Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296. Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Szám: 1-12/2013.

Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. szeptember 10-én
(kedden) 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Jelen vannak:
Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
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Polgár László
Sztrik Emilné
Wind József

polgármester
alpolgármester
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képviselő
képviselő
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Szipőcs Csaba
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Takács Lászlóné
Krunikker né Török Andrea
Demény Zoltán
Kiss János
Török Zoltánné
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tervező
RNÖ elnöke, Ifjúsági Szerv.vez.
Mozgássérült Egyesület elnöke

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Polgár László
Sztrik Emilné

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:
Szaller Zoltánné

főelőadó

Hárshegyi József polgármester: köszöntette a megjelenteket, a jegyzőt, képviselőket.
Meghívottat, a lakosság részéről megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a
megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el. Bejelentette, hogy az SZMSZ
alapján a jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Polgár László és Sztrik Emilné képviselőket.
Képviselők határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták az alábbi:
N A P I R E N D E T:1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Hárshegyi József polgármester
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2./ Beszámoló az Énekkar munkájáról
Előadó: Őri Sándor Énnekar vezető
3./ Vegyes, aktuális ügyek
Előadó: Hárshegyi József polgármester
NAPIREND ELŐTT:
Hárshegyi József polgármester: elmondta, hogy a képviselők a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót
írásban megkapták. Kérte a képviselők véleményét javaslatát. Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselők külön határozat hozatala nélkül a tájékoztatót elfogadták.
Hárshegyi József polgármester: köszöntötte Demény Zoltán tervezőt. Tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a vegyes ügyek keretében fogják tárgyalni a Hegyalja utca beruházásával kapcsolatosan
beérkezett ajánlatokat. Az építési engedély határozat készen van. A különböző szakhatóságokat
EON, ÁNTSZ, a beruházással érintett szomszédos ingatlantulajdonosokat nyilatkoztatni kell a
fellebbezési jogról történő lemondásról, akkor kb 1 hét múlva a határozat jogerős lesz és a
beruházás 10-12 nap múlva elkezdődhet. Költségvetési lapot 10 cégnek, vállalkozónak küldte ki az
önkormányzat. A kivitelezésre összesen 6 ajánlat érkezett, ebből 2 érvénytelen volt, mert az egyik
ajánlattevő csak az aszfaltozási munkára adott árajánlatot, a másik a bekerülési költségeket
összesített formában nem mutatta ki, csak négyzetméterben meghatározott egységárat szerepeltetett
az ajánlatában.
Ismertette a 4 érvényes ajánlattevő vállalkozót és az általuk tett ajánlatokat, elmondta, hogy az
ajánlatok értékelésében részt vett a tervező. A Strabag az egyetlen Veszprém megyei ajánlatot tevő
cég, akik a legkedvezőbb árajánlatot tették.
Felkérte Demény Zoltánt, hogy néhány szóval tájékoztassa a képviselőket.
Demény Zoltán: a csapadékvíz elvezetés tervezésre került, a tervek szerint 4 m széles aszfalt
burkolat készül, az úthoz szegély és a házakhoz kapubejárók épülnek, a régiek elbontásra
kerülnek,járda nem lesz. A legjobb ajánlat a Strabag-tól érkezett, jó az árajánlat és megbízható a
cég. Ahogy a polgármester is elmondta, ők az egyetlen Veszprém megyei ajánlatot tevő vállalkozás,
nagy múlttal és jó referenciákkal rendelkeznek. Saját aszfalt keverő teleppel rendelkeznek.
Polgár László képviselő: az érintett lakók úgy tudják, hogy egységes kapubejárók lesznek, ez
ellen tiltakoznak, mert szerintük egyedileg olcsóbban meg tudnák oldani. Fontos, hogy az árok
keresztmetszetét ne csökkentsék és esztétikailag is megfelelőek legyenek.
Hárshegyi József polgármester: a keresztmetszetek nem szűkíthetők. A költségvetésben a
kapubejárók elkészítésének a költsége is benne van, a lakóknak nem kerül pénzbe.
Polgár László képviselő: a Strabag rendelkezik olyan anyagi feltételekkel, hogy megelőgezi a
beruházással kapcsolatos költségeket és utólag fizet az önkormányzat?
Hárshegyi József polgármester: a kivitelezőnek a munka végén egy összegben fizet az
önkormányzat, esetleg a költség 10 %-át visszatartja, ez még tárgyalás alatt áll, az elvégzett
munkára a kivitelezőnek 1 év garancia vállalási kötelezettséget lehet a szerződésben meghatározni.
Wind József képviselő: elhangzott, hogy van olyan tervező, aki az ajánlatában csak egységárat
adott meg. A terveket úgy szokták készíteni, hogy az elvégzendő munkát egységárban határozzák
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meg, és az elkészítendő mennyiséget az egységárral szorozzák be. Készültek-e kiviteli tervek?
Hárshegyi József polgármester: minden pályázó egységesen ugyanazt a költségkiírást kapta
meg, volt aki rendesen, tételesen kitöltötte a költségvetési lapot és úgy küldte vissza.
Demény Zoltán: mindenki ugyanarra a műszaki tartalomra adott be ajánlatot, a kiküldött adatlapot
küldte vissza, azokat értékeltük.
Wind József képviselő: milyen vastag aszfalt kerül az útra?
Hárshegyi József polgármester: a terv szerint 6 cm vastag aszfalt, ez egy kopásálló réteg lesz.
Demény Zoltán: ilyen kisebb forgalú utak burkolataként ilyent használnak.
Wind József képviselő: várhatóan ez a réteg amit készítenek a kaminonokat elbírja-e?
Demény Zoltán: a terv dokumentációban pontosan benne van milyen előírások vannak a
különböző rétegek elkészítésére. Az elkészült tervekkel kapcsolatosan sem jogi, sem szakmai
szempontból nem merült fel olyan kifogás, ami a beruházás megkezdését akadályozná. Elmondta,
hogy a tervekkel kapcsolatosan a különböző szakhatóságoknak lehetőségük van arra, hogy az
előzetes szándéknyilatkozatukhoz képest változtassanak, de ez az eljárásnak ebben a szakaszában
nem szokott előfordulni.
Wind József képviselő: nem szerencsés, ha a tervező és a műszaki ellenőr azonos , a műszaki
ellenőrnek függetelennek kell lenni. Az építési naplót folyamatosan kell vezetni, hogyan fogja az
önkormányzat ellenőrizni, hogy az út minősége megfelelő-e? Nagyon fontos a műszaki ellenőr
személye.
Demény Zoltán: elmondta, hogy a két dolog itt elválik egymástól, a terveket nem ő készítette. Az
útnak már volt kész terve, engedélye, azt csak korszerűsíteni, aktualizálni kellett és a
közműegyeztetéseket elvégeztetni. A tervezői hibából eredő kockázatokat a kivitelező nem vállalja.
Wind József képviselő: lehet, hogy a probléma majd csak évek múlva derül ki, akkor honnan tudja
az önkormányzat, hogy tervezési, vagy kivitelezési hiba történt-e? A tervező, kivitelező, beruházó
mind az építőiparban dolgozik, kapcsolatban állnak egymással.
Hárshegyi József polgármester: már több beruházást bonyolított az önkormányzat -óvoda, iskolamindig volt független műszaki ellenőr, most is megoldja az önkormányzat, hogy megfelelő személy
legyen.
Demény Zoltán: az építési hatóságnak be kell jelenteni a munkakezdést, meg kell jelölni a műszaki
ellenőr személyét, ha az nincs, akkor nem is engedélyezi a beruházás megkezdését.
Hárshelyi József polgármester: a munkaterület átadása is csak úgy lehetséges, ha van műszaki
ellenőr
Polgár László képviselő: szükséges, hogy legyen megfelelő alap, a mellette lévő terület se legyen
túl laza, valami tömörítés szükséges, fontos hogy az út néhány év múlva ne töredezzen szét.
Demény Zoltán: fontos, hogy a kivitelező cég megbízható , nagy tapasztalattal rendelkező legyen,
ahol minden dolgozó tudja mi a feladata, a munkavezetőtől a beosztottig.
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Ki:s János helyi lakos: az utca egyik oldalán lesz vízelvezető árok?
Hárshegyi József polgármester: árok az utca egyik oldalán lesz, az útról a vízelvezetést
megoldjuk.
Demény Zoltán: lesznek átereszek, a lefolyó vizet összevezetjük.
Gulyás Erzsébet alpolgármester: szívesen megnézte volna a beadott ajánlatokat, bár szakmailag
nem ért hozzá. Nem tudja ezzel kapcsolatosan a többi képviselőnek mi a véleménye?
Polgár László képviselő: arról volt szó, hogy már májusban elkezdődik a munka?
Hárshegyi József polgármester: nem arról volt szó, arra vártunk hogy május 31-ig lesz-e pályázati
kiírás. Az engedély kérelem már márciusban be lett adva, nem számoltunk a nyári
szabadságolásokkal.
Takács Lászlóné jegyző. a szakhatóságoknak 60 nap alatt kell nyilatkozniuk.
Wind József képviselő: az építési szerződést a vállalkozó, vagy az önkormányzat készíti-e? A
kivitelzéssel kapcsolatosan a munkavégzés feltételeit már most a tárgyalások alkalmával meg
kellene határozni. A vállalkozó az ajánlatban mindent megígér, nehogy a szerződés kötéskor
derüljenek ki olyan dolgok, amit a vállalkozó nem fogad el. Pl az önkormányzat a vállalási ár 10 %át hiába akarja visszatartani, ha a vállalkozó nemfogadja el azt a feltételt. A szerződést független
jogi szakértővel kell megnézetni.
Hárshegyi József polgármester a szerződést a vállalkozó szokta elkészíttetni.
Hárshegyi József polgármester: megköszönte Demény Zoltán részvételét és tájékozatatta a
képviselőket, hogy a tevezőnek egy másik településen is tájékoztatást kell adni hasonló
beruházással kapcsolatosan. A kivitelező személyének kiválasztása nem most, hanem majd a
vegyes ügyek keretében fog történni.
Demény Zoltán 18 óra 29 perckor elhagyta az üléstermet.
1. NAPIREND
Hárshegyi József polgármester: az írásos anyagot minden képviselő megkapta, látható, hogy a
szakfeladatoknál a teljesítés általában 50 % körül van, a bevétel egy tételnél 200 %-al magasabb,
mint a kiadás. A pedagógus szakszolgálatnál a teljesítés 215 %.
Krunikkerné Török Andrea: elmondta, hogy a kistérséghez tervezett kiadás több lesz, mint amit
az önkormányzat a költségvetésben elfogadott, még nem volt rendelet módosítás, majd abban fog
szerepelni a módosított összeg.
Wind József képviselő: 13 millió forintos kiadás az óvoda felújítása, az előfinanszírozott volt?
Hárshegyi József polgármester -Krunikkerné Török Andrea: elmondták, hogy a pályázat
előfinszírozott volt, pénzt az önkormányzat 2012. év végén megkapta, a kifizetés a részszámlák
alaján történt.
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Wind József képviselő: előfordulhat, hogy az önkormányzat pénzmaradványát, ha nem használja
el az idén, akkor be kell-e fizetni az állami költségvetésbe?
Hárshegyi József polgármester: másképp hallotta, egy értekezleten hangzott el, nincs határidőhöz
kötve.
Wind József képviselő: kistérségnél volt róla szó?
Takács Lászlóné jegyző: mérlegképes továbbképzésen Veszprémben hangzott el, Krunkkerné vett
részt.
Krunikkerné Török Andrea: elmondta, hogy a Magyar Államkincstárnál volt egy továbbképzés a
mérlegképes könyvelőknek, ott hangzott el, hogy az önkormányzatok számláját a kincstár kezelné,
nem a bankok, mert ők nagyon magas költségeket számolnak fel a számlavezetéssel kapcsolatosan.
Az önkormányzatoknak csak előirányzatuk lene. A pénz kezelésért felszámolt magas banki
haszon az államánál maradna, az neki megtakarítás.
Hárshegyi József polgármester: már most is feladat finanszírozás van. Ha ez valóban így lesz,
akkor az önkormányzati fejlesztési alapok kerülnek veszélybe.
Polgár László képviselő: akkor fejlesztéseket meg kell terveztetni és még az idén megkezdeni.
Hárshegyi József polgármester: a javaslat bevezése nincs határidőhöz kötve.
Polgár László képviselő: javasolta, hogy a szennyvízberuházásból a vizközmű társulat megszűnése
után az önkormányzatnál maradt pénzt fel kell használni ,nehogy azt az állam elvonja
Sztrik Emilné képviselő: szerinte az a biztos, ami már megvalósult, ami benn van az épületben.Az
óvoda beszámolójában szerepeltette, ha esetleg még fejlesztésre kerülne sor, akkor az óvodában
szükség lenne ajtók cseréjére, konyhai eszközök fejlesztésére.
Wind József képviselő: a kincstár az önkormányzat által felhalmozott pénzt nem vonhatja el.
Gulyás Erzsébet alpolgármester: a rendelkezésre álló pénzből még fejlesztéseket kellene
megvalósítani, pl. az Ifjúság utcát is le kellene aszfaltozni, a vízelvezetést is megoldani.
Takács Lászlóné jegyző: ebből a pénzből környzetvédelmi beruházások -út, vízelvezetésvalósítható meg.
Gulyás Erzsébet alpolgármester: itt van a patakmeder, már megnéztük, többször beszéltünk róla,
semmi nem történt. Árvíz védelemnél fontos a patakmeder. Ebből a pénzből a beruházást meg tudná
valósítani az önkormányzat.
Polgár László képviselő: a patakmedret szabályozni kellene
Wind József kévpiselő: el kell indítani a projektet, beadni az engdély kérelmet, mert akkor
önkormányzatnak már kötelezettség vállalása van, a beruházáshoz szükséges pénzt nem vonhatják
el.
Hárshegyi József polgármester: javasolta a képviselőknek a költségvetésről szóló beszámoló
elfogadását.
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Hozzászólás, észrevétel nem volt. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
81/2013. (IX.10.) Ökt.számú határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat 2013. I. félévi költségvetéséről szóló
beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.
II. NAPIREND
Hárshegyi József polgármester: megállapította, hogy az énekkar képviselője nincs jelen. Az
írásos anyagot később nyújtották be, ezért felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, olvassa fel az
előterjesztést.
Takács Lászlóné jegyző ismertette a beszámolót.
Sztirk Emilné kévpiselő: elmondta, hogy tudomása szerint az énekkar vezetője azért nem tud jelen
lenni, mert most is kóruspróba van, hétvégén -szeptember 13-án- fellépnek Diszelben a szüreti
felvonuláson.
Hárshegyi József polgármester: elmondta, hogy minden évben szakmai értékelést kérnek a civil
szervezetek munkájáról az éves támogatás megállapításának feltételeként. Kérte a képviselőket az
énekkar 2013.évre vonatkozó beszámolójának elfogadására.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
82/2013. (IX.10.) Ökt.számú határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti Énekkar beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában elfogadja.

III.NAPIREND
a) Hegyalja utca aszfaltozása
Hárshegyi József polgármester: javasolta a képviselőknek, hogy az elhangzottak alapján a
kivitelezési munkák elvégzésével a Strabag-ot bízza meg a testület, azzal a kikötéssel, hogy a
szerződéskötés feltételeire nagyon odafigyelnek.
dr. Kajtár György ügyvéddel az önkormányzat megnézeti a szerződést. A kivitelezési munkákat
csak száraz időben lehet elkezdeni, jó minőségű altalajra kell tenni az aszfaltot. A Strabag árajánlata
14.329.486,-Ft, ebben az ÁFA is benne van.
Wind József képviselő: az önkormányzat ÁFA-t nem tud visszaigényelni?
Polgár László képviselő: a beruházás pénz kerete teljesen önkormányzati pénz?
Hárshegyi József polgármester: a rendelkezésre álló összeg környzetvédelmi alap, egyéb
fejlesztési alap és a talajterhelési díjból tevődik össze.
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Krunikkerné Török Andrea: az önkormányzatnak a viziközmű beruházásból megmaradt pénze le
van kötve, ez 38 millió Ft.
Hárshegyi József polgármester: kérte a képviselőket, hogy az elhangzottak alapján a Hegyalja
utca kivitelezési munkáival bizza meg a Strabag-ot.
További hozzászólás, észrevétel nem volt. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete egyhangú döntéssel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő
83/2013. (IX.10.) Ökt.számú határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Monostorapáti Hegyalja utca - 952/12. hrsz- út és
gyalogjárda - építésére a STRABAG Általános Építő Kft. -t
Veszprém, Litéri Keverőtelep 14.329.486,-Ft összegű
árajánlatát elfogadja, kivitelezéssel megbízza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Hárshegyi József polgármester
Határidő: 2013.szeptember 20.
Kiss János: egy kérése lenne: az utcában érintett lakók megkaphatnák-e egy papíron a rajzot,
hogyan fog majd az utca kinézni, ha elkészül? Folyamatosan kérdeznek, találgatnak.
Hárshegyi József polgármester: ki van függesztve most is, a rajzot sokszorosítjuk és mindenki
megkapja. A főépítésvezetővel minden érintett házhoz elmegyünk és megkérdezzük, hogyan
akarják a bejáratot. Ezért nem lett volna korrekt, ha mindenkinek saját költségén kellett volna a
bejárót megcsináltatni, ezért van benne a beruházási költségben.
b) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámleépítési pályázata
Hárshegyi József polgármester: a térségnél jelenleg alkalmazott 1 fő belsőellenőr
létszámcsökkentéséről van szó,a határozat tervezetet megkapta az önkormányzat, minden
képviselőnek kiküldésre került, azt el kell fogadni.
Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás döntött
arról, hogy 1 fő belső ellenőr közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti. Jövőben a belső ellenőri
feladatot megbízással látják el. Eddig a feladat ellátására kapott támogatást a társulás, ettől az évtől
már nem finanszírozza az állam. A térség pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz, melynek
beadási határideje: 2013. szeptember 27. A beadáshoz a tag önkormányzatok határozata szükséges,
hogy a létszámleépítés költségének 75 %-át vissza tudják igényelni.
Hárshegyi József polgármester: kérte a képviselőket, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
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84/2013. (IX.10.) Ökt.számú határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete , mint a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban
foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy a támogatást igénylő
fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében a támogatást igénylő fenntartói körén kívüli
Monostorapáti tag önkormányzatnál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség. A Társulási Tanács az intézményi létszámhelyzetének és az
intézmény tervezhető létszám - ,és álláshely átcsoportosítás
lehetőségének felülvizsgálata eredményeként döntött a felmentéssel
együtt járó létszámcsökkentésről.
A Társulási Tanács 54/2013.(VII.31.) számú határozatával döntött
arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett
foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának
megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az
alábbi munkakörben: belső ellenőr 1 fő
Monostorapáti Települési Önkormányzat Képviselő - testülete a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 55/2013.
(VII.31.) határozatával elfogadott , a társulás létszámcsökkentési
döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének
- Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő
- benyújtását támogatja, azzal egyetért.
Felelős: Hárshegyi József polgármester
Határidő: 2013.szeptember 15.
c) Balaton-felvidéki Vízitársulat 2013. évi érdekeltségi hozzájárulása
Hárshegyi József polgármester: ismertette a Balaton-felvidéki Vízitársulat levelét, melyben kérték
az önkormányzat közigazgatási területén lévő területek után 37.139,-Ft tagdíjat megfizetni.
Polgár László képviselő: a fizetési kötelelezettséghez milyen teljesítés tartozik?
Hárshegyi József polgármester: a szokásos évi munkákat jelenti, ebből a pénzből oldják meg a
patak medrének tisztítását, kaszálást. Idei évben is végeztek munkát.
Javasolta a tagdíjat átutalni.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
85/2013. (IX. 10.) Ökt. számú határozat
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Balaton-felvidéki Vízitársulat kérését támogatja, és a
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küldöttgyűlés 7/2012.(05.23.)határozata alapján megállapított
37.139,-Ft tagdíjat befizeti.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a tagdíj átutalásáról
gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2013. szeptember 30.
d) Tapolcai általános iskolában tanuló monostorapáti általános iskolások étkezésének támogatása
Hárshegyi József polgármester: tájékoztatta a képviselőket Tapolca Város Polgármesterének
leveléről. A tapolcai iskolákba és óvodákba a 2012/2013. tanévben közel 200 fő bejáró tanuló vette
igénybe az iskolai étkeztetést. Monostorapátiból álalános iskolákba 7 fő jár, középiskolások és
óvodások felmérése folyamatba van. Normatív kedvezmény nélkül étkező iskolások -napi
háromszori étkezés -étkezése 740,- Ft-ba kerül, melyhez a szülő 490,-Ft-ot, Tapolca Önkormányzata
250,-Ft-ot, 100 %-os normatív kedvezményben részelülők -napi háromszori étkezés -étkezése 740,Ft-ba kerül, melyhez a szülő nem járul hozzá, Tapolca Önkormányzat 190,-Ft-ot fizet, 50 %-os
normatív kedvezményben részesülők -napi háromszori étkezés- étkezése 740,-Ft-ba kerül, melyhez
a szülő 245-,Ft-ot fizet, önkormányzatnak nem kell hozzájárulni a költségekhez. Megküldték a
megállapodást és kérték annak aláírását. Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy
az összeget átvállalják.
Elmondta, hogy 2 tanuló jár a Monostorapátira iskolába, az ő bérletük díja 9.000,-Ft, ehhez a helyi
iskola igazgatója kérte az önkormányzat támogatását.
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Wind József képviselő: az iskolal kereste meg az önkormányzatot, nem a szülők?
Gulyás Erzsébet alpolgármester: nem sokalja az évi 9000,-Ft bérlet térítést, de nem is támogatja,
mert másnak sem fizeti ki az önkormányzat, aki vidékre jár iskolába, úgy tudja az a két tanuló
Diszelből jár Monostorapátira.
Takács Lászlóné jegyző: az igazgató úr kereste meg a bérlet térítéssel kapcsolatosan. Beszélt a
szociális ügyintézővel, aki elmondta, hogy csak a monostorapáti lakosoknak tudnak segíteni. Úgy
tudja, hogy az egyik gyereket a szülő egyedül neveli.
Hárshegyi József polgármester: már hét éve jár az egyik gyerek Monostorapátira iskolába, annak
idején óvodába is ide járt.
Gulyás Erzsébet alpolgármester: ez számára elvi kérdés. Az önkormányzatoktól mindent
elvesznek és így hogyan adjon támogatást? Másnak sem fizetik ki a bérletet.
Hárshegyi József polgármester: az elmúlt hét év alatt létszámot és normatívát is hozott az a két
gyerek a falunak.
Gulyás Erzsébet alpolgármester: elmondta, hogy reggelente mikor busszal megy dolgozni, látja,
hogy legalább hét apáti gyerek jár Tapolcára iskolába, el kellett volna érni, hogy ne menjenek
vidékre tanulni, hanem maradjanak a faluban és a helyi iskolába járjanak.
Az étkezési díjat semmiképpen nem támogatja. A bérlet térítésnél sem az összeggel nem ért egyet,
hanem ez számára elvi kérdés.
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Takács Lászlóné jegyző: az intézményfenntartó csak akkor fizeti a gyerek bérletének költségét, ha
abba az iskolába jár, ahova a lakóhelye szerint tartozik.
Wind József képviselő: az egész évi bérletre egy összegben oda adja az önkormányzat a pénzt?
Hárshegyi József polgármester: a gyerekek éves bérletet vesznek, nem havonta. Úgy tudja, hogy a
tavalyi évben is csak Raposka önkormányzata járult hozzá a Tapolcán tanuló diákok normatívája
és a tényleges étkezési díj különbözetének kifizetéséhez.
Polgár László képviselő: a két gyerek hozott egyéb dolgot is a falunak
Hárshegyi József polgármester: a Tapolcán tanuló gyerekeket a szülők azért vitték el, mert több
lehetőség van egy városi iskolában, pl. nyelvtanulás, tánc, sport és a szülő is ott dolgozik.
Gulyás Erzsébet alpolgármester: szerint a helyben lévő iskola alsó tagozata van olyan színvonalú,
mint Tapolcán bármelyik iskola.
Polgár László képviselő: a jövedelmi viszonyokról lehet-e tudni valamit?
Takács Lászlóné jegyző: nem ismerjük a jövedelmi viszonyokat.
Kiss János: nem a szülő kérte a támogatást, hanem az iskola
Takács Lászlóné jegyző: az iskola igazgatója kereste meg a támogatási kérelemmel, nem segélyt
kért, hanem a 2 fő bérletének költségeit kérte átvállalni.
Hárshegyi József polgármester: Javasolta, hogy először az étekezési költségekben döntsenek.
Nem javasolta a 7 fő Tapolcára járó tanulók étkezési díj különbözetének támogatását, kérte a
képviselőket a döntés meghozatalára.
Más hozzászólás nem volt. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú
döntéssel 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
86/2013. (IX.10.) Ökt.számú határozat
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Tapolcai oktatási, nevelési intézményekben étkezést igénybe
vevő monostorapáti gyermekek önkormányzatra eső étkezési
díját nem vállalja át.
Képviselő-testlet utasítja a jegyzőt, hogy erről Tapolca Város
Polgármesterét tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2013. szeptember 30.
Hárshegyi József polgármester: az elhangzottak alapján javasolta a monostorapáti iskolába járó
két vidéki tanuló - Szensz Lehel 8. osztályos, és Nagy Bianka 3.osztály - 2013/2014-es tanévre
érvényes bérlet költségének megtérítését, gyermekenként 9000,-Ft összegben.
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Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal és 1
tartózkodással meghozta a következő:
87/2013. (IX. 10.) Ökt.számú határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskolába
járó két vidéki tanuló – Szensz Lehel és Nagy Bianka Tapolca 2013/2014. tanévre szóló helyközi éves bérletének költségét
kifizeti. A bérlet ára gyermekenként 9000,-Ft/év.
A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésében
biztosított.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hárshegyi József polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
e) Helységnév tábla ügye
Hárshegyi József polgármester: egy helyi lakos kezdeményezésére Monostorapáti helységnév
tábláját elkészítette egy fafaragó rovásírással. A táblát engedély nélkül kihelyezte a főútra, majd
kérte a Közútkezelő hozzájárulását, amit elutasítottak. A tábla minősége nem megfelelő, az időjárási
viszonyoknak nem fog megfelelni. A közútkezelő tájékoztatása szerint csak szabvány méretű tábla
helyezhető el lakott területen belül. Lakott területen belül a közútkezelő akkor engedélyezi
szabvány méretű tábla elhelyezését, ha az nem zavarja a gyalogos és gépjármű forgalmat, a
gépjármű vezető figyelmét nem vonja el.
Kiss János: miért nem szabvány meretű táblát készített?
Gulyás Erzsébet alpolgármester: úgy tudja, hogy aki készítette a táblát fafaragásból él, abból
tartja el magát. Szerinte bárhova is teszi az önkormányzat a rovásírással elkészült két táblát, rendes
írással is ki kell írnia település nevét.
Egyed Péter képviselő: szerint az egyik tábla az érkező, a másikat a távozó oldalra kerüljön.
Hárshegyi József polgármester: a falumúzeum elé kell tenni az egyik táblát. Megkérdezte a
képviselőket, hogy készíttessen-e az önkormányzat szabvány méretű fém táblát, amin a település
neve rovásírással szerepel? Ennek az elkészítése nem kis költséget jelentene.
Polgár László képviselő: az önkormányzat ne kezdeményezze szabvány méretű tábla elkészítését.
Hárshegyi József polgármester: javasolta, hogy az egyik táblát a falumúzeum elé, a másikat pedig
a Hegyalja utca elejére lehetne elhelyezni, kérte a javaslathoz a képviselők hozzájárulását.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
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88/2013. (IX.10.) Ökt.számú határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a rovásírással készült 2 db helységnévtábla elhelyezéséről
döntött, az egyiket a Falumúzeum elé, a másik a Hegyalja utca
elején kívánja elhelyezni.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hárshegyi József polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
f) Remény adó Alapítvány támogatási kérelme
Hárshegyi József polgármester: elmondta, hogy a Tűzoltó Utcai Gyermekklinika berendezéseinek
korszerűsítéséhez kérik a támogatást, megkérdezte a képviselőket, hogy akarják-e támogatni ?
Polgár László képviselő: Nem támogatja a kérelmet, ne gondolják a kérelmezők, hogy az
önkormányzat automaikusan minden évben támogatja őket, minden kérelmet mindig nem tudunk
támogatni
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
89/2013. (IX.10.) Ökt.számú határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nem támogatja a Reményt adó Alapítványt.
Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt értesítse.
Felelős: Hárshegyi József polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
g) Monostorapáti Dózsa utca megszélesítése
Hárshegyi József polgármester: elmondta, hogy Polgár László kérelmet adott be a Dózsa utca
azon szakaszának megszélesítésére, ami hozzá vezet be. Az erre vonatkozó rajzokat a képviselők
megkapták. Megkérte Polgár Lászlót, ismertesse a kérelmét.
Polgár László képviselő: elmondta, hogy építési engedély kérelmet adott be, de nem kapta meg,
mert az út szélessége nem megfelelő. A saját területéből 100 m hosszan, 2 m szélességben vettek el
területet. Nagy esőzés alkalmával a víz az úton nem folyik ki, a csapadékvíz elvezető árok
kialakítása is szükséges lenne. A csatorna beruházás során az utat legyalulták, ami korábban
magasabb volt, akkor a víz is elfolyt. Minden közmű az ő ingatlanán lett kialakítva. A vízelvezetést
meg kell oldani. 3 telek van még ott az ő tulajdonában, azokra is befizette a csatorna érdekeltségi
hozzájárulást.
Gulyás Erzsébet alpolgármester: a szaggatott vonal mit jelent a térképen, eddig bővithető az út?

13
Takács Lászlóné jegyző: szabályozási vonal, addig lehet az épületet elhelyezni. A telek
alakításának összhangban kell lenni a rendezési tervvel. Tapolcai Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági ügyintézője Stáhné Holczer Alíz elmondta, hogy az út jogszabály szerinti szélességét
úgy is lehet biztosítani, hogy Polgár László saját területéből kb. 1 méter széles sávot lejegyeztet út
céljára, ami magán út maradhat. A telekalakításnak összhangban kell lenni a rendezési tervvel. A
telekalakítás költségeit nem tudja megmondani, hisz több helyrajzi számot érínt, meg kell
terveztetni az utat a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetővel. Útszélesítés során
magánterületekwet is meg kell vásárolni, ezek költsége sem ismert.
Egyed Péter képviselő: mikor lettek kialakítva a telkek?
Polgár László képviselő: 82-ben
Hárshegyi József polgármester: a 90-as évek elején
Egyed Péter képviselő: akkor megfelelő volt az út szélessége?
Polgár László képviselő: akkor megfelelt az előírásoknak, a jelenlegi jogszabályoknak viszont már
nem.
Takács Lászlóné jegyző: annak idején kertként, beépítetlen területként lett eladva az ingatlan.
Polgár László képviselő: villanyt, vizet a saját költségén vitte oda.
Wind József képviselő: a rendezési tervben a 12 m széles utat mikor kellett kijelölni?
Takács Lászlóné jegyző: 2006-ban készült a helyi építési szabályzat.
Wind József képviselő: az akkori megjelölés még most is érvényes?
Takács Lászlóné jegyző: érvényes, mert 2006 óta nem volt a rendezési terv módosítva.
Gulyás Erzsébet alpolgármester: kellene egy kalkulációa mennyibe kerülne a telekalakítás,
rendezési terv módosítás ?
Takács Lászlóné jegyző: a tulajdonosokkal kell megbeszélni, hogy eladják-e a területüket, nem
kell rendezési tervetet módosíteni, a telekalakítást a rendezési tervnek megfelelően kell elkészíteni.
Gulyás Erzsébet alpolgármester: a döntés előtt a pénzügyi vonzatát kellene ismerni.
Polgár László képviselő: nem lesz az útban benne a vízóra?
Hárshegyi József polgármester: az a baj, hogy a közmű benne van az útban.
Polgár László képviselő: több közmű -csatorna, villany, telefon- megy
Wind József képviselő: szakember készítsen költség kalkulációt
Hárshegyi József polgármester: a tapolcai építésügyi osztályon mondták, hogy az ingatlan
tulajdonosa a saját telkéből adjon 1 m széles területet azért, hogy megfelelő utat lehessen
kialakítani, ha valamelyik szombszéd nem adja el a saját területéből, akkor az önkormányzatnak ki
kell sajátítani.
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Árajánlatot kérnek a felmerülő költségekre vonatkozólag, döntést későbbre halasztják.
h) Polgár László -Wind József képviselőket beadványa
Hárshegyi József polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a testületi ülés megkezdése előtt
a két képviselő társuk egy írásos beadványt nyújtott be, amit kértek, hogy a testület tárgyaljon meg.
Ismertette a beadvány, ami a csatorna beruházással kapcsolatos.
A januári testületi döntés után az önkormányzat tulajdonába került szennyvíz rendszerről van szó.
Polgár László képviselő: a rendszert át kell adni tulajdonba az államnak. Az amortozációt az
önkormányzatnak meg kell-e képezni? Annak idején tartott egyeztetésen a Bakonykarszt részéről
jelenlévő Kugler Gyula elmondta, hogy amortizációs alapot kell képezni. Jelenleg 105,-Ft/m3 az
amortizációs költség, ami nem fedezi a rendszer működtetését, ezért javasolja és faluban az
embereknek is az a véleménye, hogy a rendszert adják át a Magyar Államnak. A közmű adót az
önkormányzat miből fogja kifizetni, mert azt is neki kell.
Wind József képviselő: a korábbi üléseken felvetett dolgokra kért választ, de írásban nem kapott
eddig semmit választ. A beruházásban részt vevő 7 település egyetemlegességet írt alá, mit jelent,
mikortól fog életbe lépni, meddig tart? Tulajdoni hányad arányában kell az önkormányzatoknak
fizetni, ha valami kár keletkezik. Ha az önkormányzat a rendszer tulajdonosa és esetleg egy
szivattyú tönkremegy, akkor az önkormányzat miből fizeti ki a javítási költséget? Az egyetemleges
felelősség “mondvacsinált lufi”, nincs megtöltve tartalommal. 2037-ig a vagyont egyben kell
tartani. A csatorna rendszerben valami előbb-utóbb tönkre megy fizetni kell, mert a rendszer már 5
éves, az önkormányzatoknak a saját költségvetésükből kell helyt állni. A testület meggondolatlan
döntést hozott a rendszer átvételekor. A Bakonykarszt képviselőitől -Kugler Gyula és Radács Attilaígéretet kaptunk, de nincs biztosíték. A Társulási tanács aláírásával, bélyegzőjével kérte leírni, hogy
mit jelent az egyetemlegesség.
Gulyás Erzsébet alpolgármester: nem meggondolatlan döntés volt az egyetemlegesség
elfogadása, visszautasítja, hogy megalapozatlanul, meggondolatlanul döntött.
Wind József képviselő: egy biztosítékot mondjál!
Gulyás Erzsébet alpolgármester: szerint, ha esetlegesen természeti katasztrófa történne földrengés- akkor a vis major alapból lehetne rá állami pénzt kérni, mint pl. a devecseri iszap
katasztrófa volt. A berendezések, alkatrészek nyilván majd mennek tönkre, de nem egyszerre fog
minden elromlani. Közben vannak karbantartások, kisebb javítások.
Wind József képviselő: igen alpolgármesterként úgy nyilatkozott Gyulyás Erzsébet, hogy a rizikót
be kell vállalni, de ilyen magas összegű kockázatot az önkormányzat nevében képviselőként nem
vállahatunk be, mindenki csak a saját kontójára. A rendszer elhasználódásából eredő hibák
javításáért valakinek fizetni kell. Az egyetemlegesség csak a hegyesdi agglomerációra, az 5 falura
vonatkozik, Zirc és Veszprém csak a saját redszerében bekövetkezett hibák javítási költségét fizeti.
Polgár László képviselő: az egységes amortizáció ezzel “felborult”
Wind József képviselő: vagyonkezlési díja nincs benn az egyetemlegességben.
Hárshegyi József polgármester: megkérdezte a képviselőket, hogy a szennyvíz rendszert állami
tulajdonba akarják-e adni? Nem javasolta az állami tulajdonba adást.
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Wind József képviselő: mi a haszna annak, hogy a csatornarendszer értéke itt van az
önkormányzati könyvekben vagyonként? Mondja meg valaki.
Más hozzászólás nem volt. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen, 4
nem és 1 tartózkodással meghozta a következő
90/2013. (IX.10.)Ökt.számú határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat tulajdonába került szennyvíz viziközmű vagyont
képező rendszert nem kívánja a Magyar Állam tulajdonába adni.
Wind József képviselő: mi a haszna annak, hogy az önkormányzat tulajdonában van egy olyan
vagyon, ami nem számítható be hitelfelvételnél, mert nem értékesíthető vagyon.
Hárshegyi József polgármester: addig ér valamit, amíg az önkormányzat tulajdonában van, addig
van gazdája. Ha állami tulajdonba kerül, akkor kiadja egy ismeretlen szolgálatónak, aki 5 évig
fenntartja, működtetni, de különösebben nem foglalkozik vele. A jelenlegi üzemeltető a
Bakonykarszt jó gazdája a rendszernek.
A csőrendszer 100 évig fog működni, a tisztítómű háromszázszorosan túl van tervezve,naponta 5
percet megy, nem fog tönkremenni, ezeket a biztosítékokat az üzemeltető Bakonykaszt képviselője
Kugler Gyula írásba fogja adni. Az egyetemlegesség 5 falut jelent, ezt is le fogja írni.
Polgár László képviselő: a háttere zavaros, nincs értelme az egésznek Kugler Gyula kijelentette,
hogy amortizációt kell képezni.
Hárshegyi József polgármester: az amortizáció egységes
Wind József képviselő: a jelenlegi amortizáció 105,-Ft, már 800 Ft-al kellett volna indítani.
Gulyás Erzsébet alpolgármester: ő hisz a szakembernek, meg kell bízni benne,
Wind József képviselő: elmondta, hogy a Magyarországi EU-s képviseletnek Budapestnen van
képviselete, nekik küldött leveleket és telefonon is beszélt velük, ők küldték tovább Brüsszelbe a
beruházással kapcsolatosan írt leveleit az illetékeseknek. Szerinte meg kell változtatni az
amortizációs politikát.
Gulyás Erzsébet alpolgármester: könnyű hangulatot kelteni a faluban, az a baj, hogy szerinte
Wind József nem bízik senkiben. Ő viszont úgy gondolja, ha egy mérnök elmondja, hogy mi miért
történik akkor az biztosan úgy van. A faluban biztosan sokan vannak olyanok, ha szakember
elmagyarázza a dolgokat, akkor lehet, hogy másképpen értékelik azokat. Nemcsak ebben, hanem
szerinte minden döntésben van rizikó, bizosíték semmire nincs az életben.
Polgár László képviselő: mindig a jelenlegi helyzetből lehet kiindulni.
Wind József képviselő: javasolta, hogy az egyetértési nyilatkozatot kérje ki az alpolgármester
asszony az önkormányzattól, írja ki a pozitívumokat, ami jó a szolgáltatónak és írja ki az
önkormányzat szempontjából a negatívumokat is. Az, hogy ki mit mond szóban, az semmit sem ér,
az a biztos, le van írva. Az önkormányzat felelősége nagy a falu lakossága felé, ha ezt a nagy
vagyont meg akarja tartani.
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Más hozzászólás nem volt. Hárshegyi József polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 20
óra 20 perckor bezárta.
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