
Önkormányzati Képviselő-testület 

8296 Monostorapáti 

 

Száma: 273-4/2012. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-án 

               (szerdán)  7,30  órai kezdettel megtartott  rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti  Körjegyzőség hivatali helyisége.  

 

Jelen vannak:  Hárshegyi József                polgármester 

    Polgár László     képviselő 

               Szipőcs Csaba    képviselő 

               Sztrik Emilné     képviselő 

 

 Távolmaradását előzetesen  nem jelentette be:  

 

                          Gulyás Erzsébet                alpolgármester 

               Egyed Péter      képviselő 

                

 

Távolmaradását előzetesen  nem jelentette be:  

 

                          Wind József     képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

              Takács Lászlóné   körjegyző  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

    Polgár László                         képviselő 

               Szipőcs Csaba                        képviselő 

 

Jegyzőkönyv vezető: 

 

  Takács Lászlóné    körjegyző 

 

Hárshegyi József polgármester üdvözölte  a képviselőket, jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy az ülés határozatképes, hisz 4 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Bejelentette, 

hogy az SZMSZ. alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Polgár László és Szipőcs Csaba   

képviselők, jegyzőkönyvvezető Takács Lászlóné körjegyző. Javasolta elfogadni a napirendet.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadta az alábbi: 
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N a p i r e n d e t : 1./ Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda  

    felújítására pályázat benyújtása.    

 

                                     Előadó: Hárshegyi József  

                                                       polgármester  

 

N a p i r e n d :  
 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az óvoda felújítására kiírták  ugyan azt a 

pályázatot, amit tavaly beadtak. Beadási határidő április 2. Képviselők megkapták a 

költségvetést, elmúlt évhez eltérés, hogy a bádogozást beépítették a költségvetésbe.  Még nem 

jelent meg az új építési normagyűjtemény, ezért a 2010. évi árakra 20 %-ot rátettek, valamint 

a 25 %-os ÁFA-t megemelték 27 %-ra. A beruházás összege: 13.986.359.-ft. az igényelt 

támogatás 11.189.086.-ft., saját forrás: 2.797.273.-ft. Szerződéskötéskor 30 % előleg hívható 

le, 3,5 millió forintot, valamint a saját forrást kell megelőlegezni 1-2 hónapra.  

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a 2012. évi költségvetésbe beépítették az óvoda 

felújítását 2,3 millió forinttal, 430 e ft-tot át kell csoportosítani a rendeletben e célra. 

Hárshegyi József polgármester kérte a képviselők véleményét. 

Polgár László képviselő azután érdeklődött, hogy milyen célra lehet pályázni? 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, 

hőszigetelésre, feladatellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzésére, és 

kapacitásbővítésre igényelhető támogatás.  

Sztrik Emilné képviselő, egyben az óvoda vezetője elmondta, hogy szükséges  az óvoda 

felújítása, kapacitásbővítést nem indokolja a gyermeklétszám. 

Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával 

kézfeltartással jelezze. 

Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

14/2012.(III.28.)Ökt.sz.       h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének 

részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.)BM.rendelet alapján a 

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 

felújítására.  
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A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 

felújításának bruttó költsége:                             13.986.359.-ft.  

Igényelt támogatás:                        11.189.086.-ft. 

Beruházáshoz szükséges önerő:                            2.797.273-ft. 

melyet   az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből biztosítja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására. 

                                               Felelős: Hárshegyi József  

                 polgármester  

Határidő. 2012.április 2. 

 

Hárshegyi József polgármester ismertette a SLE-PA Húskereskedelmi Kft. 8100 Várpalota, 

Szélhelyi u.24.sz. közterület használati engedély kiadása iránti kérelmét. Heti 2 alkalommal 

húskészítményeket értékesítenek a településen 2012. március 5-től., határozatlan időre kérték 

az engedély megadását. 2012. évben 42 hétre a közterület-használati díj: 58.800.-ft.  

Kérte a képviselőket, aki egyetért az engedély kiadásával kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

15/2012.(III.28.)Ökt.sz.          h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata  Képviselő-testülete a 

közterületek használatának rendjéről szóló
 

2/2009. /II.5./ 

önkormányzati rendelettel módosított 8/2008. /X. 31./ 

önkormányzati rendelet 4. §-a alapján engedélyezi, hogy SLE-

PA Húskereskedelmi Kft. 8100 Várpalota, Szélhelyi u.24.sz.  

alatti jogi személy az önkormányzat közterületeit igénybe 

vegye  húskészítmények árusítása céljából minden héten 2 

alkalommal, 2012. március 5-től határozatlan időtartamra.  

 

Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a rendelet 10. §. 3. sz. 

melléklet alapján 700,-Ft/nap összegben határozza meg, mely 

összesen 42 hétre  58.800,-Ft  azaz Ötvennyolcezer-

nyolcszáz forint 2012. évre.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közterület 

használati szerződés megkötésére, és a használati díj 

beszedésére.  

 

                                                 Felelős:    Hárshegyi József polgármester  

      Határidő: 2012. április 10.  



 

- 4 –  

 

Hárshegyi József polgármester ismertette Rainer Zsolt 9700 Szombathely, Semmelweis 

u.28.sz. alatti vállalkozó  közterület használati engedély kiadása iránti kérelmét. Ő havi egy 

alkalommal értékesít takarmányt  a településen , 2012. január 1-től, 2012. december 31. 

időszakra  kérte  az engedély megadását. Évi 12 alkalomra ez 8400.-ft. díjat jelent. 

Kérte a képviselőket, aki egyetért az engedély kiadásával kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

16/2012.(III.28.)Ökt.sz.          h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata  Képviselő-testülete a 

közterületek használatának rendjéről szóló
 

2/2009. /II.5./ 

önkormányzati rendelettel módosított 8/2008. /X. 31./ 

önkormányzati rendelet 4. §-a alapján engedélyezi, hogy 

Rainer Zsolt 9700 Szombathely, Semmelweis 

u.28.sz.vállalkozó  az önkormányzat közterületeit igénybe 

vegye  takarmány árusítása céljából minden hónapban  1 

alkalommal, 2012.január 1-től 2012. december 31-ig.   

 

Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a rendelet 10. §. 3. sz. 

melléklet alapján 700,-Ft/nap összegben határozza meg, mely 

12 alkalmat figyelembe véve: 8400.-ft. azaz Nyolcezer-

négyszáz forint.   

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közterület 

használati szerződés megkötésére, és a használati díj 

beszedésére.  

 

                                                 Felelős:    Hárshegyi József polgármester  

 

      Határidő: 2012. április 10.  

      

Hárshegyi József polgármester ismertette a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 

Társulás elnökének megkeresését. Kérte, hogy az önkormányzat csatlakozzon a „ Kistérségi 

egészségfejlesztési programhoz” Pályázatot kívánnak benyújtani, egészségfejlesztése, 

betegségmegelőlegezési, szűrési feladatok ellátásának támogatására. 

Kérte a képviselőket, aki egyet ért a programhoz való csatlakozással kézfeltartással jelezze.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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17/2012.(III.28.)Ökt.sz.             h a t á r o z  a t o t  

       Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                                                  csatlakozik a „Kistérségi egészségfejlesztési programhoz”. 

       Képviselő-testület utasítja körjegyzőt, hogy erről a kistérség 
       elnökét tájékoztassa. 

       Felelős: Takács Lászlóné 

      körjegyző  

       Határidő. 2012. április  10. 

Hárshegyi József polgármester ismertette Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés 

Elnökének 03/57/2012. számú megkeresését. Kérte az önkormányzat támogatását a „Nagy 

Káli Könyv” kiadásához. A könyv támogatói bekerülnek a kiadványba, 0-100000 FT. 

támogatás esetén előrendelői státusz, 100000-500000 ft.  támogató támogatói státusz, 500000-

1000000 ft. szponzori státusz, 1000000 felett főszponzori státusz megjelöléssel. 

Ő személy szerint 20.000-40.000- ft. támogatást javasol, de ha nem támogatják a kiadványt az 

sem baj.  

Szipőcs Csaba képviselő érdeklődött, hogy kik a könyv szerzői? 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy Darabos György fotós, és Bojár Iván András 

művészettörténész, építészeti szakíró.  

Sztrik Emilné képviselő javasol egy jelképes összeget megállapítani. 

Polgár László képviselő minimális összeg megállapításával egyetért.  

Hárshegyi József polgármester 20.000.- ft-ot javasolt megállapítani. Kérte a képviselőket, 

aki egyetért a támogatási összeggel kézfeltartással jelezze. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

18/2012.(III.28.)Ökt.sz.               h a t á r o z a t o t  

          Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

                                                     „Nagy Káli Könyv” kiadásához 20.000.-ft-tal hozzájárul. 

                                                       Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy erről a  

                                                       közgyűlés elnökét tájékoztassa. 

                                                       Felelős: Takács Lászlóné 
                                                               körjegyző  

                                                       Határidő: 2012. április 10.  
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Hárshegyi József polgármester ismertette a SzNPTT. Iroda megkeresését. Országos 

Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágosító Program Csomagokat ajánlanak általános 

iskolásoknak, középiskolásoknak. Általános iskolai csomag 500.-ft. Véleménye szerint ez az 

ajánlat nem kistelepülésekre illik. Ha megrendelnék a Monostorapáti általános iskolásoknak, 

akkor a társulásban részt vevő települések önkormányzatait be kellene vonni. Kérte a 

képviselők véleményét. 

Polgár László képviselő elmondta, hogy véleménye szerint először a szülőnek, és az 

iskolának kell nevelni a gyermeket felelősségteljesen, és akkor megszűnik a probléma.  

Szipőcs Csaba képviselő, egyben az iskola igazgatója elmondta, hogy vannak olyan 

szervezetek, amelyek ingyen vállalják a felvilágosító előadások tartását.  

Hárshegyi József polgármester javasolta a kérelmet elutasítani. 

Képviselők a javaslattal egyhangúlag, 4 igen szavazattal egyetértettek, és meghozták az 

alábbi: 

19/2012.(III.28.)Ökt.sz.    h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

SzNPTT. Iroda Budapest, Lajos u.74-76.III.em. ajánlatát 

elutasítja. 

Nem rendeli meg az Országos Szexuális és Mentálhigiénés 

Felvilágosító Program Csomagját. 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy erről az ajánlattevőt   

tájékoztassa. 

Felelős: Takács Lászlóné  

  körjegyző 

Határidő: 2012. április 10.  

Hárshegyi József polgármester az ülést 8,15 perckor bezárta.  

     k.m.f.t. 

      Hárshegyi József       Takács Lászlóné 

      polgármester        körjegyző  

 

     Polgár László      Szipőcs Csaba      

     jkv.hitelesítő      jkv.hitelesítő      

 


