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Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. július 24-én
/kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea költségv . főelőadó
Rausz István
r. alezredes
Molnár Tibor
Körzeti megbízott
Sztrik Gábor
Körzeti megbízott
Zentai János
Nyugdíjasklub elnöke
Kiss János
RNÖ elnöke, Ifjúsági Szerv. vez.
Soós Gyula
Nagycsaládos Egy. elnöke
Török Zoltánné
Helyi Mozgáskorl. csop. vezetője
Somogyi Péter, Romposné Merse Erika, Cserei Rozália,
Somogyi Zsuzsanna, Pócza Balázs helyi lakosok
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

képviselő
képviselő

Hárshegyi József polgármester üdvözölte a képviselőket, a napirendi előadókat, helyi civil
szervezetek vezetőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz
mind a 7 képviselő jelen van, így azt megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Szipőcs Csaba és Sztrik
Emilné képviselők lesznek.
Hárshegyi József
fogadják el.

polgármester ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt
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Egyed Péter képviselő kérte, hogy a Zrínyi utca javításával kapcsolatos problémákat önálló
napirendi pont keretében tárgyalják.
Polgár László képviselő szerint az összes belterületi út javításáról beszélni kell, nem csak a
Zrínyi utcáról, hisz sehol nem történt meg a helyreállítás.
Hárshegyi József polgármester elmondta a vegyes ügyek keretében került volna napirendre
a Zrínyi utca javítása, a belvízelvezető építésére megérkeztek az árajánlatok. Amennyiben
továbbra is fenntartják az indítványozók javaslatukat, természetesen önálló napirendként is
tárgyalhatják. Amennyiben a képviselők egyetértenek a napirendre történő felvétellel,
kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadta az alábbi:
Napirendet:

1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről.
Előadó:

Molnár Tibor
körzeti megbízott

2./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről.
Előadó: dr. Kurkó György
dr. Piedl Endre háziorvos
Földiné Sümegi Judit védőnő
3./ Beszámoló a Vöröskereszt Szervezet munkájáról.
Előadó:

Sztrik Emilné elnök

4./ Beszámoló a Mozgássérült Egyesület helyi csoportjának munkájáról
Előadó:

Török Zoltánné a helyi csoport vezetője

5./ Belterületi utak helyreállítási munkái.
Előadó:

Egyed Péter képviselő

6./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy „Monostorapáti község közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolót” a képviselők előzetesen írásban megkapták. Kérte a
képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék
meg.
Rausz István r. alezredes mb. kapitányságvezető üdvözölte a megjelenteket. Elmondta,
ritkán jut el valamelyik településre, ezért most kihasználva az alkalmat, megköszönte a
képviselő-testület támogatását. A rendőrség és a település közötti együttműködés példaértékű,
ami azért is jelentős, mert az állami támogatások sajnos csökkentek. A kiküldött beszámoló
részletesen bemutatja az elmúlt egy év munkáját. Monostorapátiban 2012. évben történt 16
bűncselekmény sok az 1000 fő lakosságra vetítve, felül fogják vizsgálni, mi ennek az oka. A
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felderítési mutatók jók, átlagban jól értékelhető a körzeti megbízottak munkája. Szerinte egy
településen fontos az, hogy ki a körzeti megbízott, és az is, hogy a jogszabályokat tartassák
be. Szeretné, ha a jövőben a lakosság és a rendőrség között jó kapcsolat alakulna ki, és azt,
hogy a bűncselekmények ne szaporodjanak.
Kérte a beszámoló elfogadását.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a kiegészítést. Elmondta, a beszámolóból
látszik, hogy időarányosan emelkedett a bűncselekmények száma az idei évben, de pozitívum,
hogy a felderítési mutatók jók. A körzeti megbízottakkal jó a kapcsolat, a téli időszakban
nagy segítséget nyújtottak az idősek látogatásánál, jó a kapcsolatuk a lakossággal.
Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint a körzeti megbízott nem tehet arról, hogy több
olyan személy lakik a településen, aki bűncselekményt követ el. Szerinte jó munkát végeznek,
a lakossággal bizalommal viseltetik irántuk. A számok arra intenek, a lakosságnak is jobban
oda kell figyelni.
Rausz István szerint a rendőr tehet arról, hogy növekszik a bűncselekmények száma, jobb
munkával ez megelőzhető lenne.
Gulyás Erzsébet szerint ennek anyagi okai is vannak. A hatékony munkavégzéshez több
üzemanyagra, km. pénzre van szükség. A rendőrség anyagi támogatása azonban az
elhangzottak alapján inkább csökkenő tendenciát mutat.
Hárshegyi József polgármester szerint az a baj, hogy az elkövetők kötődnek a településhez,
hisz helyben laknak.
Polgár László képviselő szerint a törvények a rosszak, nem ösztönöznek a munkavállalásra.
Ha segélyt osztogatnak, nem akarnak dolgozni. Csak annak szabadna anyagi segítséget
nyújtani, aki tesz is valamit annak érdekében, hogy meg tudjon élni.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy az idei 16 esetből 12 eset családon belüli
zaklatás volt, két válófélben lévő családnál fordult elő.
Hárshegyi József
polgármester az elhangzottakat összefoglalva elmondta, hogy a
beszámolóból megismerhették a település közbiztonsági helyzetét, annak javításához a
személyi feltételek adottak, további fontos feladat a megelőzés. Ennek érdekében a helyi
polgárőrséget újjá kellene alakítani.
Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóban foglaltakat elfogadják, kézfeltartással
jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
44/2012. /VII. 24/ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete „Monostorapáti község
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról” szóló beszámolót
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
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2. Napirend
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy az egészségügy helyzetéről szóló
beszámolót a képviselők írásban megkapták. A napirendi pont előadói dolgoznak, ezért az
ülésen nem tudnak részt venni. Kérte a képviselőket amennyiben a beszámolókkal
kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.
Gulyás Erzsébet alpolgármester elmondta, hogy a háziorvos tavaly sem tudott eljönni a
testületi ülésre. Beszámolója annyira letargikus, az előző évi is ilyen volt, megkérdezte,
valóban ennyire rossz a helyzet? Mik a kötelező előírások, miben nem felel meg a rendelő
ezeknek a szabályoknak?
Wind József képviselő megkérdezte mi az a minimális szint, amit az ÁNTSZ előír, ezek
közül melyek azok, amelyeknek nem felel meg a rendelő?
Takács Lászlóné körjegyző elmondta az orvosi rendelő rendelésre alkalmas, amit az is
bizonyít, hogy végleges működési engedélyt kapott. Nem tudja milyen hiányosságra gondol a
doktor úr, soha nem jön át, hogy konkrétan mi a problémája. A fűtést minden évben javítják,
nagyobb karbantartást nem terveztek, mivel a teljes korszerűsítésre szeretnének pályázatot
benyújtani, ez még sajnos nem sikerült a pályázat elutasítása miatt. Olyan problémát nem lát,
ami miatt a rendelést meg kellene szüntetni.
Wind József képviselő javasolta megkeresni a háziorvost, írja le mik azok a hiányosságok,
melyek a rendelést akadályozzák.
Szipőcs Csaba képviselő szerint már többször jelezte a problémákat, ezért is pályázott az
önkormányzat az épület felújítására.
Egyed Péter képviselő elmondta a rendelő felújításának tervezése során egyeztettek az
orvosokkal.
Hárshegyi József polgármester elmondta az építési engedély érvényes, tudomása szerint új
pályázati kiírás várható szeptemberben 100 %-os támogatottsággal. A terv úgy készült el,
hogy az új építési előírásokat tartalmazza.
Szipőcs Csaba képviselő elmondta, hogy a védőnői beszámolóban van egy pozitívum,
emelkedett a születések száma az előző évhez viszonyítva.
Hárshegyi József polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a beszámolók
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
45/2012. /VII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete „Beszámoló az egészségügy
helyzetéről” szóló előterjesztéseket elfogadja.

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/
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3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Vöröskereszt 2011. évi munkájáról szóló
beszámolót a képviselők írásban megkapták.
Megkérte Sztrik Emilnét a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetőjét, - akit 2012. májusban
a tapolcai járásban területi elnöknek választottak - amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye
meg.
Sztrik Emilné elmondta, a beszámolóban minden lényeges dolgot leírt, kiegészítésként
csak annyit szeretne, aki tud, jöjjön vasárnap vért adni.
Hárshegyi József
elfogadását.

polgármester megköszönte a kiegészítést, javasolta

a beszámoló

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
46/2012. /VII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete „Beszámoló a Vöröskereszt
2011. évi munkájáról” szóló előterjesztést
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
4. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta a Monostorapáti Mozgáskorlátozott Csoport
2011. évi munkájáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták.
Felkérte Török Zoltánnét a csoport vezetőjét, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye
meg.
Török Zoltánné elmondta a beszámoló a munka szebbik részét mutatja be, a nehezebb része
az, amikor a hozzátartozó 600 mozgássérültnek az ügyeit kell intéznie. Megköszönte az
önkormányzattól kapott anyagi és erkölcsi támogatást, segítséget.
Sztrik Emilné képviselő gratulált a kitartáshoz, további jó munkát kívánt.
Hárshegyi József polgármester elmondta minden évben Monostorapátiban tartják a környék
mozgássérültjeinek évzáró ünnepségét, kirándulásokat szerveznek, ami sok szervező munkát
kíván. Megköszönte a kiegészítést, javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
47/2011./VII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete „Beszámoló a Monostorapáti
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Mozgáskorlátozott
csoport
2011.
munkájáról” szóló előterjesztést elfogadja.

évi

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
5. Napirend
Egyed Péter képviselő elmondta, hogy márt több olyan testületi döntés született, hogy a
Zrínyi utca helyreállítását milyen formában kell elvégezni a szennyvízhálózat kiépítése után.
Sajnos ez a mai napig nem történt meg. Elvégezték a napokban a javítást, de azt az ott lakók
elfogadni nem tudják, hisz nem történt meg az aszfaltozás. Az előző testületi ülésen hozott
határozat szerint a vízelvezető ároknak június 30-ig el kellett volna készülnie. A vízelvezetés
azonban továbbra is megoldatlan, a Zrínyi-Kossuth utca vízelvezetése nincs megoldva, a
jelenlegi vízelvezető árokban nem tud belefolyni a víz, továbbra is az út szélén folyik.
Szeretnének már választ kapni arra, miért nem történik meg az ígért minőségű útjavítás.
Hárshegyi József polgármester elmondta a kivitelező elvégezte a munkát, amikor annak
minőségét megkifogásolták azt mondta, videó felvétel van arról, milyen volt az út állapota a
kivitelezési munkák megkezdése előtt, és nekik azt az állapotot kell helyreállítani.
A vízelvezető árok építésére a testületi határozat felhatalmazása alapján árajánlatot kért. Két
ajánlat érkezett, melyet ismertetett a képviselőkkel. Egy személyben annak elfogadásáról nem
dönthetett, erre a mai testületi ülésen kerül sor.
Gulyás Erzsébet szerint valamilyen nyomást kellene gyakorolni a Switelskyre, akár perrel
fenyegetni. Ha az önkormányzat csináltatja meg az utat külső kivitelezővel, annak költségét
csak polgári peres eljárás keretében követelhetné vissza, ami nagyon hosszadalmas.
Egyed Péter képviselő szerint a PIU-nak az a feladata, hogy a kivitelezési szerződésben
rögzítetteket betartassa. Mi alapján döntötték el a kivitelezők, hogy hol kell javítani, ezt
kellene jogilag tisztázni. Megkérdezte kinek van arra jogosítványa, hogy egy külső
kivitelezővel végeztesse el a munkát.
Wind József
elmondta a PIU képviseli az önkormányzatokat, neki van joga, illetve
kötelezettsége arra, hogy az utak a szerződésben rögzítettek szerint készüljenek el,
amennyiben nem, külső kivitelezővel végeztesse el a bankgarancia terhére a javítást. A
körjegyző az önkormányzati utak kezelője, a műszaki átadáson szakhatóságként
közreműködik. Aki a teljesítés megfelelősségét leigazolja az a felelős.
Hárshegyi József
elmondta társulási ülésen minden alkalommal jelzik a problémákat,
döntés soha nem született. A PIU van kapcsolatban a kivitelezővel.
Szipőcs Csaba
képviselő elmondta a testületi üléseken olyan tájékoztatást kaptak a
polgármestertől, hogy a Zrínyi utca teljes szélességben aszfaltot kap. Miért változott meg ez a
döntés?
Hárshegyi József elmondta holnap lesz az újabb bejárás, annak pontos idejéről telefonon
értesíti a képviselőket, az ott lakókat, kérte, aki tud, vegyen részt. A teljes delegáció itt lesz,
el lehet mondani a kifogásokat.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, már nagyon régóta megy a huza-vona az utakkal
kapcsolatban. A Zrínyi utca útépítési dokumentációját megküldte a PIU-nak, mellyel
bizonyítani tudják, hogy volt alapja az útnak. Az utak műszaki átadás-átvétele megtörtént,
melyen, mint szakhatóság nyilatkozott az utak átvételéről képviselő-testületi felhatalmazással.
Az átvételt megelőzően a képviselő-testület úgy döntött, hogy járuljon hozzá az átadás-
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átvételhez. Az átadás-átvétel során jegyzőkönyvben rögzítették utcánként milyen minőségű
munkát kell elvégezni a garancia terhére. A jelenlegi javítás szerinte is elfogadhatatlan, amit
jeleztek a társulás felé. A társulásnak kellene keményebbnek lenni és megkövetelni a
megfelelő, jegyzőkönyvekben rögzítettek szerinti munka elvégzését.
Gulyás Erzsébet szerint két különböző dolog a felelősség garancia és a bankgarancia, erre
oda kell figyelni.
Hárshegyi József
elmondta a bankgarancia nagy részét már elköltötték, a szükséges
munkákat a meglévő pénz már nem fedezi, azért nem akarják megfelelő minőségben
elkészíteni az utakat.
Wind József szerint az öt településre fordított 2 milliárd forintos kivitelezői költség 10 %-a
200 millió forint, melyből akár aszfaltozni is lehetett volna az utakat. Megkérdezte van –e
valamilyen hivatalos írásos válasz az önkormányzat által hozott határozatokra a PIU részéről.
Amennyiben nincs, fel kell szólítani az abban foglaltak végrehajtására.
Polgár László elmondta a Dózsa utca felső része már háromszor megsüllyedt, most újra
kijavították, de szerinte továbbra is meg fog repedni, mert nem lett rendesen tömörítve, amit
már a kivitelezéskor is jelzett. A kivitelezésnél volt egy műszaki ellenőr, akit a PIU fizetett.
Rá kellett volna kényszeríteni, hogy a munkákat ellenőrizze. Már itt kezdődtek a problémák.
Nem jó a tömörítés, a fagyott földdel töltötték fel az árkokat, a csövek el fognak törni.
Gulyás Erzsébet elmondta, hogy a Rákóczi utcában lakók is reklamáltak, hogy az árkok
visszatöltésénél nagyon öreg szemű murvát használtak, a kövek előjönnek, tönkre teszik a
fűnyírót, süllyed a nyomvonal, a töltésben vízfolyásos jelentkeztek az idősebbek nem tudják
visszatölteni. Az aszfalt letörik az út szélén, alá moss a víz. Ez is a hibás tömörítés miatt van.
Hárshegyi József elmondta a PIU csak a fővállalkozóval a Switelskyvel tárgyalhat, mivel
majdnem minden utcát más alvállalkozó javított. Felvételekkel bizonyítják milyen volt.
Látszólag szebb, mint volt, de a régi vastagsága nincs meg. A Rákóczi utcában jelentkező
problémákat jelzi a Közúti Igazgatóságnak.
Somogyi Péter helyi lakó szerint az út jelenlegi minősége nem felel meg annak, mint
amilyen a kivitelezés előtt volt. Meg kell fenyegetni a kivitelezőt, ha nem végzi el rendesen a
munkát pert indít az önkormányzat. Az ott lakók azt tapasztalják nem történik semmi.
Hárshegyi József
szerint ez sem jó megoldás. A perek elhúzódnak, a munkát annak
befejezéséig nem végzik el, mire vége lenne, lehet, hogy a kivitelező már nem is létezik.
Wind József szerint a holnapi bejáráson minden egyes út hibáját részletesen, a tényállapot
szerint írásban rögzíteni kell. Egyetért azzal, hogy a műszaki ellenőr felelőssége is fennáll,
hisz neki kellett leigazolni a munka megfelelő elvégzését.
Hárshegyi József elmondta műszaki ellenőr már nincs, a Főber műszaki szakembere tárgyal
a kivitelezővel.
Egyed Péter szerint mintát kell vetetni az útból, - a terveket már megkapták - eléjük tenni
azt a határozatot, illetve jegyzőkönyvet, mely szerint sávos helyreállítást kell végezni. Meg
kell győzni a társulás elnökét arról, hogy a jelenlegi javítás nem elfogadható. A Zrínyi utca
teljes szélességben fel lett szedve.
Polgár László elmondta a Dózsa utca aszfaltrétege eredetileg 7,5 cm-es volt, most csak 3
cm-es fedőréteget kapott a felbontott sáv. Minden utcát végig kell járni, javasolta
megvizsgáltatni a talajtömörséget, az megmutatná milyen murvát használtak a tömörítéshez.
Az alkalmazott módszerrel az út mindig repedezni, süllyedni fog.
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Hárshegyi József elmondta amennyiben már tudja a bejárás pontos időpontját, telefonon
értesíti az azon részt venni kívánó képviselőket, illetve helyi lakosokat.
6. Napirend
Hárshegyi József
polgármester ismertette a Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság
levelét, melyben kérték a képviselő-testület támogató nyilatkozatát Rausz István r. alezredes
Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői munkakörben történő kinevezéséhez.
Javasolta a támogatás megadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
48/2012. /VII. 24. /Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994.
évi XXXVI. tv. 8. §. (2) bekezdése alapján
támogatja Rausz István r. alezredes Tapolcai
Rendőrkapitányság
Kapitányságvezetőnek
történő kinevezését.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy az
erről szóló döntést a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. augusztus 15.
Hárshegyi József polgármester ismertette Polgár László Monostorapáti, Dózsa u. 21/2.
szám alatti magánszemély kérelmét, melyben a rendezési terv módosítását kezdeményezi,
vállalkozási tevékenysége bővítése céljából. Az ötletet jónak tarja, de a megkérdezett
szakemberek tájékoztatása szerint megvalósítása sok akadályba fog ütközni. Az érintett terület
a Natura 2000 alá tartozik, szigorúbb előírások vonatkoznak rá. Amennyiben a képviselőtestület úgy dönt, hogy módosítja a rendezési tervet, a felmerülő költségeket valakinek meg
kell téríteni.
Polgár László elmondta, hogy azt a költséget, ami rájuk hárul, természetesen vállalják, ha
aktuális lesz. A kérdés az, hogy támogatja –e az önkormányzat azt, hogy az állatait kivigye a
külterületre. Ha igen, jobban utána jár annak, hogy milyen feltételeket támasztanak a
szakhatóságok a tanya kialakítása céljából, ha elfogadhatók, vállalja a költségeket.
Wind József
elmondta, az előterjesztés szerint az érintett területen az állattartást
támogatják, de lakóépület építését nem, ehhez kell a rendezési terv módosítása.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a rendezési terv módosítására árajánlatot kért,
mely szerint az előzetes véleményezési dokumentáció elkészítése 350.000,-Ft +ÁFA,
amelyben már pontosítani lehet az övezeti besorolások lehetőségeit, ennek függvénye, hogy a
tervezés folytatható –e. Amennyiben az előzetes vélemények, egyeztetések alapján a
módosításnak akadálya nincs, a végleges terv elkészítésének díja előzetesen 400.000,-Ft
+ÁFA. Ismertette a részletes árajánlatot, és a határozati javaslatot.

9
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a határozati
javaslatban foglaltakkal kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi:
49/2012. /VII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete Polgár László Monostorapáti,
Dózsa u. 21/2. szám alatti lakos rendezési terv
módosítására vonatkozó elképzeléseit abban az
esetben támogatja, ha a felmerülő költségeket
vállalja.
Tervező által közölt – előzetes véleményezési
dokumentáció
elkészítésének
–
költségét
350.000,-Ft + 27 %-os ÁFA. Az összeget az
önkormányzat számlájára átutalja. Ezt követően
kerül aláírásra a tervezési szerződés.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy
erről a kérelmező tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. augusztus 10.
Hárshegyi József
polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Hegyalja utca
vízelvezetésének megoldására kaptak egy árajánlatot a Magyar Aszfalt Kft-től. A vízelvezetés
csak a lejtős oldalon lenne kialakítva, tervezett költsége 6.895.527,-Ft. Az útépítésre is adtak
ajánlatot. Az egyik változat szerint – tört aszfalt beépítéssel – 4.715.066,-Ft-ba, a második
változat szerint – meleg aszfalt beépítéssel – 6.628.448,-Ft-ba kerülne az út megépítése.
Ismertette az árajánlatot, kérte a képviselőket mondják el véleményüket.
Szipőcs Csaba képviselő szerint a közel 7 millió forintos költség sok, valamilyen olcsóbb
megoldást kellene találni.
Hárshegyi József
elmondta, ebben az összegben benn van a kapubejárók kialakítása is,
előre gyártott elemek felhasználásával, a fedőréteget a tulajdonosoknak kellene rátenni. Az
építési engedély még érvényes, ha lenne pályázati kiírás kevesebb kiadással is meg lehetne
oldani, de sajnos nincs. Fejlesztési hitel felvételével lehetne biztosítani fedezetet a
költségvetésben. Az volna a célszerű, ha az út és a vízelvezető egy időben készülne.
Gulyás Erzsébet alpolgármester elmondta, egyetért a polgármesterrel. Ha csak a vízelvezető
készül el, az útról az árokba hordja a csapadék a hordalékot, feltelik, a víz nem tud elfolyni.
Krunikkerné Török Andrea elmondta, hogy a költségvetést mindenki ismeri. 5 millió
forint fejlesztési hitel került beállításra a telkek kialakítására, amire az idei évben nem kerül
sor, ezért ez az összeg megmarad. A környezetvédelmi számlán 1.300 eFt van a talajterhelési
díjból, melyet vízelvezető kialakítására fel lehet használni. MOL részvényekért 4 m forintot
kapott az önkormányzat, az utakra 1,5 millió forint lett tervezve. A szennyvíz érdekeltségi
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hozzájárulás lekötése után 1 millió forint kamatot írtak jóvá. Ezekkel a pénzösszegekkel lehet
gazdálkodni.
Egyed Péter megkérdezte a szennyvíz pénz lekötéséből származó kamatot fel lehet –e erre a
célra használni?
Gulyás Erzsébet
elmondta a Korm. rendelet egyértelműen leírja, hogy mire lehet
felhasználni. Nem lenne célszerű, ha évekig csak állna a számlán.
Wind József képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a történet még nem zárult le. 400
család vár a pénzére. Mindenki kifizette az ingatlanára eső önrészt a beruházáshoz, csak az
önkormányzatok nem, csak Ők profitáltak belőle. Az önkormányzatoknak 100 millió forintot
kellett volna befizetni.
Gulyás Erzsébet
elkölteni.

szerint jogszabály értelmezést, állásfoglalást kell kérni, mire lehet

Polgár László javasolta, hogy a vízelvezető bejáratok egységesen legyenek kialakítva, ezzel
biztosítani lehet, hogy az árok lejtése megmaradjon.
Zentai János szerint egy átmeneti megoldás kellene, árokásóval ki kellene ásni a
vízelvezetőt, és ha lesz pályázati kiírás, akkor megcsinálni.
Hárshegyi József elmondta, ez nem megoldás, már egyszer ki lett ásva az árok, az ott lakók
betemették, mindenki védeni akarja az ingatlanát.
Wind József szerint is ki kell ásatni, aki betemeti, kötelezni kell arra, hogy kitisztítsa.
Gulyás Erzsébet megkérdezte a fejlesztési hitelnek mennyi a kamata, és milyen futamidejű?
Amennyiben úgy döntenek, hogy kiépítik a vízelvezető árkot, még két ajánlatot kell kérni.
Krunikkerné Török Andrea elmondta, eddig még nem volt szükség fejlesztési hitelre,
ezért nem tudja, hogy milyen kondíciókkal adják.
Kiss János szerint úgy kell kiásni, hogy lejtése legyen, mert jelenleg ez nincs meg.
Hárshegyi József elmondta, hogy az árajánlatban szereplő technológiával megoldható a
vízelvezető árok megépítése az út elkészítéséig. Az út tükörhöz alakítanák ki az árkot.
Wind József szerint nem szabad tiszta önerőből vízelvezetőt építeni, ki kell ásni, hogy a
problémát megoldja. Vannak folyamatban lévő projektek, pl. az óvoda felújítás, ha nyer a
pályázat, oda is kell önerőt biztosítani.
Takács Lászlóné körjegyző javasolta kérjenek még két árajánlatot, és annak függvényében
döntsenek a vízelvezető építéséről.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen kapott
felhatalmazás alapján árajánlatot kért a Zrínyi utca, Zrínyi-Kossuth utca kereszteződésében,
valamint az Óvoda-Dózsa utca kereszteződésében kialakítandó vízelvezető kialakítására. Két
ajánlat érkezett. Az egyiket Nagy László helyi vállalkozó adta, bruttó 559.300,-Ft-os áron, a
másikat a Magyar Közút Nonprofit Zrt., összesen 1.297.814,-Ft-os áron.
Egyed Péter képviselő elmondta a vízelvezető árkot minden képen el kell készíteni még az
aszfaltozás előtt. Természetesen az alacsonyabb árat ajánló kivitelezővel kell szerződést kötni.
Hárshegyi József kérte a képviselőket, amennyiben egyet értenek azzal, hogy Nagy László
vállalkozó kivitelezésében rendeljék meg a vízelvezető megépítését, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
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50/2012. /VII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
az
Önkormányzat
tulajdonában lévő Zrínyi utca, Zrínyi-Kossuth
utca,
valamint
Dózsa-Óvoda
utca
útkereszteződésekben lévő vízelvezető árkok
kiépítését NL Építési Vállalkozás /8296
Monostorapáti, József A. u. 9./ kivitelezésében
rendelje meg az árajánlatban szereplő bruttó
559.300,-Ft-os áron.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2012. augusztus 15.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy egy helyi család írásban kérte segítségét,
amennyiben az önkormányzat tulajdonában van olyan lakás, amelyet bérbe lehet venni, adja
ki számukra az önkormányzat. Jelenleg szülőknél laknak 2 gyermekkel, ahol elég kicsi a hely.
Megkérdezte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót a Művészeti iskola által használt helyiség
alkalmas –e lakás céljára.
Szipőcs Csaba iskola igazgató elmondta az említett helyiség lakás céljára nem alkalmas,
eredetileg fodrász üzletet működtettek, most a Művészeti iskola foglalkozásait tartják ott.
Ahhoz, hogy lakásként lehessen használni, sokat kellene rákölteni.
Zentai János elmondta, hogy a Nyugdíjas klub helyiségét, ha szükséges, át tudják adni,
mivel évente csak 5-6 alkalommal veszik igénybe különböző összejövetelek megtartása
céljából. Ahhoz, hogy lakható legyen, arra is kell költeni.
Egyed Péter szerint sem alkalmas lakhatásra az a helyiség.
Polgár László szerint nagyon meg kell gondolni, hogy ilyen állapotban oda adják –e lakás
céljára. Lehet, hogy most elfogadják, de később igényesebbek lesznek és csak gondot
okoznak.
Hárshegyi József polgármester, mivel az önkormányzat tulajdonában nincs lakás céljára
szolgáló bérlakás, javasolta a kérelem elutasítását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
51/2012. /VII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete Vizeli Ildikó és Török László
Monostorapáti, Árpád u. 6. szám alatti lakosok
kérelmét elutasítja, mivel az önkormányzat
tulajdonában nincs állandó lakhatásra alkalmas
bérlakás.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a
döntésről a kérelmezőket tájékoztassa.
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Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. augusztus 15.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás tájékoztatása szerint a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrizni fogja, hogy az
önkormányzati, illetve önkormányzati intézményi épületeknél megtörtént –e az
érintésvédelmi és a tűzvédelmi felülvizsgálat. Mivel az önkormányzatnál és intézményeinél
ezen vizsgálatok érvényessége lejárt, szükséges az újabb vizsgálatok elvégzése.
Három ajánlatot kaptunk, felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt ismertesse az ajánlatokat.
Takács Lászlóné körjegyző részletesen ismertette az árajánlatokat, javasolta a legkedvezőbb
ajánlattevővel – Szabó Zsolt Monostorapáti, Arany János u. 31. szám alatti egyéni
vállalkozóval – elvégeztetni a munkát.
Wind József
képviselő megkérdezte, az ajánlattevők rendelkeznek –e a szükséges
jogosítványokkal, hogy ilyen munkát végezhetnek.
Hárshegyi József polgármester elmondta, rendelkeznek a szükséges engedéllyel. Kérte a
képviselőket, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
52/2012. /VII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát
képező ingatlanok /Orvosi rendelő, Kultúrház,
Óvoda, Falumúzeum, Körjegyzőség hivatala/
Érintésvédelmi
Szabványossági
Felülvizsgálatának elvégzésével megbízza Szabó
Zsolt villanyszerelő mestert, Monostorapáti,
Arany János u. 31. szám alatti egyéni vállalkozót.
A felülvizsgálat díját az árajánlat szerinti bruttó
83.000,-Ft-ban határozzák meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a megbízási szerződés aláírására, és a munkadíj
kifizetésére.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő:

2012. szeptember 15.

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás javasolta annak a testületi határozatnak a visszavonását, amivel Nyirád község
Önkormányzatának tapolcai kistérséghez történő csatlakozását támogatták.
Kérték továbbá egy felhatalmazó levél megküldését is, azért, hogy inkasszót nyújthassanak
be, ha az önkormányzat fizetési kötelezettségét nem teljesíti. A kistérségek 2012. december
31-el megszűnnek, ezért nem tartja indokoltnak a felhatalmazó levél megküldését.
Monostorapáti község Önkormányzata a tagsággal járó befizetési kötelezettségének ez idáig,
és ezután is eleget tesz.
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Krunikkerné Török Andrea
pénzügyi vezető sem javasolta a felhatalmazó levél
megadását. A szabálytalanul igényelt normatív támogatás visszafizetését már eddig is kérték
az önkormányzatoktól. Ha megkapják a felhatalmazást, ezt is inkasszálhatják.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, nem érti, miért csak most kérik, már 2008-tól volt rá
jogszabályi lehetőség. Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
53/2012. /VII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Képviselő-testülete

Önkormányzata

a.) visszavonja a 117/2011. (XII. 19.) Ökt. számú
határozatát, mellyel elfogadta a Társulási
Megállapodás módosítását az erre vonatkozó
71/2011. (XI. 30.) T.K.T. számú határozat
alapján;
b.) Kistérségek
2012.
december
31-el
megszűnnek, ezért nem tartja indokoltnak
felhatalmazó levél kiállítását, megküldését.
Monostorapáti község Önkormányzata a
tagsággal járó befizetési kötelezettségének ez
idáig és ezután is eleget tesz.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a
határozatot a társulás részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. augusztus 15.
Hárshegyi József polgármester ismertette az „Őrangyal Európai Alapítvány” kérelmét,
melyben a gyermek traumatológiai osztály részére vásárolandó műszerek költségeihez, illetve
beültethető protézisek vásárlásához kérik az önkormányzat anyagi támogatását.
Javasolta az Alapítványt 10.000,-Ft-tal támogatni. Kérte a képviselőket, amennyiben a
javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
54/2012. /VII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az „Őrangyal Európai
Alapítvány”
kérelmét támogatja, a Baleseti
Központ részére történő műszerbeszerzéshez
10.000,-Ft összegű támogatást biztosit a 2012.
évi költségvetése terhére.
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Utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás utalásáról
gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. augusztus 15.
Hárshegyi József polgármester ismertette Hajdóné Falaky Edina 9023 Győr, Lajta u. 24.
szám alatti lakos kérelmét, - melyben szeméttároló konténer kihelyezését kéri - aki a Kopácsi
hegyen rendelkezik zártkerti ingatlannal.
Felvette a kapcsolatot a Remondis Kft. igazgatójával, aki elmondta két lehetőség van. Meg
lehet venni a konténert, vagy bérelni lehet, ami hosszabb távon többe kerül. Mindkét esetben
költségként jelentkezik az ürítés díja.
A konténert az Arany János utcai önkormányzati területen – a játszótér felett – kellene
elhelyezni.
Ezt a problémát már többször jelezték a hegy tulajdonosok. Az építményadó évi összege
közel 5 millió forint, ezért úgy gondolja jogos a reklamáció. Javasolta a szeméttároló
megvásárlását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
55/2012. /VII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete Hajdóné Falaky Edina Győr,
Lajta u. 24. szám alatti lakos - Monostorapáti
zártkerti tulajdonos - kérelmét támogatja, a
zártkert tulajdonosok háztartási hulladékának
elhelyezése céljából szeméttároló konténert
vásárol a 2012. évi költségvetés működési
tartalék kerete terhére.
Utasítja a polgármestert
szeméttároló konténert.
Felelős:

rendelje

meg

a

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: azonnal
Hárshegyi József polgármester ismertette Nagy Katalin és Ihász Csaba Monostorapáti,
Jókai u. 19. szám alatti lakosok kérelmét, melyben a ingatlanukkal párhuzamosan lévő 846.
hrsz-ú önkormányzati út utcaszintjén történő kerítés elhelyezéséhez kérik az önkormányzat
hozzájárulását. Vállalják, hogy az út közcélra történő igénybevételét továbbra is biztosítják,
annak karbantartásáról gondoskodnak. Kérelméhez csatolta a Jókai utcában lakók
hozzájárulását.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.
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Polgár László képviselő szerint csak egy ideiglenes lezárást szabad engedélyezni. Olyan
kerítést építsen, amelyet bármikor el lehet távolítani.
Gulyás Erzsébet alpolgármester támogatja a kerítés elhelyezését, régebben több probléma is
volt a kutyatartásukkal.
Hárshegyi József polgármester javasolta a kérelem támogatását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
56/2012. /VII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete Nagy Katalin és Ihász Csaba
Monostorapáti, Jókai u. 19. szám alatti lakosok
kérelmét támogatja, az önkormányzat tulajdonát
képező 846. hrsz. alatti önkormányzati úton
történő
ideiglenes
kerítés
elhelyezéséhez
hozzájárul.
Az ingatlan használatát térítés mentesen biztosítja
azzal a feltétellel, hogy az út karbantartásáról
gondoskodnak, szükség esetén az út közcélra
történő igénybevételét biztosítják.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy az
ingyenes
használatba
adásra
vonatkozó
megállapodás elkészítéséről gondoskodjon.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Takács Lászlóné
körjegyző
2012. augusztus 15.

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Goodwill Consulting Kft. pályázati
tanácsadója felkereste, és felajánlotta pályázatírói szolgáltatásukat. A szolgáltatási díj évi
250.000,-Ft +ÁFA. A sikerdíj, az elnyert támogatás nagyságától függően változik. Már volt
kapcsolata az önkormányzatnak ezzel a céggel. Mivel több 100 %-os támogatottságú
pályázati kiírás várható – játszótér kialakítása, orvosi rendelő felújítása, alsó iskolára
energetikai pályázat benyújtása, egészségügyi nap szervezése, testvérvárosi kapcsolatok
ápolása – javasolta az együttműködési megállapodás megkötését.
Szipőcs Csaba képviselő egyetértett a megbízással, több 100 %-ban finanszírozott pályázat
lesz, a megbízási díj sokkal több lenne ha minden pályázat megírásáért fizetni kellene.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta az orvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázatot is
Ők készítették, nem nyert a pályázat. A munka nagyobb részét a hivatalnak kell elvégezni,
hisz adatokat nekünk kell szolgáltatni, valamint a pénzügyi elszámolást is a hivatalnak kell
elvégezni.
Hárshegyi József
polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a
pályázatírásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére, kézfeltartással jelezzék.
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Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
57/2012. /VII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Budapest, Timur u. 74.
szám alatti székhellyel működő Goodwill
Gonsulting Kft –vel, egy év időtartamra – 2012.
augusztus 1-től 2013. július 31-ig - hazai,
társfinanszírozott- és közvetlen Európai Uniós
pályázatok, illetve egyéb pénzügyi források
feltárására, megpályázására, azok lehívására
együttműködési megállapodást köt. A szolgáltatás
díja 250.000,-Ft + ÁFA.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2012. augusztus 15.
Gulyás Erzsébet alpolgármester jelezte, hogy Jónás Anikó és Gómán Lajos gyermekei
veszélyes kutyáikat póráz és szájkosár nélkül, egy szál kötélen sétáltatják lakott területen.
Kérte az eb tulajdonosokat felszólítani.
Zentai János jelezte, hogy a Nyugdíjas-klub vizesblokkjában a szifont ki kellene cserélni.
Polgár László képviselő megkérdezte a tapolcai kórházban milyen ellátások vannak?
Hárshegyi József
elmondta, a háziorvos tudja hova kell utalni a beteget, a tapolcai
kórházban csak ambuláns kezeléseket végeznek.
Mivel több észrevétel nem volt, megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 21.10 órakor
bezárta.
Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szipőcs Csaba
képviselő

Sztrik Emilné
képviselő

