
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

Száma: 1-5/2013. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 

28-án /csütörtökön/ 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 

üléséről.  

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége, 

Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József   polgármester 

    Gulyás Erzsébet   alpolgármester     

    Egyed Péter   képviselő 

Szipőcs Csaba   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő  

Wind József    képviselő 

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:  

Polgár László   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

    Takács Lászlóné  jegyző 

            

Jegyzőkönyv hitelesítők: Egyed Péter   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő  

    

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné     

 

 

Hárshegyi József  polgármester üdvözölte a képviselőket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz  7 képviselőből 6 fő jelen van, így  azt 

megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Egyed Péter és  Szipőcs 

Csaba  képviselők lesznek.  

 

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

Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t : 1./ A település szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, 

közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló 

9/2011. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosítása.  

        Előadó:      Hárshegyi József 

       polgármester 
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 2./ Közterület-használati kérelmek elbírálása.  

      Előadó:      Hárshegyi József 

    polgármester 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény értelmében 2013. január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar 

Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. 

Ennek értelmében az önkormányzatnak nincs hatásköre a hulladékra vonatkozó 

közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozásra, ezért az önkormányzati rendelet 

díjmegállapítást tartalmazó rendelkezését hatályon kívül kell helyezni. Kérte a képviselőket, 

amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Szipőcs Csaba   az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság megtárgyalta a rendelet-

tervezetet, azt  elfogadásra javasolta.   

Hárshegyi József  polgármester mivel kérdés, észrevétel nem volt,  javasolta a kiküldött 

rendelet-tervezet elfogadását.  

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

alábbi:  

2/2013. (III. 4.) önkormányzati  r e n d e l e t e t 

      a 

települési szilárd és folyékony hulladék 

elszállításáról, közszolgáltatás díjáról szóló 

9/2011. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról.  

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

2. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester  ismertette a budaörsi székhelyű Family Frost Kft.  

közterület használatra vonatkozó kérelmét.  A tavalyi évhez hasonlóan   heti egy alkalommal - 

gépjárműről történő mozgóbolti árusítás keretében -  árusítanak  jégkrémet, mélyhűtött 

termékeket a községben.  A várható szállítási napok  /50 alkalom/ alapján a helyi rendeletben  

foglalt  700,-Ft-os díjtétellel  számolva, javasolta a közterület használati engedély megadását 

35.000,-Ft használati díj megfizetésével.  

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

alábbi:  

 

43/2013. /II. 28./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata  Képviselő-

testülete a közterületek használatának rendjéről szóló
 

2/2009. /II.5./ önkormányzati rendelettel módosított 

8/2008. /X. 31./ önkormányzati rendelet 4. §-a alapján 
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engedélyezi, hogy a Family Frost Kft. 2040 Budaörs, 

Budapesti út 62-64. szám alatti jogi személy az 

önkormányzat közterületeit igénybe vegye árusítás 

céljából heti egy alkalommal, 2013. évben 50 napra.  

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

3. sz. melléklet alapján 700,-Ft/nap összegben határozza 

meg, mely összesen 35.000,-Ft 2013. évre.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

közterület használati szerződés megkötésére, és a 

használati díj beszedésére.  

 

Felelős:    Hárshegyi József 

     polgármester 

                                                          Határidő:  2013. március 20.  

Hárshegyi József   polgármester  ismertette a várpalotai székhelyű SLE-PA Húskereskedelmi 

Kft.  közterület használatra vonatkozó kérelmét.  A tavalyi évhez hasonlóan  heti két 

alkalommal, kedden és pénteken - gépjárműről történő mozgóbolti árusítás keretében -  

árusítanak  húst a községben.  A várható szállítási napok  /100 alkalom/ alapján a helyi 

rendeletben  foglalt  700,-Ft-os díjtétellel  számolva, javasolta a közterület használati 

engedély megadását 70.000,-Ft használati díj megfizetésével.  

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

alábbi:  

 

44/2013. /II. 28./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata  Képviselő-

testülete a közterületek használatának rendjéről szóló
 

2/2009. /II.5./ önkormányzati rendelettel módosított 

8/2008. /X. 31./ önkormányzati rendelet 4. §-a alapján 

engedélyezi, hogy a SLE_PA Húskereskedelmi KFT 

8100 Várpalota, Szélhelyi u. 24.  szám alatti  székhelyű 

/telephelye: 8192 Hajmáskér, Iparos u. 5./ jogi személy 

az önkormányzat közterületeit igénybe vegye árusítás 

céljából heti két alkalommal, 2013. évben 100 napra.  

 

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

3. sz. melléklet alapján 700,-Ft/nap összegben határozza 

meg, mely összesen 70.000,-Ft 2013. évre.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

közterület használati szerződés megkötésére, és a 

használati díj beszedésére.  

 

Felelős:    Hárshegyi József 

     polgármester 

 

                                                          Határidő:  2013.  március 20.  
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Takács Lászlóné   jegyző elmondta, hogy a Balatonfüredi pékárút forgalmazó vállalkozó 

2012. december 17-től  2013. január 31-ig kért közterület használati engedélyt, de tudomása 

szerint jelenleg is árusít a faluban. Erre az időszakra megállapított használati díjat még nem 

fizette be az önkormányzat számlájára és hosszabbítást nem kért. Amennyiben  tartozását nem 

rendezi  a közterület használati engedély nem kerül meghosszabbításra.  

Egyed Péter  képviselő megkérdezte hogyan lehetne azt elérni, hogy  az engedély nélkül 

árusítók ne jelenjenek meg a faluban. Milyen  eljárást lehet lefolytatni az ilyen árusokkal 

szemben. Már tavalyi évben is jelezte, hogy két szikvizes árusít a faluban, szombati napokon 

gázpalackot is. A  Purina takarmányos is itt van. 

Takács Lászlóné   elmondta, hogy az engedély nélkül árusítókkal szemben szabálysértési 

feljelentést tehetnek, de a helyi körzeti megbízott segítségét is kérte.  

Hárshegyi József   polgármester tájékoztatást adott  a Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulás jövőbeni helyzetéről, a megszűnést követően  a kötelező önkormányzati  

feladatok ellátásánák lehetséges módjairól, melynek költsége kb. 2,5 millió forintos kiadást 

jelentene az önkormányzatnak.  

Egyed Péter    képviselő megkérdezte  a három szociális munkást teljesen az 

önkormányzatnak kell –e fizetni, vagy az alkalmazásukhoz lehet igényelni valamilyen állami 

támogatást.  

Hárshegyi József     elmondta, természetesen az állami normatívát az kapja, aki a kötelező 

feladatot ellátja. Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy ezt a feladatot önállóan, és 

nem a társulás keretében látja el, az állami támogatásra is az önkormányzat lesz jogosult.  

Takács Lászlóné  jegyző  elmondta, hogy a társuláshoz tartozó önkormányzatoknak az 

épületre vonatkozóan fenntartási kötelezettsége van, mivel pályázati pénzből valósult meg az 

épület felújítása. Kistérségi ülésen a belsőellenőrzés ellátása is szóba került, többen úgy 

nyilatkoztak, hogy nincs szükség két belső ellenőrre, ez a feladat egy fővel is ellátható.  

Hárshegyi József  polgármester elmondta ismételten megkereste Vígh Elemér és jelezte, 

hogy a Macskadombi szőlő területe melletti, az  önkormányzat tulajdonát képező területet 

továbbra is szeretné megvásárolni. Csak akkor tudja a kért védő területet kialakítani a 

lakóházaknál, ha már az Ő tulajdonát képezi.  

Szipőcs Csaba   képviselő szerint először csinálja meg a védőterületet, utána visszatérhetnek 

az eladásra.  

Egyed Péter  képviselő szerint nem kell eladni. Amennyiben értékesítenék a gazdálkodónak, 

még közelebb esne a tulajdona a lakóházakhoz.  

Takács Lászlóné   elmondta nála is volt a gazdálkodó, akinek elmondta, hogy  először az ott 

lakókat kell megkérdezni, ki kell kérni a véleményüket az eladásról.  

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy az óvoda felújítási munkáinak elvégzésére 

kijelölték a kivitelező személyét.  A kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges műszaki 

ellenőr megbízása.  Kanizsai László műszaki ellenőr – a Trans Bt  képviselője – már többször 

végzett műszaki ellenőri tevékenységet az önkormányzat megbízásából, valamint a 

pályázathoz szükséges költségvetést is Ő készítette el, ezért javasolta ennél a munkánál is 

megbízni műszaki ellenőri teendők elvégzésével. Megbízási díját bruttó 150.000,-Ft-ban 

javasolta megállapítani. Kérte a képviselőket, amennyiben a javaslattal egyetértenek, 

kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  
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45/2013. /II. 28./ Ökt. számú h a t  á r o z a t o t 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megbízza Trans Betéti Társaságot. (8300 

Tapolca, Ady E. u. 6/2. képviseli: Kanizsai László 

műszaki ellenőr) a „4/2012. (III. 1.) BM rendelet  Társult 

formában  működtetett, kötelező önkormányzati feladatot 

ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására”  kiírt 

pályázat keretében megvalósuló Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napközi-otthonos óvoda felújítási munkáival 

kapcsolatos műszaki ellenőri  teendők elvégzésével. 

A megbízási díj összegét bruttó 150.000.-Ft-ban  

állapítják meg.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy  a megbízási 

szerződést készítse el.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés aláírására.  

Felelős:     Takács Lászlóné jegyző 

      Hárshegyi József  polgármester 

Határidő:   2013. március 20.  

 

Gulyás Erzsébet   alpolgármester elmondta, hogy a Radnóti utca lakói megkeresték és 

elmondták, hogy  az Ifjúság utca és a Radnóti utca kereszteződésében – Pap József lakóháza 

előtt – eső esetén mindig nagy sár van, mivel nincs megoldva a vízelvezetés, és az utca sincs 

aszfaltozva. A Radnóti utcában lévő önkormányzati telekkel is kellene valamit kezdeni. Meg 

kellene hirdetni eladásra, ha nem vásárolják meg le kell kaszálni.  

Hárshegyi  József   polgármester elmondta, amennyiben lesz pályázati kiírás önkormányzati 

utak kiépítésére, meg lehet oldani az aszfaltozást. Jogos a kérés, valóban régóta várnak az ott 

lakók az út aszfaltozására, de azt is figyelembe kell venni, hogy a Hegyalja utca aszfaltozása 

indokoltabb, az ott lévő ingatlanok megóvása érdekében. A két utca terepviszonyait nem lehet 

összehasonlítani.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester javasolta csatlakozni ahhoz a mozgalomhoz, mely a 

székelyzászló önkormányzati hivatalokhoz való kitűzését hirdette meg. A faluban élők egy 

részének személyes kapcsolata is van erdélyi családokkal.  

Képviselők támogatták a javaslatot, kérték a polgármestert a hivatal épületére tűzzék ki a 

zászlót.  
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Hárshegyi József   polgármester mivel több észrevétel nem volt, az ülést 17.20 órakor 

bezárta.  

Kmf.  

 

     Hárshegyi József       Takács Lászlóné 

        polgármester               jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

    Egyed Péter        Szipőcs Csaba 

       képviselő             képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 


