
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

 

Száma: 273-12/2012. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 

27-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Körjegyzőség Monostorapáti  

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József   polgármester 

    Gulyás Erzsébet   alpolgármester     

    Egyed Péter   képviselő 

    Polgár László   képviselő 

Szipőcs Csaba   képviselő 

Sztrik Emilné   képviselő 

Wind József   képviselő 

     

Tanácskozási joggal meghívott:  

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Soós Gyula   Nagycsaládos Egy. elnöke 

    Török Zoltánné  Helyi Mozgáskorlt. csop.vez. 

    Krunikkerné Török Andrea    pénzügyi vez. 

             

Jegyzőkönyv hitelesítők: Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László   képviselő  

    

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné     

 

 

Hárshegyi József  polgármester üdvözölte a képviselőket. 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 Egyed Péter és Polgár László 

képviselők lesznek.  

 

Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják el. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 
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N a p i r e n d e t :    1./  Beszámoló az önkormányzat 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról. 

                  Előadó:       Hárshegyi József 

     polgármester 

                                   2./ Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója.  

                 Előadó:       Hárshegyi József 

    polgármester 

             3./  Vegyes, aktuális ügyek.  

                  Előadó:       Hárshegyi József 

              polgármester 

 

1. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta az Önkormányzat 2012. III. negyedéves 

gazdálkodásáról  szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. A beszámoló részletesen 

tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását. A bevételek teljesítése 66 %-os, a kiadások 

teljesítése 60 %-os a módosított előirányzat figyelembevételével, melyek alakulása a  

mellékletek alapján végig követhető.  

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

tegyék meg.  

Gulyás Erzsébet  alpolgármester megkérdezte milyen talajvizsgálatra volt szükség? 

Hárshegyi József   elmondta, a Pap-tagban tervezett  lakótelek kialakításához rendelték meg 

a képviselő-testület döntése alapján az előzetes talajvizsgálatot.  

Mivel a képviselők részéről több hozzászólás nem volt Hárshegyi József polgármester 

javasolta a beszámoló elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

89/2012. /XI. 27./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  „Beszámoló az 

önkormányzat 2012. III. negyedéves 

gazdálkodásáról” szóló előterjesztést elfogadja.  

 

/Beszámoló  a jkv. mellékletét képezi/ 

 

2. Napirend 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a 2013. évi költségvetési koncepcióra 

vonatkozó előterjesztést írásban minden képviselő megkapta. A tervezés során a tényleges 

költségvetési sarokszámok még nem álltak rendelkezésre, ezért az anyag csak egy tájékoztató 

jellegű, a 2012. évi költségvetési számok alapján készült.  

2013. évtől változik az önkormányzati feladatellátás,  és ezzel együtt a finanszírozási rendszer 

is. Több önkormányzati feladat átkerül az államhoz, ezért kevesebb állami támogatásra lehet 

számítani. Kevesebb lesz az átengedett személyi jövedelemadó összege, valamint a 

gépjárműadó 40 %-át is elvonják. Az önkormányzatok által fenntartott iskola állami 
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működtetésbe kerülésével az önkormányzat költségvetése közel 100 millió forinttal csökken.  

2012. évtől az önkormányzatok hitelfelvétele csak a kormány engedélyével valósulhat meg. 

Mind a kormányzati, mind az önkormányzati cél az, hogy a kiadásokat mérsékeljék, a 

bevételeket pedig növeljék.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester elmondta átnézte az anyagot, úgy látja, hogy kb. 40 millió 

forinttal kevesebbel gazdálkodhat az önkormányzat az elmaradt, illetve elvont adóbevételek 

miatt. Bevétel növelésére csak a helyi adók emelése árán juthatnának, de úgy érzi, ezt nem 

lehet meglépni. Már a szemétszállítási díj bevezetése miatt is sok a konfliktus, a lakosság 

teherbíró képessége sem engedi meg az adók mértékének emelését. Ha emelnék az 

adómértéket, a befolyó bevétel sem pótolná az elmaradt állami támogatás hiányát.  

Wind József  képviselő szerint nem csak a bevételek, hanem a kiadások is csökkennek. 

Elviszik az iskolát, az eddig iskolára fordított kiadás már nem jelenik meg a költségvetésben. 

Sajnos a koncepcióból sok mindent nem lehet leszűrni. Nem lehet tudni számszakilag 

mennyivel csökken a  központi támogatás.  

Gulyás Erzsébet  szerint a jövőben is lesz az iskolának olyan kiadása, amit az 

önkormányzatnak kell finanszírozni.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta most tárgyal az országgyűlés egy olyan 

törvénytervezetet, mely szerint nem kell az önkormányzatnak  koncepciót készíteni, csak 

majd a költségvetést kell elfogadnia február 15-ig.  Mivel ez még csak egy tervezet, a hatályos 

jogszabály kötelezi az önkormányzatokat a koncepció elfogadására.  Mivel konkrét 

költségvetési számok még nem ismertek, az előterjesztés csak egy tájékoztató anyag, a 

végleges számok a költségvetés elfogadásánál lesznek ismertek. A helyi adókhoz már nem 

lehet nyúlni, mivel az adóemelésről már ezen az ülésen dönteni kellett volna. Jogszabály 

módosítás miatt az adórendelet hatálybalépése és kihirdetése között legalább 30 napnak el kell 

telnie. Ezt azt jelenti, hogy 2012. december 2-ig ki kellene hirdetni az adórendelet 

módosítását.  

Hárshegyi József     polgármester elmondta, a koncepció is egyértelműen leírja, hogy a 2013-

as költségvetés csak null szaldós, vagy pozitív lehet. Ezért ha szükséges, nem lehet elkerülni 

az adóemelést.  

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, működési hitel év közben lehet, csak év végén nem 

lehet mínusszal zárni. A hitelkeret csökkenni fog. A költségvetés elfogadásakor a bevétel és 

kiadás összegének összhangba kell lennie.  

Hárshegyi József   polgármester a kormány is próbál különböző takarékossági 

intézkedésekkel törekedni az egyensúly megőrzésére, a kiadások csökkentésére. Cél a 

foglalkoztatottság növelése, amit a közmunka programon keresztül próbál megvalósítani. Az 

államháztartás hiányát a GDP 2,2 %-ára kívánja csökkenteni. Változnak a szociális ellátások, 

csökkentik a gyógyszer támogatásra fordított kiadásokat.  

Polgár László  képviselő szerint csak azokat a rászorulókat kellene segéllyel támogatni, akik 

tesznek is valamit annak érdekében, hogy el tudják magukat látni. Nagyon sok műveletlen 

földterület van, legalább a saját ellátásukhoz szükséges termény megtermelésére kellene 

kötelezni Őket.  

Hárshegyi József    elmondta, ezzel már több helyen próbálkoztak, de nem nagy sikerrel.  

Egyed Péter   képviselő nem javasolta az adóemelést, ez a bevétel növelés nem elfogadható. 

Az adó megállapítási plafonokat irreálisnak tartja.  
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Hárshegyi József   polgármester  mivel több hozzászólás nem volt, ismertette a koncepcióra 

vonatkozó határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

89/2012. /XI. 27./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési 

koncepciót elfogadja.  

A 2013. évi költségvetést a vonatkozó, 

Országgyűlés által elfogadott jogszabályok 

alapján kell elkészíteni a koncepcióban 

megfogalmazott célok figyelembevételével.  

1.  A 2013. évi költségvetésben működési hiány 

nem tervezhető. 

2.  Költségvetési szerveink működési kiadásainak 

biztosítása mellett rendkívül szigorú, 

takarékos gazdálkodás folytatására kell 

valamennyiüket ösztönözni.  

3.   Intézményi, illetve önkormányzati bevételeket 

maximalizálni szükséges.  

4.    A likvid hitelkeret mértéke 8.000 eFt. lehet.  

Felelős:      Hárshegyi József     polgármester 

                  Takács Lászlóné      körjegyző 

Határidő: azonnal, illetve a 2013. évi költségvetés 

                 előterjesztése 

 

3. Napirend 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a nemzeti köznevezésről szóló 2011. évi 

CXC. tv. alapján,  a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. 

A körzethatárok megállapítása előtt a kormányhivatal kikéri az önkormányzatok véleményét. 

Ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal által megküldött, -  a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak meghatározása  -  tervezetet.  

Ismertette a határozati javaslatot. Kérte a képviselőket, amennyiben az abban foglaltakkal 

egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.   

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

90/2012. /XI. 14./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete kijelenti, hogy a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 50. §. (8) 

bekezdése alapján elkészített, és  közzétett iskolai 

körzethatárt megismerte, a tervezett 

körzethatárral egyetért. A településen lakóhellyel, 
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ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

általános iskolába járó tanköteles tanulók száma 

összesen: 105 fő. Monostorapáti település 

„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású 

Általános Iskola tanulói létszáma 99 fő, melyből 

halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 13 fő. 

Tapolca város általános iskoláiba 6 tanuló jár, 

akik közül nincs halmozottan hátrányos helyzetű.  

 Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

testületi határozatot küldje meg a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 

részére.  

 Felelős:   Takács Lászlóné  

      körjegyző 

 Határidő:  2012. november 30.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta a kormány döntése értelmében az ötezer lélekszám 

alatti  települések adósságát még az idén teljes egészében rendezi az állam.  Az 

önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy részt kíván –e venni az adósságrendezésben. 

Az előzetes tájékoztatások szerint 2012. december 12-i állapot szerint kerül az adósság 

átvállalásra. Számítások szerint kb. 4 m Ft hiány lesz ezen időpontban.  

Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

91/2012. /XI. 27./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete kijelenti, hogy folyószámla 

hitel miatt részt kíván venni az 

adósságrendezésben. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a szükséges nyilatkozatok megtételére.  

Felelős:     Hárshegyi József 

        polgármester 

Határidő:   2012. december 31.   

 

Hárshegyi József   polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012.  január 1-től 

hatályba lépett az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása, amely 

előírja, hogy a praxisjoggal rendelkező háziorvos- fogorvos és a települési önkormányzat 

közötti feladat-ellátási szerződésnek milyen tartalmi elemekkel kell rendelkeznie.  A már 

megkötött szerződéseket felül kell vizsgálni, a jogszabályban foglalt követelményeknek 2013. 

január 1-től  meg kell felelni.  

Elmondta, hogy Tapolca város Képviselő-testülete már tárgyalta az eddigi feladat-ellátási 

szerződések felülvizsgálatát,  hasonló tartalommal került elkészítésre a háziorvosra  

vonatkozó megállapodás tervezet, melyet ismertetett. Változás az eddigi szerződéshez 

viszonyítva, hogy a rendelő működési költségei közül a víz, csatorna, a villany, a fűtés, 
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szemétszállítás, takarítás és a telefon díjainak költségei nem az önkormányzatot terhelnék, 

hanem a működtetőket, arányosan elosztva.  

Kérte a képviselőket, mondják el véleményüket. 

Takács Lászlóné   körjegyző részletesen ismertette az önkormányzat által fizetett kiadásokat. 

A háziorvosi szolgálatra éves szinten az energiafogyasztástól függően 900 eFt-ot, a fogorvosi 

rendelőre 500 eFt-ot  szokott kifizetni az önkormányzat.  

Arról kellene dönteni, hogy továbbiakban is átvállalja az önkormányzat ezeket a költségeket,  

vagy a háziorvosi, illetve fogorvosi szolgálatot működtetőre terheli.  

Wind József   képviselő  természetesnek tartja, hogy a telefonköltséget a vállalkozó orvos 

fizesse. Az OEP szerződésben biztosan van olyan kitétel, hogy az elérhetőséget a betegek 

részére biztosítania kell. A fogorvoshoz most is előzetes bejelentkezés alapján lehet menni, 

mind két orvosnak érdeke, hogy a betegek elérjék Őket, hisz a kezelések után kapják az OEP 

támogatást.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy az önkormányzat által fizetett  hálózati vonalon 

csak a háziorvos, illetve a védőnő van. A fogorvos saját telefonvonallal rendelkezik, annak 

költségeit eddig is Ő fizette.  

Szipőcs Csaba  képviselő szerint a telefon átvállalás most nem a fogorvost érinti, hanem a 

háziorvost. Ha az önkormányzat nem fizeti a továbbiakban a telefonköltségeket, lehet, hogy 

kikötteti a hálózati telefont, csak mobil elérhetősége lesz, ami az idősebb betegnek már 

problémát jelent. 

Gulyás Erzsébet   képviselő  elmondta az orvosi rendelő mindig zsúfolva van, a doktor úr 

annyira túlterhelt, biztos abban, hogy egy percig sem fog azon gondolkodni, hogy a telefonját 

kikötesse, figyelembe veszi  annak  emberi oldalát is.  

Szipőcs Csaba   képviselő szerint azt is figyelembe kell venni, hogy a munkakörülmények 

nem a legideálisabbak, nagy a különbség a diszeli és kapolcsi orvosi rendelő között.  

Krunikkerné Török Andrea   szerint ennél sokkal rosszabb rendelők vannak az országban, 

sőt Tapolcán is, nem egy új rendelőhöz kell hasonlítani.  

Wind József   szerint az orvosnak nem annyira az épülettel volt problémája, mint azoknak a 

gépeknek, berendezéseknek minőségével, amik az Ő munkáját könnyebbé teszik.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester véleménye szerint legalább az egészségüggyel kapcsolatos 

beszámoló tárgyalásakor illene eljönni a doktor úrnak, meg lehetne beszélni a problémákat. 

Úgy érzi van benne egy kis negatív érzés, ezért nem kellene tovább mérgesíteni a helyzetet.  

Szipőcs Csaba   képviselő egyetértett az alpolgármester asszonnyal. Egyre több település van, 

ahol nincs háziorvos, meg kell becsülni.  

Wind József   képviselő szerint nem csak emberi oldalról kell mérlegelni. Vállalkozóként 

végzi tevékenységét  a három településen. Nem fogja azt mondani, hogy Monostorapáti 

lakosságát nem látja el, hisz szükséges van az OEP finanszírozás keretében juttatott bevételre, 

hogy megmaradjon a vállalkozása. Ő  is érdekelt abban, hogy ez az orvosi rendelő 

megmaradjon.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester  javasolta elnapolni a döntést. Véleménye szerint meg kell 

hívni az orvosokat a testület ülésre, megbeszélni velük a szerződéskötés részleteit, ne 

döntsenek a hátuk mögött. Biztos abban, hogy egyezségre tudnak jutni, anélkül, hogy sértődés 

legyen.  

Képviselők a javaslattal egyetértettek.  
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Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a szerződést december 15-ig meg kell küldeni 

az OEP részére, ezért december elején meg kell tartani a rendkívüli testületi ülést, hogy 

dönteni tudjanak. Egyeztetni fogja az időpontot az orvosokkal.  

Hárshegyi József   polgármester mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 18.50 órakor 

bezárta.  

Kmf.   

 

 

 

 Hárshegyi József      Takács Lászlóné 

    polgármester                körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

 Egyed Péter       Polgár László 

              képviselő            képviselő 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


