Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 1-7/2013.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 3án /szerdán/ 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati
Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Hárshegyi József
Egyed Péter
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné

Jelen vannak:

Hivatal

hivatali

helyisége,

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Gulyás Erzsébet
Wind József

alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Polgár László

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné

jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Egyed Péter
Sztrik Emilné

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

Hárshegyi József
polgármester üdvözölte a képviselőket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz 7 képviselőből 4 fő jelen van, így azt
megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Egyed Péter és Sztrik Emilné
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./ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás létszámcsökkentési
döntésével kapcsolatos támogatási igény.
Előadó: Hárshegyi József
polgármester
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2./ Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadása.
Előadó: Hárshegyi József
polgármester
3./ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási feladatellátási megállapodások jóváhagyása.
Előadó: Hárshegyi József
polgármester

1. N a p i r e n d :
Hárshegyi József polgármester elmondta, már az előző testületi ülésen tájékoztatta a
képviselőket arról, hogy a kistérség megszűnik, de a megszűnés után is lesznek olyan
feladatok, melyeket közösen kívánnak megoldani.
Kistérség megszűnésével együtt,
feleslegessé válik a munkaszervezet is, ezért létszámleépítésre kerül sor. Az ezzel kapcsolatos
írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. A létszámleépítés költségeinek 50 %ára támogatást lehet leigényelni. A társulásban lévő önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell
arról, hogy a leépítésre kerülők továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az
önkormányzatoknál, és intézményeiknél. Az önkormányzatoknak meg kell előlegezniük a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségeket, melyet a költségvetésből biztosítani kell. Kérte
a képviselőket mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt.
Hárshegyi József polgármester ismertette az előterjesztésre vonatkozó határozati javaslatot.
Kérte a képviselőket, amennyiben az abban foglaltakkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
47/2013.(IV.3.) Ökt. számú

határozatot

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként
Monostorapáti Települési Önkormányzat Képviselőtestülete határozott arról,
hogy az igénylő fenntartói körén belül - a társulás intézményénél és
munkaszervezeténél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás,
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Társulás intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti
tervezhető létszám-és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata
függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.
A Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012.november
20.napjával – döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett
foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának
megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi
munkakörökben:
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Munkaszervezetnél: Munkaszervezet vezető
Területfejlesztési ügyintéző
Gépjárművezető
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál:
Gépjárművezető

1 fő
1 fő
1 fő
2 fő

Monostorapáti Települési Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsülésén a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a
törvényes előírások betartásával történő - benyújtását elfogadja.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2013. április 5.
2. N a p i r e n d :
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy 2013. június 30-al megszűnő kistérségek által
elvégzett feladatok további ellátása érdekében az önkormányzatok döntöttek arról, hogy a
társulást hoznak létre.
Lesenceistvánd település polgármestere írásban közölte a kistérségi társulással, hogy 2013.
július 1-től vállalja a társulás vezetését, és a munkaszervezeti feladatok ellátását. A társulás
létrehozására vonatkozó döntést 2013. április 14-ig meg kell hozni, amennyiben ez nem
történik meg, II. félévtől a feladatellátásra nem kapnak finanszírozást. A Társulási
Megállapodás tervezetet a képviselők írásban megkapták. A kiküldött anyaghoz képest annyi
változás van, hogy az egészségügyi alapellátásnál az a ) variáció mellett döntöttek, azért, hogy
nagyobb beleszólásuk legyen az ügyekbe.
A Társulási Megállapodás felsorolja a szociális alapszolgáltatási feladatokat,
Monostorapátiban nincs támogató szolgálat.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslatukat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Hárshegyi József polgármester, mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a Társulási
Megállapodást elfogadni, a fenti módosítással.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, minősített döntéssel meghozta az alábbi:
48/2013.(IV.3.) Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvényének,
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában foglalt szabályoknak, valamint
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló tv. 3. sz
melléklet
Kiegészítő
szabályokban
foglalt
szempontoknak
megfelelően elkészített Társulási Megállapodást 2013. július 1hatállyal jóváhagyja
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Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy minősített többséggel
hozott döntéséről szóló határozat kivonatot a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal részére küldje meg.
Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő: 2013. április 14.
(Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Hárshegyi József polgármester elmondta, testületi határozattal kell elfogadni azt, hogy
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a munkaszervezet feladatait, valamint
azt is, hogy a társulás elnöke Lesenceistvánd község Önkormányzata polgármestere Tóth
Csaba lesz.
Kérte a képviselőket, fogadják el a javaslatot.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
49/2013.(IV.3.) Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, mint jogi
személy munkaszervezeti feladatait Lesenceistvándi Közös
Önkormányzati Hivatal / 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145./ lássa
el.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat kivonatot a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013. április 14.
Hárshegyi József polgármester javasolta a társulás elnökére vonatkozólag is meghozni a
döntést.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
50/2013.(IV.3.) Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöki
tisztségét Lesenceistvánd község polgármestere Tóth Csaba /8319
Lesenceistvánd, Kossuth u.145./ lássa el.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat kivonatot
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére küldje meg.
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Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013.április 14.
3. N a p i r e n d
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társuláson belül közösen oldják meg a társulási feladatokat. Ilyen a központi háziorvosi
ügyelet,ami éves szinten kb. 1 millió forint kiadást jelent a költségvetésben. A belső
ellenőrzési feladatok ellátásából csak 2013. december 31-el lehet kilépni. Az irodaépületet
továbbra is üzemeltetetni kell, a nem használt helyiségeket bérbe adták, a rezsiköltséget ebből
a bevételből tudják finanszírozni. A szociális alapellátási feladatok ellátásában érdekelt az
önkormányzat, az igénylők száma mindig emelkedik, ezért ezt az ellátási formát továbbra is
biztosítani kell. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségeket szintén biztosítani kell
a költségvetésben. A megállapodásokat és számlákat küldték, de addig nem lehet aláírni, és
számlákat kiegyenlíteni, amíg nincs testületi döntés.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
51/2013.(IV.3.) Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás
feladatellátás szabályozottsága és finanszírozása érdekében a mellékletben
előterjesztett
- a központi háziorvosi ügyelet finanszírozására
- belső ellenőrzési feladatok finanszírozására
- az irodaépület üzemeltetésére
- a szociális alapellátási feladatok finanszírozása
- a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére
vonatkozó megállapodásokat jóváhagyja.
Képviselő-testület

felhatalmazza

a

polgármestert

a

megállapodások

aláírására.
Képviselő-testület a feladatellátáshoz szükséges fedezetet a 2013. évi
költségvetéséből biztosítja. Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
számlák kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős:

Hárshegyi József polgármester
Takács Lászlóné jegyző

Határidő: 2013. április 10. és folyamatos
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Hárshegyi József polgármester ismertette a balatonfüredi székhelyű Andó Kft. közterület
használatra vonatkozó kérelmét. Kéthetente gépjárműről történő mozgóbolti árusítás
keretében - árusítanak gázpalackot és szódát a községben. A várható szállítási napok /24
alkalom/ alapján a helyi rendeletben foglalt 700,-Ft-os díjtétellel számolva, javasolta a
közterület használati engedély megadását 16.800,-Ft használati díj megfizetésével.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
52/2013. /IV. 3./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete a közterületek használatának rendjéről szóló
2/2009. /II.5./ önkormányzati rendelettel módosított
8/2008. /X. 31./ önkormányzati rendelet 4. §-a alapján
engedélyezi, hogy az ANDÓ KFT 8230 Balatonfüred,
Petőfi S. u. 74. szám alatti székhelyű jogi személy az
önkormányzat közterületeit igénybe vegye árusítás
céljából 2013. január 5-től határozatlan ideig, kéthetente
egy alkalommal, 2013. évben 24 napra.
Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a rendelet 10. §.
3. sz. melléklet alapján 700,-Ft/nap összegben határozza
meg, mely összesen 16.800,-Ft 2013. évre.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
közterület használati szerződés megkötésére, és a
használati díj beszedésére.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2013. április 20.
Hárshegyi József
polgármester tájékoztatást adott a húsvéti ünnepek alatt kialakult
árvízvédelemmel kapcsolatos intézkedésekről.
Kérte a képviselőket, amennyiben közérdekű bejelentésük, észrevételük van, tegyék meg.
Hárshegyi József polgármester mivel észrevétel nem volt, az ülést 16.45 órakor bezárta.
Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Egyed Péter
képviselő

Sztrik Emilné
képviselő

