Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 273-6/2012.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helye:

Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége
Hárshegyi József
Egyed Péter
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Polgár László

Jelen vannak:

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Gulyás Erzsébet

alpolgármester

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Wind József

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
Kiss János
Soós Gyula
Török Zoltánné

körjegyző
RNÖ elnöke, Ifjúsági Szerv. vez.
Nagycsaládos Egy. elnöke
Helyi Mozgáskorl. csop. vezetője

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Egyed Péter
Polgár László

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

Hárshegyi József polgármester üdvözölte a képviselőket, helyi civil szervezetek vezetőit. A
jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz a 7 képviselőből 5 fő
jelen van, így azt megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Egyed Péter és Polgár László
képviselők lesznek.
Hárshegyi József
fogadják el.

polgármester ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt

Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadta az alábbi:
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Napirendet:

1./

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat vagyonáról,
a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól.
Előadó: Hárshegyi József
polgármester

2./

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
önkormányzati rendelet tervezete Önkormányzati rendeletekben
meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről.
Előadó: Hárshegyi József
polgármester

3./

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról.
Előadó: Hárshegyi József
polgármester

4./

Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó: Hárshegyi József
polgármester

1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen írásban
megkapták. A rendelet-tervezetet az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.
Felkérte Szipőcs Csabát az Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Szipőcs Csaba
a bizottság elnöke elmondta, hogy a rendelet-tervezetben foglaltakkal
egyetértettek azt elfogadásra javasolják.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben a rendelet-tervezettel
kapcsolatban észrevételük, hozzászólásuk van, tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, megalkotta az alábbi:
7/2012. (V. 30.) önkormányzati

rendeletet
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/
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2. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy jogszabályi változás miatt 2012. május 31ig az önkormányzatok kötelesek hatályon kívül helyezni azokat az önkormányzati
rendeleteket, melyek szabálysértési rendelkezéseket tartalmaznak. A törvény ettől az
időponttól kezdve nem ad felhatalmazást önkormányzati rendelet megalkotására.
A kiküldött írásos előterjesztés részletesen tartalmazza az érintett önkormányzati rendeleteket,
melyekből a szabálysértésre vonatkozó részeket hatályon kívül kell helyezni.
Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük
van, tegyék meg.
Egyed Péter képviselő megkérdezte, a jogszabály módosítás után marad –e valamilyen joga,
vagy hatásköre a jegyzőnek?
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, szabálysértés esetén felveszik a jegyzőkönyvet, amit
meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező szervnek. Az eljárást a kormányhivatal folytatja le.
Közösség elleni izgatás miatt folytathat le szabálysértési eljárást a jegyző 2013. január 1-től,
erre vonatkozóan helyi rendeletet kell alkotnia a képviselő-testületnek, melyben fel kell
sorolni azokat a tényállásokat, melyek szankcionálhatók.
Szipőcs Csaba az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta a rendelet-tervezetet a bizottság
megtárgyalta, elfogadásra javasolta.
Hárshegyi József
megalkotását.

polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az
alábbi:
8/2012. (V. 30.) önkormányzati

rendeletet
az
önkormányzati
rendeletekben
meghatározott
szabálysértési
rendelkezések
hatályon
kívül
helyezéséről.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/
3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló írásos előterjesztést a képviselők
írásban megkapták. A beszámolóból egyes szociális problémák felismerhetők, több
alkalommal polgármesteri hatáskörben segítette a rászoruló családokat. Ezen pénzeszközöket
konkrét célra lehetett fordítani, - legtöbb esetben betegség kezelésére – utólagosan ellenőrizve
lett a felhasználás.
Kérte a képviselőket, amennyiben
hozzászólásuk van, tegyék meg.

az

előterjesztéssel

kapcsolatban

észrevételük,

Szipőcs Csaba képviselő elmondta, egyre nagyobb problémát fog jelenteni, hogy nő azon
családok száma, akik bekerülnek ebbe a körbe. Egyre több az olyan család, ahol a szülők nem
tudják mit csinál a gyerek, sok a hiányzás az iskolában és hiába jelzik a szülőnek, nem
történik semmi. Ez nagyon sok problémák okoz az iskolában is, hisz 50 óra igazolatlan
hiányzás után már szankcionálják a mulasztást, ami véleménye szerint nem igazán éri el a
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törvényalkotó általi célt. Valahogy hatni kellene a szülőkre, ebben a témában egyre több lesz
a tennivaló.
Hárshegyi József polgármester egyetértett az elhangzottakkal. A szülők hozzáállásától sok
minden függ, ezen változtatni kellene, de sajnos az iskola és a család között az elmúlt
évekhez viszonyítva nőtt a távolság.
Polgár László képviselő szerint nagyon rosszak a törvények. Amíg a gyerekek több jogot
kapnak, mint a pedagógusok, nem tudják nevelni a gyerekeket.
Hárshegyi József
elfogadását.

polgármester megköszönte a hozzászólásokat, javasolta a beszámoló

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
38/2012. /V. 29./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete „Monostorapáti község
Önkormányzata
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
2011.” című előterjesztést elfogadja.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy az
értékelést
küldje
meg
a
Veszprémi
Gyámhivatalnak.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. június 15.
4. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján
az önkormányzatnak közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. Az erre
vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslataikat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Takács Lászlóné
körjegyző kiegészítésként elmondta, hogy jogszabályi felhatalmazás
alapján kellett elkészíteni a tervet, mely az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
lehetőségeit – a hasznosítás formáit, a vagyon értékesítését, bérlet útján történő hasznosítását tartalmazza. Jelenleg az önkormányzatnak nagyon kevés értékesítendő vagyontárgya van.
Szipőcs Csaba képviselő megkérdezte van –e olyan földterület, amely bérbe adható? A
futballpálya melletti rét bérbe van –e adva?
Hárshegyi József polgármester elmondta, nincs olyan föld terület, amelyet bérbe lehetne
adni. A futballpálya melletti területet Nagy Zoltán szokta lekaszálni.
Nem tudni hogy alakul az intézmények államosítása. Az előzetes információk szerint a
szakmai irányítás a minisztériumhoz kerül, a működtetést továbbra is az önkormányzatoknak
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kell biztosítani, ami azt jelenti, hogy a takarítók, karbantartó bérét, a rezsi költségeket,
karbantartásokat az önkormányzatoknak kell biztosítani saját költségvetésükből. Ha az eddigi
normatív támogatás megszűnik, a dologi kiadások pedig nőnek, több önkormányzati
hozzájárulásra lesz szükség. Úgy tudja a pedagógus béreket központilag fizetik, ehhez a
gépjárműadó bevételt, illetve az SZJA kiegészítést elvonják, az önkormányzatok mozgástere
szűkülni fog.
Polgár László képviselő szerint ezt már előbb kellett volna meglépni. Túl sok zsiványság
történt az önkormányzatoknál. Az iparűzési adót is állami, központi számlára kellene
beszedni, és igazságosabb módszerrel visszaosztani az önkormányzatoknak. A jelenlegi
módszer tisztességtelen, ahol ipari parkok, üzemek vannak, azok az önkormányzatok jutnak
bevételhez.
Hárshegyi József polgármester, mivel hozzászólás, kérdés nem volt, ismertette a határozati
javaslatot, kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
39/2012. /V. 29./ Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti
község
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Monostorapáti község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét
az alábbiak szerint:
Középtávú vagyongazdálkodási terv:
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetés szerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása,
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes
ellátása.
A hasznosítás formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba adása, bérbeadása
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása
1. Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva,
nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni.
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési
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hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat.
2. Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek
elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges.
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek
fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások.
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés
szükséges.
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú
távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási
terv szükség szerinti felülvizsgálatáról.
Felelős:

Hárshegyi József polgármester

Határidő:

folyamatos

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az elmúlt évhez hasonlóan az önkormányzat
zavartalan működésének biztosításához továbbra is szükséges a 12 millió forintos hitelkeret
meghosszabbítása, - május 31-én lejár - a havi kiadások fedezetére.
A MOL-nál lévő 4 millió forint megérkezett a számlára, a fejlesztési alapban tartalékkal
rendelkezünk, minden nehézség nélkül vállalni tudjuk a hitel fizetését. Pozitív dolognak tartja,
hogy a hitelkeret megemelésére nincs szükség.
Polgár László

képviselő megkérdezte milyen kondíciókkal adja a bank a hitelt?

Takács Lászlóné
körjegyző elmondta, hogy a bevételek függvénye, hogy mikor van
szükség a hitelre, általában többször, de csak kis időre. Átlagosan évi 6 %-os kamatot
számolnak.
Hárshegyi József kérte a képviselőket, aki egyetért a folyószámla-hitel felvételével
kézfeltartással jelezze.
Takács Lászlóné
körjegyző elmondta, hogy az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló – mai napon hatályos – 7/2008. (X. 31.) önkormányzati
rendelet 10. §. (2) bekezdése alapján két millió forintot meghaladó hitel felvételéhez
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minősített többséggel hozott döntés szükséges, 10. §. (3) bekezdés alapján név szerinti
szavazást kell tartani.
Kérte a képviselőket egyenként, az eldöntendő kérdésre
„Tartózkodom” választ adjanak.

egyértelmű „Igen”, „Nem”,

Képviselő-testület név szerinti szavazás alapján 5 igen szavazattal, minősített többséggel,
meghozta az alábbi:
40/2012./V.29./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata működési célra
12.000.000,-Ft összegű 12 hónap futamidejű hitelt vesz
fel az OTP Bank Nyrt.-től.
Monostorapáti Község Önkormányzata kötelezettséget
vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a
hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját
bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és
biztosítja.
Monostorapáti Község Önkormányzata a hitel
fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyben
maradó személyi jövedelemadó, a települési
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését
szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás
és egyéb támogatások, továbbá a gépjárműadóból és a
helyi adókból származó bevételeit.
Monostorapáti Község Önkormányzata inkasszójogot
biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy
más
pénzügyi
intézménynél
vezetett
vagy
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési
számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
Monostorapáti Község Önkormányzatának képviselő
testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés,
engedményezési szerződés megkötésére és a
kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az
OTP Bank Nyrt.-vel.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: azonnal
/Név szerinti szavazásról készült jkv. a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Hárshegyi József polgármester ismertette a „ Művészetek Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola levelét, melyben a június 13-15 között megrendezésre kerülő „Monostori
Iskolák” találkozója elnevezésű rendezvényhez kérnek anyagi támogatást.
Felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót adjon tájékoztatást a rendezvényről.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy a három napos rendezvényre az előzetes jelentkezések
alapján 120 fő érkezik, intézményenként maximum 15 fő, plusz a kísérők. Az elszállásolást
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helyben és Hegyesden tudják megoldani. Az étkeztetést az óvodában tudják biztosítani térítés
ellenében. A támogatást a vidéki programokra történő szállításra, belépőjegyekre, vetélkedő
jutalom tárgyaira szeretnék felhasználni.
Polgár László képviselő megkérdezte hány fővel lehet számolni.
Szipőcs Csaba
rendezvényen.

elmondta a Monostorapáti iskolásokkal együtt kb. 300 fő vesz részt a

Sztrik Emilné képviselő 250.000,-Ft támogatás biztosítását javasolta.
Egyed Péter
fedezet.

képviselő egyetértett a javaslattal, amennyiben a költségvetésben erre van

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a működési tartalék keret terhére lehet
támogatást nyújtani. Kérte a képviselőket, aki egyetért a 250.000,-Ft-os támogatással
kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
41/2012. /V. 29./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola kérelmét
támogatja, a 2012. június 13-15. között
megrendezésre kerülő „Monostori Iskolák”
találkozójának lebonyolításához 250.000,-Ft
pótelőirányzatot biztosit a 2012. évi költségvetés
működési tartalék kerete terhére.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a
átutalásáról,
a
költségvetési
módosításáról gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné

Határidő:

2012. június 15.

támogatás
rendelet

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy várható egy óvodafejlesztés című uniós
pályázati kiírás. Felkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, tájékoztassa a képviselőket.
Sztrik Emilné elmondta, hogy az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft tájékoztatta Őket,
hogy megjelent az Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 jelű pályázat, amely új fejlesztési
forrásokat nyit meg az óvodai feladatokat ellátó intézmények számára. A program célja az
óvodapedagógia feltételrendszerének továbbfejlesztése, a személyi és tárgyi feltételek
biztosítása. A maximálisan megpályázható összeg 100 millió forint, melynek 30 %-át lehet
eszközfejlesztésre, tornaszoba kialakítására felhasználni, a 70 %-ot pedig továbbképzésekre.
A pályázatírásért nem kérnek pénzt, ha a kötelező továbbképzéseken náluk vesznek részt.
Javasolta a pályázatírással megbízni a céget.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta a pályázati kiírás még nem jelent meg, nem lehet
tudni, hogy a pályázat milyen finanszírozású, ennek tisztázásáig nem javasolja megbízni a
céget.
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Polgár László képviselő egyetértett azzal, amíg a feltételeket nem tudják, ne bízzanak meg
senkit pályázatírással, hisz utófinanszírozás esetén az önkormányzat nem tudja megelőlegezni
a költségeket.
Hárshegyi József
több lépcsős.

polgármester jónak tartja a pályázatot, saját erő nincs, az elszámolás is

Szipőcs Csaba képviselő szerint a szerződéskötésre, - ha arra sor kerül – oda kell figyelni, a
pénzügyi elszámolást mindig a kezdeményezettnek kell elvégezni, annak ellenére, hogy a
pályázatíró cég együttműködést ajánl a projekt megvalósítás végéig.
Takács Lászlóné körjegyző szerint meg kell várni a pályázati kiírás, milyen feltételekkel
lehet pályázni, majd árajánlatot kell kérni a cégtől. Ha már ismertek a finanszírozási
feltételek, annak tudatában kellene dönteni. Nagyon furcsának találja, hogy a támogatás 70 %a csak továbbképzésre használható.
Képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett, a pályázati kiírásban szereplő feltételek
ismeretében döntenek a pályázat beadásáról.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy Polgár László kérelmet nyújtott be a
képviselő-testületnek, hogy a 047. hrsz-ú ingatlanán tervezett tanya kialakítását támogassa. A
kérelmet a következő testületi ülésen fogják tárgyalni, mivel a döntéshez szükséges
információkat még tudták beszerezni.
Tájékoztatásul elmondta, nem sok esély van arra, hogy az érintett területen tanyát tudjon
kialakítani. A Balaton törvény nem engedélyezi a rendezési terv ez irányú módosítását. Az
érintett szakhatóságok előzetesen tájékoztatása szerint közel 4 millió forintot kellene befizetni
a művelési ág változtatására. A rendezési terv módosításának költsége is 1 millió forint körül
van, azt is ki kell fizetni valakinek.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy árajánlatot kértek egy tervezőtől a rendezési terv
módosítására vonatkozóan. Írásban még nem érkezett meg, de a szóbeli tájékoztatás szerint az
előzetes terv 350 eFt-ba, a végleges terv 400 eFt-ba kerülne. Az önkormányzat nem tudja
ezeket a költségeket vállalni.
Polgár László elmondta, Ő is utána járt a dolgoknak. Túl magasnak találja a 4 millió
forintos költséget. A terület jelenlegi művelési ágát, gyep művelési ágra változtatná, utána
lenne csak kivonva a művelésből, és csak akkora terület, amelyre építkezni szeretne. A
művelési ágváltoztatás, illetve a szőlőkataszterből való kivonás a tulajdonos joga, bármikor
kezdeményezheti.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta Polgár László már egyszer kérte a rendezési terv
módosítását tanya kialakítása céljából. Tájékoztatást kért a főépítésztől a területi övezet
megváltoztatásának lehetőségéről, az erre vonatkozó válaszlevelét felolvasta.
Ismertette Polgár László kérelmét is, melyet úgy értelmez, hogy a rendezési terv előírásainak
változtatását kezdeményezi az érintett területre, konkrétan a területi besorolás módosítását.
Polgár László elmondta Ő is átolvasta a Balaton törvényt. A művelésből való kivonásért
kell fizetni, ami csak az általa tervezett 100 m2 –t érinti. A szőlőkataszterből való törlést a
Hegybírónál kell kezdeményezni, senki nem kötelezheti arra, hogy szőlőt termesszen.
Takács Lászlóné
körjegyző elmondta, hogy a következő ülésre előkészíti a kérelem
elbírálásához szükséges anyagot, annak ismeretében tud a képviselő-testület döntést hozni.
Hárshegyi József polgármester ismertette Polgár László Monostorapáti, Dózsa u. 21/2.
szám alatti lakos Önkormányzattal szembeni kártérítési igényére vonatkozó kérelmét.
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Elmondta, nem tudja támogatni a kártérítési igényét, elképzelhetetlen tartja, hogy az
önkormányzat bárkinek is átvállalja a büntetését.
Kérte a képviselőket, mondják el véleményüket.
Polgár László képviselő, mint érintett elmondta, hogy a rá kiszabott büntetést nem tartja
jogosnak, mivel a fakivágást annak tudatában végezte, hogy az önkormányzat rendelkezik
fakivágási engedéllyel. A polgármester szóbeli megbízása alapján végezte el a munkát,
egyértelműen megmondta neki, mikor erről tárgyaltak, hogy csak most tudja elvégezni a
kitermelést, amíg fagy van. Előzetesen is volt ezen a területen fakitermelés. 2010-ben
Baranyai János az önkormányzat megbízásából termelte ki a fákat, többet engedély nélkül.
Nem tagadja le amit csinált, de úgy tudta, van rá engedély.
Az eredeti kártérítési igényét azért módosította, mert megfellebbezte a bírság kiszabására
vonatkozó határozatot, de azt elutasították. A fellebbezési költség, valamint az út kitűzésének
költsége – amit a fakivágás előtt el kellett volna végezni – megemelte kárának összegét.
Hárshegyi József
polgármester szerint ezen a területen egy szabálytalan fakitermelés
történt, amit a szakhatóság szankcionált, úgy gondolja, ehhez nem lehet mit hozzáfűzni, és
nem is kíván vele foglalkozni. Az út kimérését nem az önkormányzat rendelte meg, ezért úgy
gondolja nem is annak kell kifizetni. A 2010-es fakivágásra, úttisztításra volt az
önkormányzatnak engedélye, engedély nélküli fakitermelésről nincs tudomása.
Polgár László
megkérdezte, ha nem méreti ki az önkormányzat az utat, hogyan akarja
kitisztítani? Amennyiben az önkormányzat nem biztosítja, illetve nem teszi járhatóvá az utat,
és továbbra is az Ő területén közlekednek, a felmerülő károkat az önkormányzattól fogja
kérni.
Hárshegyi József
szerint az érintett út erdei út, az ott közlekedők a területük
megmunkálásához szükséges gépekkel el tudnak közlekedni.
Polgár László
elmondta bírói úton, személy szerint a polgármesteren fogja követelni
kárának megtérítését.
Hárshegyi József polgármester javasolta Polgár László kártérítési igényét elutasítani. Kérte
a képviselőket, amennyiben az elutasítással egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi:
42/2012. /V. 29./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete Polgár László Monostorapáti,
Dózsa u. 21/2. szám alatti lakos Monostorapáti
Önkormányzattal szemben támasztott kártérítési
igényét, - mely engedély nélküli fakitermelés
miatti bírság megtérítésére, önkormányzati út
kiméretésének költségére vonatkozik - elutasítja,
annak jogosságát nem tartja megalapozottnak.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a
döntésről szóló határozatot az érintettnek küldje
meg.
Felelős:
Határidő:

Takács Lászlóné
körjegyző
2012. június 15.
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Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az „Apáti” találkozó
június 23-án lesz Kisapátiban, ahova 30 fő delegált mehet. Még nem döntötték el, hogy mivel
mennek, személygépkocsikkal, vagy a szomszéd települések falugondnoki autóival. Az
előzeteses tájékoztatás szerint minimális kulturális program lesz, egy egészen más fajta,
újszerű programot terveznek, konkrétumokat még nem tudni.
Befejeződött a labdarugó bajnokság, ahol jó eredményt ért el a helyi csapat, gratulált az
egyesület tagjainak, további sok sikert kívánt.
Szipőcs Csaba a Sportegyesület elnöke megköszönte a gratulációt, elmondta, hogy utoljára
1975-ben volt ilyen siker, ami még azért is jobban értékelhető, mert azt helyi játékosokkal
érték el.
Kiss János az Ifjúsági Szervezet elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a klub
berendezéseinek pótlására, belső felújításra vonatkozó benyújtott pályázatuk sikeres volt,
nyertek. A jövő hónapban egyeztetnek a kivitelezővel a munkák megkezdéséről, várhatóan
már augusztusban kezdhetnek, és az idén az elszámolást is le lehet bonyolítani, a támogatás
megérkezhet az önkormányzat számlájára.
Egyed Péter képviselő megkérdezte mikor kezdik meg a Zrínyi utca javítását?
Hárshegyi József elmondta a helyszíni bejárás megvolt, az egyeztetések alapján rögzítették,
hogy a Zrínyi utca 970 m2-en javításra kerül legkésőbb július 15-ig. A középső és felső részt
újra aszfaltozzák, az alsó részen csak kátyúzást végeznek. Amennyiben ezen időpontig nem
végzi el a kivitelező a munkát, külső céggel lesz megcsináltatva.
Egyed Péter megkérdezte a vízelvezető javítása kinek a feladata lesz. Arról volt szó, hogy az
útjavítás előtt meg kell csinálni. Soós Gyula előtt magasabb a padka, nem tud a víz az árokba
folyni, a Kossuth- Zrínyi utca kereszteződésnél a rácsot meg kell szüntetni, vagy javítani kell,
jelenlegi állapotában balesetveszélyes.
Három éve csak bejárások vannak, jegyzőkönyvek készülnek, az úttal még sem történik
semmi. Az önkormányzat már többször hozott határozatot arra, ha a kivitelező nem javítja
meg az utat, külső kivitelezővel kell elkészíttetni, ezt miért nem lehet érvényesíteni.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, minden egyes döntés meg lett küldve a Társulásnak.
Az önkormányzat nem bízhat meg kivitelezőt, mivel a Társulás volt a megrendelő, Ő van
kapcsolatban a kivitelezővel.
Hárshegyi József elmondta a műszaki vezető már rábólintott arra, hogy meg lehet kezdeni a
munkát, kérdés az, hogy ki lesz a kivitelező, mert már a tapolcai Közút sem akarja vállalni a
munkát.
Egyed Péter
megkérdezte a csatornafedelek szerepelnek a javítások között, hogy
szintmagasságba legyenek.
Polgár László képviselő elmondta több olyan csatorna fedlap van, amibe nem tettek vasat
és szét vannak törve, pl a káposztáskerteknél, ezeket is javítani kellene.
Hárshegyi József elmondta, ezek is szerepelnek a jegyzőkönyvben.
Török Zoltánné elmondta, hogy a Dózsa utcában lévő vízelvezető árok rácsa elferdült,
életveszélyes. Mikor történik meg a javítása?
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Kiss János szerint az Óvoda utcában lévő vízelvezető árkot legalább 1 m hosszban le kellene
fedni, mert a Dózsa utcából történő kanyarodásnál könnyen bele lehet csúszni az árokba.
Egyed Péter megkérdezte az áteresz javítása kinek a feladata lesz?
Hárshegyi József elmondta, természetesen az önkormányzat feladata. Nem minden esetben
kell javítani, van olyan hely, ahol inkább meg kellene szüntetni, mint pl. az Óvoda utcában. A
jelenlegi árkot fel kellene tölteni, teknős megoldással elvezetni a csapadék vizet, ezzel az utca
is kicsit szélesebb lenne.
Egyed Péter elmondta az egyik faluba látott egy jó megoldást vízelvezető készítésére.
Betonlapot tettek középre, két szélére pedig olyan szegélyt, amit kocsi feljárókhoz
használnak. Ezzel a megoldással olcsóbban el lehet készíteni a vízelvezetőket. Ha ez
önkormányzati feladat, még az útépítés előtt meg kell csinálni. Ez a megoldás a Zrínyi utca
felső részén lévő vízelevező kialakítására is tökéletesen jó lenne.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, kb. 2-3 éve már vásárolt az önkormányzat cementet,
vashálót a Zrínyi utcai vízelvezető készítéséhez, de valamilyen okból még sem készült el. A
költségvetésben minden évben van tervezve út, illetve vízelvezető javítására. El kell dönteni
hol kell javítani, árajánlatot kérni, és megrendelni a munkát.
Polgár László képviselő szerint eddig csak hitegették a lakosságot, hogy elkészül a
szennyvíz-csatornázás során megsérült utak javítása, de mindig csak maszatolás történt,
felületkezelés címszóval, a 3 cm-es aszfaltozás mai napig nem történt meg.
Egyed Péter képviselő kérte hozzanak egy határozatot arra, hogy a vízelvezetők javítási a
munkái az útépítés megkezdéséig elkészüljenek, felelős meghatározásával.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért az elhangzott utcákban
lévő vízelvezető árkok javításával, elkészítésével kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
43/2012. /V. 29./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
az
Önkormányzat
tulajdonában lévő Zrínyi utca, Zrínyi – Kossuth
utca útkereszteződésében, valamint az Óvoda
utca, Dózsa – Óvoda utca útkereszteződésében
lévő vízelvezetők kialakítására kérjen árajánlatot,
kedvező árajánlat esetén a kivitelezést rendelje
meg.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2012. június 30.

13
Hárshegyi József polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.50 órakor
bezárta.
Kmf.

Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Egyed Péter
képviselő

Polgár László
képviselő
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