Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 1-9/2013.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 18-án
/kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati
Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak:

Hárshegyi József
Egyed Péter
Sztrik Emilné
Wind József

Hivatal

hivatali

helyisége,

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Gulyás Erzsébet
Szipőcs Csaba

alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Polgár László

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
Krunikkerné Török Andrea
Rausz István
Molnár Tibor
Sztrik Gábor
Földiné Sümegi Judit
Soós Gyula
Kiss János
Budai János, Orsós Ferenc

jegyző
gazd. vez.
r.alezredes
18.20 órától
Körzeti megbízott
Körzeti megbízott
védőnő
Nagycsaládos Egyesület elnöke
RNÖ elnöke, Ifjúsági Szerv. vez.
lakosság részéről érdeklődő

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.
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Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják el.
Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal 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 fogorvos
dr. Piedl Endre háziorvos
Földiné Sümegi Judit védőnő
3./ Beszámoló a Vöröskereszt Szervezet munkájáról.
Előadó:

Sztrik Emilné
szervezete vezetője

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

Török Zoltánné
csoportvezető

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy „Monostorapáti község közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről” szóló beszámolót” a képviselők
előzetesen írásban megkapták. Megkérte Molnár Tibor körzeti megbízottat, amennyiben a
beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy elmúlt évektől eltérően a beszámoló nem
csak a helyi sajátosságokat mutatja be. A statisztikai adatok az egész kapitányság területén
végzett tevékenységről adnak számot. Elmondta, heti 40 órás munkaidejükből 25 órát
Tapolcán kell eltölteniük a létszámhiány, illetve az elvezérlések miatt. Az önkormányzat és a
rendőrség közötti kapcsolatot jónak értékeli, úgy gondolja, minden téren próbálják egymás
munkáját segíteni. Megköszönte az önkormányzat támogatását. Részletesen ismertette írásos
beszámolóját. Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük,
észrevételük van, tegyék meg.
Hárshegyi József
polgármester szerint a beszámolóból kitűnik, hogy a rendőrség fő
feladatának a közbiztonság javítását, illetve szinten tartását tekinti. Nagy hangsúlyt helyeznek
a megelőzésre, amit a bűncselekmények csökkenő száma is jelez. Sajnos az ittas vezetők,
gyors hajtók száma még mindig sok. Kapolccsal közösen kezdeményezték a településeken
útsziget elhelyezését, melyre a Közlekedésfelügyelet tájékoztatása szerint pályázatot lehet
benyújtani. Megköszönte a körzeti megbízottak munkáját. A beszámolót jónak értékelte,
javasolta elfogadni.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
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62/2013. /VI. 18/ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete „Monostorapáti község
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében
tett
intézkedésekről”
szóló
beszámolót e l f o g a d j a .

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
Molnár Tibor
körzeti megbízott megkérdezte lehet –e már tudni, hogy a Művészetek
Völgye rendezvény milyen nagyságú lesz, hány települést fog érinteni.
18.20 órakor megérkezett Rausz István
kapitányság vezetője.

r. alezredes a Tapolcai Rendőrkapitányság

Hárshegyi József
polgármester üdvözölte Rausz István r. alezredest. Molnár Tibor
kérdésére válaszolva elmondta, az előzetes tájékoztatások szerint nagyobb rendezvény csak
Kapolcson lesz. Kevés a pénz, nincsenek szponzorok. Monostorapátiban csak a templomban
lesz rendezvény, lehet, hogy Varnus Xavér ad koncertet, de erről még nem beszéltek.
Taliándörögdön Szőke András és Illés Sándor plébános Tilos rádiója. Az érdeklődés sem
nagy, kevés a szállásfoglalás. Az előző rendezvényeken jelenlévő őrző-védő cég sem fog
jönni, tudomása szerint rendőrök sem lesznek, mivel a felmerülő költségeket nem tudják
finanszírozni.
Rausz István kapitányságvezető elnézést kért a késésért, de úgy tájékoztatták, hogy 18.30
órakor lesz a rendőrségi beszámoló. A közbiztonságért a rendezők a felelősek. Az
elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy július 14-én lesz a rendezvénnyel kapcsolatos
megbeszélés. A rendőrkapitányság tevékenységével kapcsolatban elmondta, sajnos a
kapitánysághoz tartozó létszám inkább csökken, mint nő. Ennek ellenére a bűncselekmények
száma nem növekedett, ami a beszámolóból is látható. Nagy hangsúlyt helyeznek a
megelőzésre, fontosnak tartják a rendőri jelenlétet. Megköszönte az önkormányzat
támogatását. Úgy gondolja, ha jónak értékelik a körzeti megbízott és az önkormányzat
kapcsolatát, az a legnagyobb dicséret. Tájékoztatta a képviselőket, hogy 7301. számú út július
1-től 77. számú főútra változott.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a tájékoztatást és a megjelenést. Gratulált a
Tapolcai Rendőrkapitányság kitüntetéséhez.
2. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az egészségügy helyzetéről szóló írásos
beszámolókat a képviselők megkapták. A napirendi pont előadói dolgoznak, ezért az ülésen
nem tudnak részt venni.
A fogorvos beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy még mindig alacsony a megjelenés
a területen élő lakosságszámhoz viszonyítva, pedig az évenkénti fogászati szűréssel
megelőzhetőek lennének a különböző nyálkahártya és fogágyi problémák. A rosszindulatú
elváltozások időben történő felismerése növelheti a túlélési esélyeket.
A háziorvos beszámolójával kapcsolatban elmondta, valóban nem történt érdemi változás a
rendelő épületében, mivel a felújításra benyújtott pályázat nem nyert. Folyamatosan
figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll, és
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amint megfelelő pályázati kiírás lesz, újra benyújtják. Mai nappal vásároltak a rendelőben egy
hűtőszekrényt 20.000,-Ft értékben.
Kérte a képviselőket amennyiben a beszámolókkal kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.
Képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem volt.
Hárshegyi József
polgármester felkérte Földiné Sümeg Judit védőnőt, amennyiben
beszámolójával kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Földiné Sümegi Judit
védőnő elmondta, hogy a körzetváltozás zökkenőmentesen
megtörtént. Minden feltétel adott volt ahhoz, hogy január 1-től mint új körzet meg kezdje
működését. Beszámolójában nem foglalkozott az épület állapotával, tudomásul veszi, hogy
megfelelő pályázati támogatással lehet csak felújítani. A polgármester úrral mai nap
megbeszélték a fontosabb feladatokat, a szükséges festést, ajtószigetelést. Elmondta, hogy
szeretné beindítani a baba-mama klubot, ahol kéthetente jönnének össze a kismamák, babák.
Ehhez egy helyiségre lenne szükségük. Az előzetes felmérések szerint lenne rá igény.
Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolójával kapcsolatban kérdésük, észrevételük van
tegyék meg.
Hárshegyi József polgármester szerint fontos lenne a méhnyakrák elleni oltást igénylők
számának növelése. Már foglalkoztak ezzel a témával. A költségeket el lehetne osztani: egy
oltást a szülő, egyet az önkormányzat, egyet pedig az egészségügy finanszírozna. A
költségvetésben kellene erre forrást biztosítani. Tapolcához csatlakozva még nagyobb
kedvezményt lehetne elérni. A baba-mama klub beindításához az óvodát tudná ajánlani,
minden feltétel adott a gyerekeknek.
Sztrik Emilné képviselő egyetértett az óvodában is meg lehet tartani a rendezvényt az
óvodai zárás után. Ott a fűtés is megoldott, nem kerül plusz költségbe.
Földiné Sümeg Judit
védőnő elmondta, délután alszanak a gyerekek, inkább a délelőtti
időpont lenne a megfelelő.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy a mai napon jelzett munkákat a
megbeszéltek szerint próbálja teljesíteni. A helyiségről még egyeztetnek, amelyik megfelelő
lesz számukra természetesen megkapják.
Megköszönte a védőnő munkáját, javasolt a három beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
63/2013. /VI. 18./ Ökt. számú

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

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/
3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Vöröskereszt 2012. évi munkájáról szóló
beszámolót a képviselők írásban megkapták.
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Megkérte Sztrik Emilnét a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetőjét, amennyiben szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Sztrik Emilné elmondta, a beszámolóban minden lényeges dolgot leírt, amennyiben kérdés
van, szívesen válaszol.
Hárshegyi József
polgármester elmondta Irénke fél éve lett a Tapolcai Vöröskereszt
területi társelnöke. Vöröskeresztes munkájáért kitüntetést is kapott. Több gyűjtést szerveztek
tavalyi évben, aktívan részt vettek a Föld napja akcióban, megszervezik a helyi véradásokat.
Egyed Péter képviselő gratulált a kitüntetéshez.
Hárshegyi József
elfogadását.

polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a beszámoló

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
64/2013. /VI. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete „Beszámoló a Vöröskereszt
2012. évi munkájáról” szóló előterjesztést
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
4. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta a Monostorapáti Mozgáskorlátozott Csoport
2012. évi munkájáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták.
Török Zoltánnét a csoport vezetője egyéb elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni.
A beszámolóból kitűnik, hogy a 2012. évi is mozgalmas volt a csoport életében. Létszámuk
bővült, a szokásos évi kirándulásuk jól sikerült.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
65/2013./VI. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete „Beszámoló a Monostorapáti
Mozgáskorlátozott
csoport
2012.
évi
munkájáról” szóló előterjesztést elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
5. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy minden társulási megállapodást, aminek az
önkormányzat tagja, június 30-ig felül kell vizsgálni. Ennek megfelelően az Észak-Balatoni
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási
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Megállapodásának módosítását is el kell végezni. A Társulás elkészítette a módosításra
vonatkozó határozati javaslat tervezetét, amit a képviselők megkaptak. Tájékoztatásul
elmondta, hogy Badacsonytomaj Önkormányzat Polgármestere javasolta, hogy ne fogadják el
a Társulási megállapodás módosítását, nem értenek egyet azzal, hogy a díjat a Társulás
állapítsa meg. Véleménye szerint teljesen átalakul a hulladékszállítás rendszere, a díjat
központilag fogják megállapítani, ezért ennek a tiltakozásnak nincs jelentősége. Javasolta a
Társulási Megállapodás módosítását elfogadni.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, meghozta az
alábbi:
66/2013. /VI. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati
Társulás
Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 13/2013.
(IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett
módosításait elfogadja.
Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás Alapító Okirata hatályát veszti.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az
elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot
a Társulásnak küldje meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe
lépő, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű
Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2013. június 30.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetésiés Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását is módosítani kell. A Társulási
Megállapodás III. fejezeténél a jogszabály változások átvezetése történt meg. A Társulás
pénzügyi feladatait a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A VI.
fejezetnél - a díjpolitikánál - figyelembe vették a rezsicsökkentésről szóló jogszabályt.
Javasolta a Társulási Megállapodás módosításának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
67/2013. /VI. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Veszprém és
Térsége
Szennyvízelvezetési
és
Kezelési
Önkormányzati Társulás Tanácsának a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását.
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Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2013. június 30.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém
Megyei Irodája megküldte a Nemzeti Művelődési Intézet levelét, melyben felhívták a
figyelmet a 114/2013.(IV.16.) kormányrendeletre. Az önkormányzatnak a rendelet
hatálybalépésétől számított 60 napon belül döntést kell hozni, hogy kíván-e élni a Települési
Értéktár létrehozásának lehetőségével. Véleménye szerint nincs Monostorapátiban olyan
érték, melyhez egy szervezetet létre kellene hozni. Az ide sorolható épületekre odafigyelnek,
a szükséges javításokat mindig elvégezték. Nem javasolta a Települési Értéktár létrehozását.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.
Wind József képviselő megkérdezte van –e valamilyen előnye az Értéktár létrehozásának?
Feltételként jelölik –e meg egy esetleges támogatási igénynél? Amennyiben nem, szerinte
semmi értelme annak, hogy létrehozzuk.
Kiss János az Ifjúsági szervezet vezetője elmondta, hogy Ők is csatlakoztak ehhez az
értékőrző programhoz, melynek keretében digitalizálják az itt lévő, illetve összegyűjtött
értékeket. Videó felvételt készítettek a múzeumról, amit feltettek a honlapra. Ők is feltették
azt a kérdést, hogy az értékek megóvásához adnak –e támogatást. Az illetékesek erre nem
tudtak egyértelmű választ adni.
Hárshegyi József polgármester elmondta, Ő is készített egy listát a helyi értékekről, de úgy
gondolja, jobb, ha saját maguk mentik, illetve kezelik ezeket.
Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek azzal, hogy a Települési Értéktárat ne hozzák
létre, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
68/2013. /VI. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló 114/2013.(IV.16.Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
nem kíván helyi értéktárat létrehozni.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről a
Veszprém
Megyei
Közgyűlés
elnökét
tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013. július 15.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. végrehajtására kiadott
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az önkormányzatnak veszély elhárítási tervet kell
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készíteni. Dr. Lauer János aki korábban a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója volt, és Kovács István nyá. tűzoltó alezredes, aki a Balatonfüzfői Tűzoltóság
parancsnoka volt ajánlatot tettek a terv elkészítésére. Referenciaként a Herendi
Porcelánmanufaktúra részére készített tervet mutatták be. A bemutatott terv nagyon jó, de az
elkészítésének, illetve éves követési díját egy kicsit sokallja. Bruttó 55.000,-Ft-ért készítenék
el a tervet, az éves követés díja pedig 15.000,-Ft lenne.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.
Wind József képviselő szerint legalább két ajánlatnak kellene lenni, hogy dönteni tudjanak.
Eddig milyen formában készültek ezek a tervek?
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a tervek készítésével kapcsolatban Ajkán tartottak
egy tájékoztató előadást, melyen Bati Istvánné vett részt. Kérte adjon tájékoztatást az ott
elhangzottakról.
Bati Istvánné
elmondta, hogy a polgári védelemmel kapcsolatos terveket a Tapolcai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője szokta elkészíteni, melybe a helyi sajátosságokat,
illetve a polgári védelmi szervezetbe beosztottak nevét kell beírni. A tájékoztató szerint a
veszély elhárítási terv is ebben a formában fog elkészülni. A kirendeltség megküldi a
településeknek a sablon tervet, melyet ki kell egészíteni. Az elkészült tervet a Helyi Védelmi
Bizottság elnöke hagyja jóvá a katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető egyetértésével. A
települési veszély elhárítási terv beépül a járási, illetve a megyei veszély elhárítási tervbe. A
terv elkészítéséért nem kell fizetni.
Hárshegyi József polgármester szerint a különbség a kettő között az, hogy a kirendeltségtől
csak egy sablont kapunk, az ajánlat pedig egy egyedi, településre vonatkozó terv elkészítésére
szól.
Egyed Péter képviselő szerint az egyedi tervbe is csak azok a személyek kerülhetnek, akik a
polgári védelmi szervezetbe be vannak osztva. Mindkettőbe nevesíteni kell a felelősöket. Nem
javasolta a terv megrendelését.
Hárshegyi József polgármester az elhangzottak alapján kérte a képviselőket szavazni. Aki
nem ért egyet a terv megrendelésével kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület 3 igen, 1 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi:
69/2013. /VI. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete Kovács István nyá. tűzoltó
alezredes
Monostorapáti község „Veszély
elhárítási Terv”-ének elkészítésére vonatkozó
árajánlatát nem fogadja el, mivel a tervet a
Tapolcai
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
szakmai segítségével az önkormányzat készíti el.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
döntésről az ajánlattevőt tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013. július 15.
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Hárshegyi József polgármester ismertette a balatonfüredi székhelyű B&SZ Kft. közterület
használatra vonatkozó kérelmét. 2013. május 1-től heti egy alkalommal, hétfőn gépjárműről történő mozgóbolti árusítás keretében - árusítanak szikvizet 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:
70/2013. /VI. 18./ 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 a B&SZ KFT 8230 Balatonfüred,
Köztársaság u. 1/C. szám alatti székhelyű jogi személy
az önkormányzat közterületeit igénybe vegye árusítás
céljából heti 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. július 15.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a kapolcsi óvoda 2013. augusztus
31-el megszűnik, ezért egy fő óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel
megszűntetésre kerül, egy főt pedig átvesz a Monostorapáti óvoda. A felmentéssel járó
költségek 75 %-át visszaigényelheti Kapolcs és Vigántpetend községek Önkormányzata.
A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó
önkormányzatoknak határozatot kell hozni arról, hogy a megszűnő kapolcsi óvodában
dolgozót az önkormányzat nem tudja átvenni, mert nincs náluk üres álláshely. Kérte, hogy
támogassák a pályázat benyújtását, és a szükséges nyilatkozat megtételét.
Hárshegyi József polgármester ismertette a határozati javaslatot. Kérte a képviselőket,
mennyiben az abban foglaltakkal egyetértenek, fogadják el.
Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, meghozta az alábbi:
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71/2013. /VI. 18/ Ökt. számú

határozatot

1. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete , mint a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója támogatja
azt, hogy Kapolcs és Vigántpetend községek Önkormányzata
Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú
mellékletének 6. pontja, valamint a települési önkormányzatok és a
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeiről szóló 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján pályázatot
nyújtson be a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán
felszabaduló – álláshely megszüntetéssel összefüggő –
létszámcsökkentést eredményező döntése miatti pénzügyi
kötelezettségeinek teljesítéséhez.
2.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy fenntartói körén belül hogy az önkormányzat
költségvetési szerveinél és a önkormányzat hivatalánál a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy erről Kapolcs és
Vigántpetend községek polgármesterét tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013. július 15.
Sztrik Emilné képviselő, a Napközi-otthonos óvoda vezetője tájékoztatta a képviselőket,
hogy az óvodai konyha látja el 2004-től az Erdészethez tartozó balatoncsicsói erdei iskolában
étkezőket is. 2004-ben még rendelkezett a konyha annyi személyzettel és kapacitással, hogy
el tudták fogadni a főzést, ez az idei évben már túl sok munkát jelent. A jelenlegi konyhai
létszámmal nem tudják túlmunka nélkül biztosítani az étkeztetést. A szerződést mindig egy
évre kötik, így az idei évre vonatkozó szerződésük december 31-el lejár. Problémát okoz az is,
hogy nem a napi menüt kell szállítani, hanem az ott tartózkodók néha speciális igényeit kell
kielégíteni. Mivel ÁFA köteles az étkeztetés, egyre több ÁFA-t kell befizetni a központi
költségvetésbe, ezért sem éri meg. Kérte az önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy
december 31-el felmondja a szerződést.
Krunikkerné Török Andrea gazdasági vezető elmondta, egyért a szerződés felmondásával,
hisz a konyha csak veszteséget termel.
Egyed Péter képviselő megkérdezte lehetne –e többet kérni az ebédért, hisz az elmondottak
alapján egyedi igények vannak.
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Sztrik Emilné szerint nem lehet árat emelni. 2004. óta mindig csak azt az emelést tették rá a
díjra, amit a többi étkezési díjra tettek.
Wind József
szerződésben.

képviselő megkérdezte milyen felmondási feltételek vannak az eredeti

Sztrik Emilné elmondta, a szerződés határozatlan időre szól, a díjra vonatkozó részt minden
évben aktualizálták. A szerződés felmondását a lejárat előtt hat hónappal előbb kell
bejelenteni.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek azzal, hogy
az óvoda és az erdészet közötti szerződést 2013. december 31. napjával felmondják,
kézfeltartással jelezzék.
72/2013. /VI. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Bakonyerdő Erdészeti és
Faipari Zrt. /8500 Pápa, Jókai u. 46./ és a
Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda között 2004. április 16-án
létrejött
határozatlan
idejű
Üzemeltetési
szerződés, valamint Bakonyerdő Erdészeti és
Faipari Zrt. és Monostorapáti Napközi-otthonos
Óvoda között 2011. január 1-én létrejött
Vállalkozói Szerződés
2013. december 31.
napjával történő felbontásával egyetért.
Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatról készült
jegyzőkönyvi kivonatot az intézmény vezető
részére küldje meg.
Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő: 2013. június 30.

Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Somogyapátiban lesz az
idei évi „Apáti” találkozó június 22-én. Az Alapítványi Kuratórium mandátuma májusban
lejárt. Jászapáti mint alapító bejelentette, hogy kilép, az Alapítványt meg akarja szüntetni. Az
Alapítvány jelentős pénzösszeggel rendelkezik, melyet csak meghatározott célra lehet
felhasználni. Az alapítvány megszűnése esetén a pénz biztosan vita tárgya lesz. Monostorapáti
lenne a következő évi találkozó házigazdája, ennek költségeihez a Kuratórium már
elkülönítette a támogatást.
Egyed Péter képviselő megkérdezte, az Alapítvány megszűnése után is megkaphatja –e
Monostorapáti a támogatást a rendezvényhez?
Hárshegyi József
polgármester szerint igen, de véleménye szerint, ha megrendezik a
találkozót , már akkor sem azt a célt szolgálja a támogatás, amire létrehozták az Alapítványt.
Egyed Péter képviselő megkérdezte hogy áll a Hegyalja utca építési engedélye?
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Hárshegyi József polgármester elmondta, még egy-két szakhatósági hozzájárulás hiányzik.
Amint megérkezik az engedély ki lehet választani a kivitelezőt. Több ajánlat is érkezett.
Wind József képviselő javasolta a kivitelezési szerződésben rögzíteni, a garanciális
időszakra bankgaranciát visszatartani.
Mivel a képviselők részéről több észrevétel, hozzászólás nem volt, az ülést 19.50 órakor
bezárta.
Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Egyed Péter
képviselő

Sztrik Emilné
képviselő
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