
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

Száma: 273-11/2012. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. november 

6-án /kedden/  18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége 

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József   polgármester 

    Gulyás Erzsébet   alpolgármester    

    Egyed Péter   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő 

    Polgár László   képviselő 

Wind József   képviselő 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

    Szipőcs Csaba   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott:  

 

    Takács Lászlóné körjegyző 

    Kiss János   RNÖ elnöke, Ifjúsági Szerv. vez. 

    Soós Gyula  Nagycsaládos Egy. elnöke 

    Zentai János  Nyugdíjas Klub vezetője 

    Török Zoltánné Mozgáskorl. vez.  

    Földiné Sümegi Judit védőnő 

    Földi László helyi lakos 

        

Jegyzőkönyv hitelesítők: Wind József  képviselő    

   Gulyás Erzsébet alpolgármester 

    

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné     

 

 

Hárshegyi József  polgármester üdvözölte a képviselőket,  helyi civil szervezetek vezetőit, a 

lakosság részéről megjelent érdeklődőt. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 

határozatképes , hisz  a 7 képviselőből 6  jelen van, így azt megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítő Wind József képviselő és 

Gulyás Erzsébet alpolgármester lesz.  

 

Hárshegyi József    polgármester ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt  

fogadják el.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:  



2 

 

N a p i r e n d e t :   1./ Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII. 22.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata.  

  Előadó:    Hárshegyi József 

             polgármester 

           2./ Beszámoló az önkormányzati társulás tevékenységéről, a többcélú 

kistérségi társulási tanácsban végzett tevékenységről.  

  Előadó:    Hárshegyi József 

             polgármester 

           3./   Beszámoló a „Bokréta” Nagycsaládos Egyesület tevékenységéről.  

  Előadó:    Soós Gyula 

            elnök 

            4./  Beszámoló a Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről.  

       Előadó:    Zentai János 

             elnök 

            5./  Vegyes, aktuális ügyek.  

       Előadó:    Hárshegyi József 

                                                        polgármester 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII. 22.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó írásos előterjesztést, rendelet-

tervezetet a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztésből megállapítható, hogy a 

mezőgazdasági haszonállatok, valamint a kedvtelésből tartott  állatok tartását magasabb szintű 

jogszabályok már szabályozzák, a helyi önkormányzat pedig az azokban meghatározott tartási 

szabályokon túl nem állapíthat meg  eltérő rendelkezéseket, ezért indokolt a helyi állattartás 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

Sztrik Emilné   képviselő, az Ügyrendi Bizottság tagja elmondta, a bizottság megtárgyalta az 

állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

vonatkozó  rendelet-tervezetet, mivel magasabb szintű jogszabály szabályozza az állatok 

tartását, javasolták a helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.   

Polgár László   képviselő jónak tartja a központi szabályozást, hisz az önkormányzatok egy 

része olyan döntést, helyi szabályozást hozott, ami szembe ment a helyi, falusi szokásokkal. 

Szerinte, aki falura jön nyaralni, vagy lakni, el kell fogadnia az állattartással járó kellemetlen 

szagokat. A nyugati országokban ez nem okoz problémát, az állattartó telep és feldolgozó 

egymás mellett épül fel, nálunk meg kell tartani a 200 méteres távolságot.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, továbbra is van arra lehetőség, hogy az állattartási 

szabályok megsértése esetén a jegyzőhöz forduljon a panaszos, aki az állattartót a kifogásolt 

cselekmény tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti.  



3 

 

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet 

hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelet megalkotását. 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal megalkotta az 

alábbi:  

10/2012. (XI. 10.) önkormányzati  r e n d e l e t e t 

Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII. 22.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről.  

/rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

2. Napirend 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az önkormányzati társulási tevékenységről, a 

többcélú kistérségi társulási tanácsban végzett tevékenységről szóló beszámolót a képviselők 

írásban megkapták. A beszámoló részletesen tartalmazza, hogy az önkormányzat milyen 

társulásokban vesz részt, a társulásokat milyen cél megvalósítása érdekében hozta létre, illetve 

milyen feladat megoldása érdekében csatlakozott az adott társuláshoz. Részletesen ismertette 

a Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás szervezeti felépítését, a társulás 

keretében elvégzett önkormányzati feladatokat.  

Tájékoztatást adott az elnökség, a tanácsülés, a szakbizottságok összetételéről, az általuk 

végzett munkáról. Elmondta, hogy a kistérségi társulások a járások megalakulásával 

megszűnnek, az eddig ellátott feladatokat azonban továbbra is társulási formában tervezik 

elvégezni, erről a holnapi nap folyamán fognak tárgyalni.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester megkérdezte a kistérség eddigi feladataiból mit vesz át a 

járási hivatal? Konkrétan az iskolabusz szolgáltatásra gondol, a továbbiakban hogy fog 

működni?  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, a kistérség által ellátott feladatokból nem kerül át egy 

feladatkör sem a járási hivatalokhoz.  

Hárshegyi József   elmondta, az iskolák működtetése a tankerületi vezetők feladata lesz, 

kinevezésük folyamatban van.  A médiából olyan információk hallhatók, hogy jelenleg nincs 

pénz az iskolák államosítására, az ellenzék javasolja a törvény visszavonását. Nem tudni 

milyen döntés születik az év végére.  

Wind József   képviselő  elmondta, a  2012. évi szemétszállítási díjra vonatkozó rendelet 

megalkotásakor olyan testületi döntés született, hogy a szolgáltatónak – Remondis Kft-nek – 

részletes költségelszámolást kell készítenie az önkormányzat, illetve a lakosság felé. 

Amennyiben kisebb költséggel végezte a szolgáltatást, a túlfizetést el kell számolni a 

szolgáltatást igénybevevőkkel. Az önkormányzatnak is volt kifizetetlen számlája a 

postaköltség átvállalása miatt, mi lett ezzel?   

Hárshegyi József  polgármester  elmondta a Konzorcium döntése alapján visszafizetés nem 

lehet. A jelenlegi díj 12 %-kal kevesebb, mint a tavalyi.  Az önkormányzatnak kiállított 

számla kiegyenlítésre került, a szolgáltatóval történő pénzügyi elszámolás rendben van.  A 

szemétszállítási díj mértéke 2013. január 1-től országosan egységesen kerül megállapításra.  
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Elmondta, hogy holnapi nap kerül napirendre a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényből 

fakadó feladatok megbeszélése, egyeztetése a Bakonykarszt Zrt-nél, mivel január 1-től  

víziközmű kizárólag állami, illetve önkormányzati tulajdonba tartozhat.  

Ismertette az állami támogatások alakulását az iskola és az óvoda vonatkozásában. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a beérkezett szándéknyilatkozatok szerint január 1-től a 

Körjegyzőség 6 település – Monostorapáti, Hegyesd, Sáska, Kapolcs, Taliándörögd, 

Vigántpetend – társulásával fog tovább működni.  

Mivel a képviselők részéről további hozzászólás nem volt,  javasolta a beszámoló elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag,  6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi: 

 

76/2012. /XI. 6./ Ökt. számú         h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete „Beszámoló az 

önkormányzati társulás tevékenységéről, a 

Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 

tevékenységről” szóló beszámolót        

      e l f o g a d j a. 

 

/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

3. Napirend 

Hárshegyi József  polgármester  elmondta, hogy a Nagycsaládos Egyesület 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. Felkérte Soós Gyulát a 

Nagycsaládos egyesület elnökét, amennyiben az egyesület beszámolójával kapcsolatban 

szóbeli kiegészítése van, tegye meg.  

Soós Gyula   egyesületi elnöke elmondta a beszámoló részletesen tartalmazza az idei  évben 

végzett tevékenységüket. Megköszönte a képviselő-testület támogatását.  

Kérte a képviselőket, amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Gulyás Erzsébet  alpolgármester elmondta a Nagycsaládos Egyesület, az Énekkar, a 

Nyugdíjasklub tagjai minden községi megmozduláson, rendezvényen  ott vannak. 

Megköszönte munkájukat.  

Hárshegyi József  elmondta, úgy érzi a beszámoló egy kicsit cinikusan szól a Civil 

Kerekasztalban történő társadalmi részvételről. A beszámoló kitér az élelmiszerosztásra. 

Megkérdezte milyen élelmiszert adtak a rászorulóknak? Javasolta az egyesület vezetőjének ne 

legyen ilyen kritikus magával szemben. Nem az Ő hibája, hogy a második pályázat nem nyert.  

Soós Gyula   elmondta, hogy csak elviekben kérték  az egyesület részvételét a társadalmi 

vitában, a gyakorlatban  azonban nem vettek figyelembe semmit abból, amit javasoltak. A 

kiosztott élelmiszerek között volt tej, liszt, száraz tészta. A második pályázat  elutasításában 

az is közre játszott, hogy nem volt elég tájékozott, teljes mértékben megbízott az 

ügyintézőben akitől tájékoztatást kért. A jövőben nem lesz ilyen jóhiszemű.  

Hárshegyi József   polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a beszámoló 

elfogadását. 
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Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

77/2012. /XI. 6./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a „Bokréta Nagycsaládos 

Egyesület” 2012. évi munkájáról szóló 

beszámolót  e l f o g a d j a .  

 

/Beszámoló  a jkv. mellékletét képezik/ 

 

4. Napirend 

Hárshegyi József  polgármester  elmondta, hogy a Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete 

2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták.  

Felkérte Zentai Jánost az egyesület elnökét, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg. 

Zentai János   egyesületi elnök elmondta, szóbeli kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban 

csak annyi, hogy most van kialakulóban egy nyugdíjas kártya bevezetése, mellyel 5-10 % 

kedvezménnyel lehet vásárolni. Jelenleg a COOP üzletlánccal tárgyalnak arról, hogy a 

Monostorapáti ABC-ben is lehessen használni a kártyát.  Környékünkön sajnos nincs olyan 

patika, ahol ezt elfogadnák. Megköszönte a képviselő-testület támogatását.  

Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van, szívesen válaszol.  

Hárshegyi József   tájékoztatta a képviselőket, hogy az idősek köszöntésére, -  melyre a 60 

éven felülieket hívták meg- pénteken délután 16 órakor kezdődő ünnepség keretében kerül 

sor.  

Mivel a képviselők részéről hozzászólás, észrevétel  nem volt, javasolta a beszámoló 

elfogadását.  

  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

78/2012. /XI. 6./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a „Monostorapáti 

Nyugdíjasok Egyesülete”  2012. évi 

munkájáról szóló beszámolót   

e l f o g a d j a .  

 

/Beszámoló  a jkv. mellékletét képezi/ 

 

5. Napirend 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy Tapolca Város Polgármestere levelet küldött a 

Polgármester úrnak, melyben tájékoztatja, hogy a védőnői tevékenységgel kapcsolatos 

jogszabályváltozásokra tekintettel átszervezik Tapolca város védőnői körzetét. A tapolcai 6. 

számú körzethez tartoznak a Monostorapáti és Hegyesdi gondozottak is. A 332 fő ellátottból a 
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Diszeli gondozottak száma 62 fő, a Monostorapáti és Hegyesdi gondozottak száma pedig 270 

fő.   Az új szabályozás szerint egy védőnői körzetben az ellátottak száma 200 fő lehet, ezért 

javasolják, hogy Monostorapáti és Hegyesd községek alkossanak új védőnői körzetet, a 

kialakítás érdekében hozzák meg a szükséges képviselő-testületi döntést.  Monostorapátiban 

és Hegyesden az iskolásokkal együtt 252 fő ellátott van jelenleg, ezért indokolt az önálló 

körzet kialakítása. Az önálló körzethez szükséges kötelező eszközök megvásárlásához az 

előzetes felmérés alapján 500.000,-Ft-ot kellene biztosítani a költségvetésből. Az állást meg 

kell pályáztatni, ezért kiadásként jelentkezik még az idei évben a pályáztatás költsége, a 

működési engedély eljárási díja. A védőnő személyi juttatásának költségeit az OEP 

finanszírozás fedezi.  

Felkérte Földiné Sümegi Judit védőnőt, amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban 

kiegészítése van, tegye meg.  

Földiné Sümegi Judit   védőnő elmondta, hogy a legfontosabb az eszközök beszerzése, ami 

csak egy egyszeri kiadást jelent,  az internet kapcsolat kiépítése, a pályázat kiírása, a 

működési engedély megkérése,  hogy január 1-től az önálló védőnői körzet indulhasson. 

Vannak olyan eszközök, amelyek jelenleg még elfogadhatók, de már régiek, előfordul, hogy 

pótolni kell. Az eszközök beszerzésénél a legnagyobb költség a számítógépes rendszer 

biztosítása.  

Polgár László   képviselő megkérdezte a Körjegyzőség területén miért nem láthatja el egy 

védőnő a feladatot?  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy az internet kapcsolat kiépítésével nem lesz 

gond. A Kapolcson, Taliándörögdön, Vigántpetenden van annyi gondozott, hogy ott is 

szükség van önálló védőnői körzetre. Jogszabály írja elő, hogy 200 főnél több ellátott nem 

lehet. Működési engedélyt nem lehet addig kérni, míg az eszközök nem állnak rendelkezésre, 

ezért minél előbb be kell szerezni, az ehhez szükséges fedezetet a 2012. évi költségvetésből 

biztosítani kell.  

Ismertette a védőnői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírást, valamint körzet 

kialakítására vonatkozó határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

79/2012. /XI. 6./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete  a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 

21.) ESzCsM. rendelet alapján 2013. január 1-től területi 

védőnői szolgálatot hoz létre Hegyesd községgel 

közösen. A védőnői szolgálat gesztora Monostorapáti 

Önkormányzat, mint szolgáltató.  

Képviselő-testület biztosítja a működéshez szükséges 

alapfelszereléseket 500.000,-Ft összegben, valamint a 

pályáztatás költségét, a működési engedély eljárási díját 

2012. évi költségvetéséből.  

Képviselő-testülete pályázatot ír ki a védőnői állásra a 

mellékelt pályázati felhívás alapján.  

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy  a pályázat 

kiírásáról, az eszközök beszerzéséről, a működési 

engedély megkéréséről, a szolgáltatási szerződés 
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megkötéséről  gondoskodjon. Intézkedjen a Magyar 

Államkincstárnál, hogy az új szakfeladat a törzskönyvi 

nyilvántartásba kerüljön be.  

Felelős:     Takács Lászlóné  

       körjegyző 

Határidő:  2012. december 31.  

Hárshegyi József   polgármester   elmondta, hogy Balatonrendes község polgármestere 

kezdeményezni szeretné az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás teljes területén alkalmazott hulladékszállítási rendszer 

felülvizsgálatát, és a rendszer egységesítését, mivel véleménye szerint a Konzorciumot alkotó 

vállalkozások területi működési hatályán belül jelentős eltérések vannak, főleg a díjtételek 

tekintetében. Kéri, amennyiben az önkormányzat képviselő-testülete a társulás következő 

elnökségi ülésén, a szolgáltatás egységes szabályozásának napirendi pontként történő 

tárgyalásának  kezdeményezésével egyetért, bízza meg Fuchs Henrik polgármestert, hogy 

településünket képviselje.  

Véleménye szerint  nem sok értelme van a kezdeményezésnek, hisz visszamenőleges hatálya 

nem lesz, január 1-től pedig országosan egységes díj kerül megállapításra.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

Takács Lászlóné  körjegyző ismertette Balatonrendes község Önkormányzat Képviselő-

testületének határozat kivonatát. A határozat lényege, az hogy eddig is egységes díjat kellett 

volna alkalmazni, valamint az, hogy nem a közbeszerzési kiírás szerint állapították meg a 

díjakat.   

Polgár László   képviselő szerint eddig miden egyeztetésen, tájékoztatón az hangzott el, hogy 

a társulás területen egységesek a díjak. Ezek szerint még sem így van?  

Hárshegyi József  polgármester elmondta, az alapdíj mindenhol egységes, a szolgáltatási 

díjaknál van eltérés.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester  elmondta, Ő is annak tudatában volt, hogy mindenhol 

egységes a szolgáltatási díj. Ezt több alkalommal a Remondis Kft. igazgatója kijelentette. 

Mindig erre hivatkozott, mikor a díj csökkentését kérték.  

Egyed Péter  képviselő javasolta, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, fogadják el a 

határozat kivonatban foglaltakat.  

Hárshegyi József  polgármester  kérte a képviselőket, amennyiben a javaslattal egyetértenek, 

kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi:  

80/2012. /XI. 6./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete egyetért Balatonrendes 

község Önkormányzat Képviselő-testületének 

kezdeményezésével, - 104/2012. (IX. 27.) Kt. 

számú határozatában foglaltakkal - mely  az 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 

teljes területének egészére történő egységes 
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hulladékszállítási rendszer felülvizsgálatát és a 

rendszer egységesítésének szabályozását, annak a 

társulás következő elnökségi ülésen napirendi 

pontként történő megtárgyalását kéri.   

Felhatalmazza Fuchs Henrik Balatonrendes 

község polgármesterét, hogy Monostorapáti 

község Önkormányzatát a tárgyaláson képviselje. 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a döntésről a 

polgármestert tájékoztassa.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

                 körjegyző 

Határidő:  2012. november 30. 

 

Takács Lászlóné    körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy Szabó Csaba táncoktató 

megkereste,  és kérte, hogy az iskolás gyerekek táncoktatásának támogatására biztosított 

jelenlegi 13.500,-Ft-ot  szeptember 1-től  3000,-Ft-tal emelje meg a képviselő-testület, mivel 

az utazási költségei is emelkedtek.  

Kérte a képviselőket, mondják el véleményüket.  

Kiss János  elmondta, hogy  Szabó Csaba szeptember 1-től az eddigi kettő csoport helyett 3 

csoportnak tanít táncot. Az alsó tagozatban  kötelező testnevelési órák keretében is történik 

táncoktatás.  Heti két alkalom helyett, most háromszor kell jönnie, ez plusz költség neki is.  

Takács Lászlóné   körjegyző javasolta, csak az idei évre, 2012. december 31-ig emeljék meg 

támogatást,  2013. évtől a többi érintett önkormányzattal egyeztetve fizessék az oktatót, hisz 

nem csak Monostorapáti gyerekeket oktat.  

Hárshegyi József   polgármester szerint a 3000,-Ft-os emelést az idei évben még ki lehet 

gazdálkodni, a következő évi költségvetés tervezésekor visszatérnek rá.  

Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a támogatás 3000,-Ft-tal történő 

megemelésével 2012. szeptember 1-től 2012. december 31-ig, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

81/2012.  /XI. 6./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete Szabó Csaba  Tapolca, Juhász Gy. u. 

45/B. 2. em. 9. szám alatti lakos, néptánc oktatót  

- a „Művészetek Völgye Közös Fenntartású 

Általános iskola tanulóinak táncoktatása céljából 

– 2012. szeptember 1-től 2012. december 31-ig 

havi 16.500,-Ft támogatásban részesíti.  

Utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatási 

szerződés módosításáról gondoskodjon.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

 körjegyző 

Határidő:  azonnal 
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Hárshegyi József   polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy telefonon megkereste a 

Veszprémi Cholnoky Ferenc kórház gyermekosztályának vezetője és kérte az önkormányzat 

pénzbeli támogatását egy újraélesztő készülék vásárlásához. A támogatást az Országos 

Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület számlájára kellene küldeni, mivel a készüléket 

Ők vásárolják az összegyűjtött adományokból, és adják át a kórház részére.  

Javasolta 10.000,-Ft támogatást biztosítani  a készülék vásárlásához.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

82/2012. /XI. 6./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az „Országos Egyesület a 

Mosolyért Közhasznú Egyesület” (1325 

Budapest, Pf. 204.)  részére 10.000,-Ft támogatást 

biztosít - a 2012. évi költségvetés terhére -

újraélesztő készülék vásárlásához, melyet a 

Veszprémi Cholnoky Ferenc Kórház részére 

adományoznak.  

Utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás 

kifizetéséről gondoskodjon.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

                 körjegyző 

Határidő:  2012. november 15.  

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, az előző testületi ülésen már beszéltek arról, hogy 

indokolt lenne egy autóbuszváró építése  a tűzoltószertár előtt, már volt erre vonatkozó 

lakossági kezdeményezés is. Az új-falusi autóbuszváró üvegezését az alpolgármester asszony 

kezdeményezte. A kérdés csak az, hogy az idei évben elkészítsék –e? Az új-falusi 

autóbuszvárót alumínium kerettel ellátott üveggel tennék egy kicsit zártabbá.  Egy új 

autóbuszvárót 350-400.000,-Ft  körüli áron lehet kialakítani.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

Gulyás Erzsébet    alpolgármester szerint sok a bejáró tanuló, dolgozó. Jön a téli időjárás, a 

buszok többször késnek, nincs hova behúzódni. Javasolta az idei évben mindkét buszvárót 

elkészíteni, illetve zártabbá tenni.  

Hárshegyi József   polgármester javasolta, amennyiben az idei költségvetés engedi, az idei 

évben elkészíteni a falusi buszvárót, illetve zárttá tenni az új-falusi várót.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

83/2012. /XI. 6./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete – amennyiben a 2012. évi 

költségvetés fejlesztési kerete nem kerül 

felhasználásra -  2012. évben elkészítteti a 

tűzoltószertár előtti autóbusz megálló buszváró 
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helyiségét, - 350.000-400.000,-Ft összegben -  

valamint az új-falusi buszváró üvegezését.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a buszváró 

kialakítására kérjen árajánlatot, illetve megfelelő 

ajánlat esetén rendelje meg az építést.  

Felelős:     Hárshegyi József 

                  polgármester 

Határidő:   2012. november 15.  

Soós Gyula   elmondta a Zrínyi és Kossuth utca kereszteződésében kialakításra került 

vízelvezető  veszélyes, kárt tehet az autókban, ezért javasolta egy 10 km-es táblát elhelyezni.  

Gulyás Erzsébet   szerint egy felfestés is elég lenne, a lényeg, hogy jól látható legyen a 

közlekedők részére.  

Zentai János   szerint a tábla elhelyezése jobban megvédi az önkormányzatot, egy esetleges 

kártérítési igénynél.  

Hárshegyi József   elmondta, hogy a Közúti Igazgatóság szakembereivel megbeszéli a 

problémát, megkérdezi mit javasolnak.  

Kiss János     elmondta, hogy  a  Zrínyi utca felső iskola előtti részén van egy nagy kátyú, az 

utca aszfaltozása során ezt is meg kellett volna javíttatni.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester elmondta, az utolsó bejáráson arról volt szó, hogy a Zrínyi 

utca  felső szakaszának építésekor elvégzik az alsó szakasz javítását is.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, az említett szakaszra megkérték az árajánlatot, 2 

millió forintért készítette volna el az útjavítást a Strabag. Ez az összeg túl sok, ilyen kis 

szakaszért.  

Egyed Péter   képviselő elmondta még mindig magas a padka a Zrínyi utcában, nem tud az 

árokba folyni a víz. Sürgősen el kell végezni a munkát, mert kimossa az utat a víz.  

Hárshegyi József   polgármester szerint a kemény padkát most nem szabad megmozgatni. 

Folyamatban van a Zrínyi utca felső részén lévő – Horváth István házától – vízelvezető 

kiépítése 160-as cső lefektetésével.  

Földi László   helyi lakos megkérdezte mikor kerül sor  a Cinege utca aszfaltozására? A 

szennyvíz átemelő szivattyúnál  meg áll a víz, ki kellene tisztítani az árkot.  

Hárshegyi József   elmondta, ha lesz megfelelő pályázati lehetőség  sor kerülhet az 

aszfaltozásra. Fontossági sorrendben a Hegyalja utca vízelvezetését, illetve aszfaltozását kell 

először megoldani, ha kell saját erőből.  

Zentai János  elmondta a Szalma híd szélénél is megáll a víz, bele kellene vezetni az árokba. 

A híd tartó fala átázik, jön a hideg, elfagyhat és még nagyobb lesz a kár. Ha lenne murvázásra 

pénz a Nyírmeggyi útra kellene vinni.  

Egyed Péter   szerint az a legnagyobb probléma, hogy a vízelvezető árkokat mindenhol 

betemették. Az érintett  szőlő tulajdonosokat kellene kötelezni az árkok helyreállítására. Az 

előhegyi út murvázására is volt ígéret, még nem történt meg.  

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a Szalma hídnál lévő út karbantartására 

vonatkozó jelzést továbbítani fogja a Vízügynél dolgozóknak. A Nyírmeggyi utat az idei 
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évben is grédereztette, még sem folyik el a víz.  Az érintett szakaszok murvázására ha az idő 

engedi, még az idén sor kerül.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester  megkérdezte az óvoda felújítására benyújtott pályázat 

elbírálásáról lehet –e valamit tudni?  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, a pályázat elbírálása még nem történt meg. 

Jelenleg is vannak olyan pályázatok, mellyel hőszigetelő rendszer kiépítésére lehet pályázatot 

benyújtani, a pályázatírók már dolgoznak rajt. A játszótér terve már elkészült, a Nagycsaládos 

Egyesület fogja benyújtani, a támogatás összege maximum 5 millió forint lehet.  

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, Hárshegyi József polgármester az ülést 19.50 

órakor bezárta.  

Kmf.  

 

 

         Hárshegyi József      Takács Lászlóné  

          polgármester             körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

         Wind József        Gulyás Erzsébet 

          képviselő         alpolgármester 
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