
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

Száma: 1-15/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 

/szerdán/ 18.30 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége, 

Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József   polgármester 

    Egyed Péter   képviselő 

Polgár László   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő  

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester 

Szipőcs Csaba   képviselő 

Wind József    képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott:  

 

    Takács Lászlóné  jegyző 

             

Jegyzőkönyv hitelesítők: Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László   képviselő   

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné     

 

Hárshegyi József  polgármester üdvözölte a képviselőket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz a 7 képviselőből 4 fő jelen van, így  azt 

megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítő Egyed Péter és Polgár László 

képviselők  lesznek.  

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

Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

Napirendet: 1./   Monostorapáti község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

         1/2013.  (II. 15.)  önkormányzati rendelet módosítása.ű 

         Előadó:     Hárshegyi József 

     polgármester 

    

  2./   Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról.  

         Előadó:     Hárshegyi József 

     polgármester 
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3./ Monostorapáti község önkormányzatának 2014. évi költségvetési 

koncepciója.  

  Előadó:     Hárshegyi József 

      polgármester 

  4./    Vegyes, aktuális ügyek.  

  Előadó:     Hárshegyi József 

      polgármester 

   

1. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosítására 

vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. A bevételek és kiadások 

változása miatt vált szükségessé a rendelet módosítása. A bevételek, kiadások alakulását 

részletesen tartalmazza az előterjesztés. 

Felkérte Krunikkerné Török Andreát amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

Krunikkerné Török Andrea  elmondta a beszámoló részletesen tartalmazza a 

költségvetésben bekövetkezett változásokat,  a szeptember 15-ig beérkezett bevételek, illetve 

a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, egyéb szóbeli kiegészítése nincs.  

Hárshegyi József    polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.  Kérte a 

képviselőket, amennyiben azzal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  

5/2013.(XI. 15.) önkormányzati   r e n d e l e t e t   

     Monostorapáti község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet  módosításáról.    

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

2. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2013. III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A bevételek és kiadások 

százalékos kimutatását megnézve megállapítható, hogy a bevételeknél 69 %-os a teljesítés,  a 

kiadásoknál 56 %-os. 

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  

Hárshegyi József    polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.  Kérte a képviselőket, 

amennyiben azzal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:  
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99/2013. /X. 30./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete „Beszámoló az 

önkormányzat 2013. III. negyedévi 

gazdálkodásáról„   című előterjesztést elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 

 

3. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepcióját a képviselők írásban megkapták. Az áprilisban elfogadott koncepcióhoz 

viszonyítva semmi lényeges változás nincs. Az Apáti találkozó megszervezésével jelentkező 

költségekkel  nem terveztek a koncepcióban, amennyiben a rendezvény megvalósul ez plusz 

költséget fog jelenteni a jövő évi költségvetésben.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, hozzászólásuk 

van, tegyék meg.  

Polgár László   képviselő megkérdezte  a szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulásból 

megmaradt pénz veszélybe van –e, elvonhatják –e ezt az összeget? Véleménye szerint feladat 

bőven lenne, amire el lehetne költeni, de csak akkor, ha az ésszerűen történik. Rossz példa 

erre a Hegyalja utcában folyó útépítés. Már többször kérte az Eger-patak holtágának 

kitisztítását, hisz 60 éve nincs rendezve a Kukola-meder. A meder 1987-ben lett 

megszüntetve, azóta árokként funkcionál. A régi patakmederre egy zsilipet kellene tenni, és 

azzal lehetne szabályozni nagyobb eső esetén a Kanárisba kerülő vízszintet.  Ferenczyék 

kertjénél visszafolyik a víz, és ugyanez a helyzet náluk is, a patakmeder magasabb, mint az 

udvarszint. Ezt a pénzt erre is fel lehetne használni. De ennek is csak úgy van értelme, ha 

alulról kezdik az árokásást és úgy indulnak a szinttel.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, a Kanáris vízszintjét nagy eső, vagy hóolvadás 

esetén tudják szabályozni azzal, hogy a rétre engedik a vizet. A Hegyalja utcából elhordott 

földdel megemelték a vízpartot, a közfoglalkoztatásban részt vevők fogják elegyengetni a 

földet. A megemelt parttal úgy gondolja meg lehet védeni az ott lévő lakóházakat. Mint már 

elmondta, a holtág kitisztítását csak akkor lehet elkezdeni, ha kitűzik annak nyomvonalát, hisz 

a jelenlegi árok nem a térkép szerinti helyen van. Az árok építését meg kell terveztetni. Az 

Iskola utcában keletkező csapadékviz elvezetését a zsilipes módszerrel tudják megoldani. Az 

árok kiépítése nagyon magas költséggel járna, teljes önkormányzati pénzből nem lehet 

megvalósítani, sajnos pályázati támogatásra nem lehet számítani.  

Mivel több hozzászólás nem volt, ismertette a költségvetési koncepció elfogadására 

vonatkozó határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

100/2013. /X. 30./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési 

koncepciót elfogadja.  
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A 2014. évi költségvetést a vonatkozó, 

Országgyűlés által elfogadott jogszabályok 

alapján kell elkészíteni a koncepcióban 

megfogalmazott célok figyelembevételével.  

1.  A 2014. évi költségvetésben működési hiány 

nem tervezhető. 

2.  Költségvetési szerveink működési kiadásainak 

biztosítása mellett rendkívül szigorú, 

takarékos gazdálkodás folytatására kell 

valamennyiüket ösztönözni.  

3.   Intézményi, illetve önkormányzati bevételeket 

maximalizálni szükséges.  

Felelős:      Hárshegyi József     polgármester 

                   Takács Lászlóné     jegyző 

Határidő: azonnal, illetve a 2014. évi költségvetés 

                 előterjesztése 

 

4. Napirend 

Takács Lászlóné jegyző  elmondta,  hogy a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 

73. §. (3) bekezdése alapján a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, 

a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyház, a helyi 

gazdasági kamara, a székhely szerint illetékes kormányhivatal delegáltjából álló intézményi 

tanács hozható létre. Hivatkozott jogszabály (4) bekezdése alapján amennyiben a (3) 

bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az intézményi 

tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat 

delegáltjaiból kell létrehozni. A fentiek értelmében az Intézményi Tanács felállítása kötelező, 

amelyet a szülők, a nevelőtestület és az önkormányzat delegáltjai alkotnak. 

Az iskola igazgatóhelyettese megkereste, és kérte, hogy az önkormányzat delegáljon tagot az 

Intézményi Tanács létrehozásához.  

Hárshegyi József   polgármester  javasolta, hogy a mindenkori Monostorapáti polgármestert 

delegálják az Intézményi Tanácsba.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

101/2013. /X. 30./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 73. §. (3)-

(4) bekezdése alapján a Művészetek Völgye 

Általános Iskola Intézményi Tanácsába  

Monostorapáti község mindenkori polgármesterét 

delegálja, jelenleg Hárshegyi József 

polgármestert.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről az 

intézményvezető helyettest tájékoztassa.  
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Felelős:     Takács Lászlóné  

       jegyző 

Határidő:  2013. november 30.  

 

Sztrik Emilné   óvodavezető  elmondta, hogy az óvoda konyháján lévő gépek nagyon 

elavultak, van olyan ami nem is működik, ezért szeretnének új gépeket vásárolni az 

önkormányzat költségvetésének tartalék alapja terhére, amennyiben ehhez a képviselő-testület 

hozzájárul. Kértek árajánlatot a szükséges gépekről, melyek bruttó értéke 3.614 eFt.  

Hárshegyi József   polgármester javasolta a kérelem támogatását. Az óvoda külső felújítása, 

a nyílászárók cseréje megvalósult, és valóban szükség lenne a kért gépekre is.  

Takács Lászlóné  jegyző  szerint a költségvetésben lévő tartalékot fontosabb lenne útépítésre 

felhasználni. Az Ifjúság utcában lakók már régóta kérik az út megépítését. Egy ilyen nagy 

összegű eszközvásárláshoz legalább három ajánlatot kérni kell, és csak utána lehet dönteni.  

Egyed Péter   képviselő   megkérdezte ebben az összegben benn van –e a beszerelés 

költsége? 

Sztrik Emilné   elmondta,   hogy a  szállítási és beszerelési költség ebben az összegben nem 

szerepel.  

Egyed Péter   képviselő egyetértett azzal, hogy legalább három ajánlat legyen az 

eszközbeszerzésre, valamint  legyen ajánlat kérve a szállításra és a beszerelésre is, és ezek 

ismeretében döntsenek.  

Képviselők a javaslattal egyetértettek.  

Hárshegyi József   polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a 

képviselők részvételét,  az ülést 19.00 órakor bezárta.  

Kmf.  

 

Hárshegyi József      Takács Lászlóné 

    polgármester            jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 Egyed Péter        Polgár László 

   képviselő          képviselő 

  


