
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

Száma: 1-11/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július  16-án 

/kedden/ 18.50 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége, 

Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József   polgármester 

Gulyás Erzsébet   alpolgármester 

    Egyed Péter   képviselő 

    Polgár László   képviselő 

Szipőcs Csaba   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Wind József    képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott:  

    Takács Lászlóné  jegyző 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Gulyás Erzsébet  alpolgármester 

   Egyed Péter   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 Gulyás Erzsébet 

alpolgármester és Egyed Péter 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 közterületek használatának rendjéről szóló 8/2008. (X. 31.)   

önkormányzati rendelet módosítása.  

  Előadó:    Hárshegyi József 

        polgármester 

  2./  Vegyes, aktuális ügyek.  

  Előadó:    Hárshegyi József 

        polgármester 
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1. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a közterületek használatának rendjéről szóló 

8/2008. (X. 31.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselők 

írásban megkapták. Az előterjesztésből megállapítható, hogy a módosításra 

jogszabályváltozás miatt kerül sor. Be kell építeni a filmforgatás céljára történő közterület 

foglalás eljárási szabályait.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

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

tervezetet, azt  elfogadásra javasolta.   

Képviselők részéről hozzászólás nem volt. 

Hárshegyi József   polgármester javasolta a rendelet módosítását elfogadását.  

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

alábbi:  

4/2013. /VII. 17./ önkormányzati  r e n d e l e t e t 

a közterületek használatának rendjéről szóló 

8/2008. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

2. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy telefonon, illetve email-on  

megkereste az keszthelyi 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. A veszprémi 

kórház részére már adtak támogatást. Mivel a keszthelyi kórházat is több szülő nő választja a 

településről, javasolta részükre is 10.000,-Ft támogatást biztosítani a készülék vásárlásához.  

Gulyás Erzsébet  alpolgármester egyetértett a támogatással. Szerinte is sokan választják ezt a 

kórházat.  

Hárshegyi József   polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a 

támogatással kézfeltartással jelezzék.  

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

alábbi:  

77/2013. /VII. 16./ 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 
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biztosít - a 2013. évi költségvetés terhére – újra 

élesztő készülék vásárlásához, melyet a 

Keszthelyi Kórház Csecsemő és Gyermekosztály 

részére adományoznak.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

                 jegyző 

Határidő:  2013. július 31. 

Hárshegyi József    polgármester elmondta, hogy a Teleházban lévő számítógépek teljesen 

leamortizálódtak,  javításuk sokkal többe kerülne, mint ha jó állapotú használt gépeket 

vásárolnának. Török András megnézte a gépeket, azt mondta nem érdemes megjavítani. 

Ajánlatot tett jó állapotú használt gépekre. Tájékoztatása szerint  cége, kb. 30.000,-Ft-ét tudna 

gépeket hozni. Mindenképpen szükség van a Teleházba számítógépre, hisz nagyon sok olyan 

gyerek keresi fel a nyár folyamán, akinek otthon nincs.  

Javasolta a költségvetés terhére megrendelni 6 db használt gép beszerzését, maximum 

200.000,-Ft értékben.  

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

alábbi:  

78/2013. /VII. 16./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti 

Kultúrotthonban lévő TELEHÁZ részére a 

SKIPJACK Számítástechnikai Kft-től /1067 

Budapest, Szondy u. 18. I/23./  megrendeli  6 db 

használt számítógép beszerzését, illetve 

beszerelését - maximum 200.000,-Ft értékben -  

az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a számítógépek 

megrendeléséről gondoskodjon.  

Felelős:     Takács Lászlóné 

       jegyző 

Határidő:  2013. július 31.  

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, többen megkeresték a falunap tervezett 

időpontjával kapcsolatban. Javasolták, hogy ne augusztus 17-én szombaton, hanem 16-án 

pénteken legyen tartva, mivel a hosszú hétvége miatt többen elutaznak, nem lesznek itthon. 

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

Gulyás Erzsébet  alpolgármester szerint ez nagyon rossz ötlet, hiszen munkanap van, sokan 

dolgoznak. Magát a falunapot sem támogatja, egy művi, mesterkélt dolognak tartja, ami 

általában kudarcba fullad. A falunapot csak úgy tudja elképzelni, ha egész napos programok 

vannak, főzőversennyel, ami magában is hangulatot ad a rendezvénynek. Délután 4 órai 



4 

 

kezdéssel, az étel kiszállításával nem igazán lehet hangulatot teremteni. Mindenki kedvére 

nem lehet jó döntést hozni, hisz van a lakosságnak egy része, aki folyamatosan kritizál, a 

másik rész pedig azért reklamálna, ha nem lenne.  

Sztrik Emilné   képviselő, óvodavezető elmondta, hogy nagyon nehéz nyári időszakban 

összeszedni a gyerekeket egy műsorhoz. Egy ilyen hosszú hétvégén pedig még problémásabb. 

A civil szervezetek sem szívesen vállalják a főzést, nagy előkészítést igényel. 

Polgár László  képviselő szerint ésszerűbb lenne egy másik hétvégén tartani.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Roma Kisebbségi Önkormányzat még 

nem tudott nyilatkozni arról, hogy csatlakoznak –e a falunapi rendezvényhez, vagy külön 

rendeznek. Amennyiben közös falunap lesz a költségeket is meg tudják osztani. Ő személy 

szerint elfogadhatónak tartja a pénteki napot.  

Képviselők  egyetértettek  azzal, hogy augusztus 16-án  pénteki napon legyen a falunap.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester elmondta, a Jókai utcai vízáteresszel még nem történt 

semmi. A tavaszi esőzések után az út alatt ki lett tisztítva, de a további árok nincs kialakítva. 

Ha ez eredeti helyén nem lehet elvezetni a vizet, máshol kell egy árkot ásni. Véleménye 

szerint ezt mindenképpen meg kell oldani, nem akkor kell kapkodni, mikor esik az eső. Azt 

kellene felelősségre vonni, aki a vízelvezető árokba építette az aknát, ezzel elzárt a víz útját.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta megnézték a Bakonykarszt Zrt. szakembereivel, 

de nem találtak megfelelő megoldást.  A másik oldalon megy a főnyomócső, csak 20 cm-es 

föld van felette, abból már nem lehet leszedni, mert elfagyhat.  

Gulyás Erzsébet   szerint nem a töltés mellett van a vezeték. Teljesen mindegy milyen 

megoldás születik, de valamilyen megoldás kell. Az nem állapot, hogy hetekig álla víz a 

kertekben.  

Egyed Péter  képviselő szerint végig kell ásni a meglévő árkot a Jókai utcában. Megfelelő 

lejtéssel el lehet vezetni a vizet a patakba.  

Megkérdezte milyen stádiumban van a Hegyalja utca építési engedélye? Mikor lehet 

megkezdeni a kivitelezést?  A Kossuth utcai áteresz szűk keresztmetszetű, sokan kritizálják, 

meg kellene próbálni valahogy szélesíteni.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, a hiánypótlási felhívásnak eleget tett a hivatal, 

reméli most már nem lesz semmi probléma. A jogerős építési engedély kiadását követően 

lehet csak kiválasztani a kivitelező személyét. Több jelentkező is van. A munkát véleménye 

szerint csak szeptemberben lehet megkezdeni. A Kossuth utcai átfolyót már nem lehet 

megszélesíteni.  

Gulyás Erzsébet   képviselő elmondta Hangodi László megírta az Almádi monostor 

történetéről szóló  könyvet. Megkérdezte van –e anyagi fedezet a kiadására.  

Hárshegyi József   elmondta  ki lett nyomtatva a könyv, és elküldték lektorálásra. Az anyagi 

fedezetet csak pályázati támogatással tudnák biztosítani. Folyamatosan figyelik a pályázati 

lehetőségeket. Ladányi Andrásnak is itt van az elkészült könyve a malmokról, ami szintén 

kiadásra vár. Monostorapáti képes könyvet is újra kellene nyomni, mert sokan keresik. Sajnos 

önerőből nem lehet fedezni a kiadás költségeit.  
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Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.15 órakor 

bezárta.  

Kmf.  

 

     Hárshegyi József       Takács Lászlóné 

        polgármester               jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

    Gulyás  Erzsébet       Egyed Péter  

     alpolgármester           képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


