Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 1-13/2013.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 7-én
/hétfőn/ 19.50 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati
Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
Egyed Péter
Polgár László
Sztrik Emilné
Wind József

Jelen vannak:

Hivatal

hivatali

helyisége,

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szipőcs Csaba

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
jegyző
Török Zoltánné
Helyi Mozg.korl. csop. vez.
Kiss János
RNÖ elnöke, Ifjúsági Szerv. vez.
lakosság részéről: Illés Attiláné, Török Krisztina, Merse Csaba,
Molnár János, Stróh Zsombor, Rédei Judit, Kiss Zoltán,
Czverencz Csabáné, Sipos Tamás
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Egyed Péter
Gulyás Erzsébet

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

képviselő
alpolgármester

Hárshegyi József
polgármester üdvözölte a képviselőket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz a 7 képviselőből 6 fő jelen van, így azt
megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítő Egyed Péter képviselő, és
Gulyás Erzsébet alpolgármester lesz.
Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják el.
Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:
Napirendet:

1./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás.
b.) Északi-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése,
eszköz beszerzésre pályázat.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester
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Hárshegyi József
polgármester javasolta, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt
beszéljenek a Hegyalja utca aszfaltozásáról, mivel az ülésen most megjelent helyi érdeklődők
nincsenek megelégedve az ott folyó munkálatokkal. Kérte a jelenlévőket mondják el
észrevételeiket.
Kiss János kérte, hogy a jelenlévő lakóknak mutassák meg az útépítés tervét, illetve a
műszaki leírást. Szeretnék látni, hogyan fog kinézni, mivel a megkezdett munkák alapján úgy
látják nem azon a nyomvonalon készül, ahol kellene, nem középen lesz, ezt mondták az ott
dolgozók.
A kiviteli tervet és a műszaki leírást megnézték az érintett lakók.
Merse Csaba szerint ha nem középen épül meg az út, hanem eltolják, később nem lehet a
felső részen árkot kialakítani, mivel ott nem marad hely.
Polgár László
képviselő szerint felülről is kell árkot kialakítani. Azt nem szabad
megengedni, hogy az úton átfolyjon a víz.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy az út megépítése a terv szerint fog
megvalósulni, vízárok, padka, út. Egy helyen beszéltek eltérésről, 1-1,5 m-rel Kiss Zoltán
házánál, mivel ott van olyan gond, hogy egy jól megépített kapubejárót szét kellene verni, ha
középen lenne az út. A vízelvezetőt kell egy kicsit odébb vinni. A kérdés az, hogy el lehet –e
térni a tervtől. A mai nap csak szintezés volt az átereszek elhelyezésénél, ami meg is történt
három helyen.
Kiss Zoltán elmondta, hogy a villanyoszlopnál jelöltek alapján az út közepe az oszloptól
számítva 3,80 m-re lenne. Ebben az esetben az egyik lakónak lesz 6 m-es előkertje, neki pedig
1,20 m-es. Ha valaki megy hozzá autóval, meg sem tudnak állni. Szeretné ha az út a terv
szerinti nyomvonalon – középen – épülne meg.
Merse Csaba szerint a megépített kapubejáró nem lehet probléma, hisz a tulajdonos tudja,
hogy rossz helyen van a bejárata. Csak azt kéri mondják meg hol lesz az árok és Ő úgy
alakítja át a bejáratát.
Hárshegyi József
elmondta csak ezen az egy helyen van eltérés a tervtől.
Útkereszteződésben amúgy sem szabad megállni. Holnap jön a gréder és kitolja a tükröt,
utána jönnek a töltések.
Merse Csaba szerint, ha arra a betömörítetlen földre ráteszik a murvát, csak pénzkidobás
lesz, öt év múlva nem lesz utca. Megfelelő alap nélkül nem szabad utat építeni. A jelenlévők
mindegyike építkezett már, tudja azt, hogy alap nélkül nem lehet építkezni. Ha már végre
elkészül az utca, az olyan legyen, hogy évekig ne kelljen rákölteni. De csak akkor lesz olyan,
ha a műszaki leírásban rögzítettek szerint készítik.
Hárshegyi József elmondta, hogy a leírt technológia szerint lesz elkészítve.
Merse Csaba
fordulhatnak?

megkérdezte, ha nem a műszaki leírásban leírtak szerint készül az út hova

Wind József képviselő azt javasolta az ott lakóknak, minden munkafázisról készítsenek
fényképfelvételt. A műszaki leírásban 1600 m2 -es tükörkészítést szerepel, ha úgy készül,
nem a porra rakják rá az aszfaltot, az alapot úgy csinálják meg ahogy kell.
Sipos Tamás szerint a kimert földet el kell szállítani. Alapot kell készíteni, földre nem lehet
utat építeni. A föld helyére kell a megfelelő réteget elhelyezni, azt tömöríteni megfelelő
nyomásra, utána jöhet csak az aszfalt.
Polgár László szerint itt van egy speciális dolog, amit figyelembe kell venni. Még pedig az,
hogy az ott lévő talaj - az egész dombon - poszt agyag, amit elvisz a víz. Ezt minden
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esőzésnél tapasztalják. Nagyon oda kell figyelni a padkánál, ne hogy az aszfalt alá folyjon a
víz, ezért mondja azt, hogy nem szabad a vizet az úton átengedni. Az árkot a domb felől kell
megépíteni.
Wind József
képviselő elmondta, hogy a terven mindkét oldalra van tervezve árok.
Megkérdezte az építési engedély hogy lett kérve? Mindként oldalon van árok, vagy csak az
egyik oldalon?
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy eredetileg mind két oldalra terveztek
vízelvezető árkot, de a jelenlegi terven az út felső oldalára már nem tervezték.
Merse Csaba szerint ezzel nincs is probléma, ha úgy készül el az út, ahogy a tervben
szerepel. Ez a pénz a falunak nem kevés pénz, ezért úgy kell megcsinálni, hogy hosszú távon
is jó legyen.
Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint azért van a műszaki ellenőr, hogy ellenőrizze a
kivitelezést.
Kiss János szerint a gyakorlatban ez nem így működik. A munkát irányító csoportvezetőtől
tudták meg, hogy az utat nem a terv szerint középre, hanem elcsúsztatva építik, ezt az utasítást
kapták. Szerinte Belczeyék előtt lerakott átereszben soha nem fog víz folyni, ezt az ott
dolgozók is megmondták.
Polgár László szerint logikátlan az egész. Ki kell követelni, hogy a domb felől is építsenek
vízelvezető árkot.
Merse Csaba elmondta, nem azért jöttek ide, hogy azon vitatkozzanak hol lesz az árok. Ők
csak azt szeretnék, hogy az út megfelelő minőségbe készüljön el és középen legyen. A
művezető azt mondta az ott lakóknak, hogy 5 cm vastagságú murva megy erre a porra, és arra
húzzák rá az aszfaltot, csütörtökön már aszfaltoznak.
Sipos Tamás elmondta útépítésen dolgozik, ezért tisztába van azzal, hogy mennyi idő kell
egy minőségi út elkészítéséhez. Amennyiben ez az út a terv szerint készül, nem csütörtökön,
de ebben a hónapban sem szabadna aszfaltozni. Árkokat, víznyelőket kell beépíteni, mindent
szintre emelni. A tömörítést el kell végezni, a kötés időt is figyelembe kell venni. Az
átereszek lejtése sem megfelelő, nem tud elfolyni a víz, lerakja a hordalékot. Ha az utat a
tervezett árok felé lejtetik, nem lesz semmi gond abból, hogy a domb felőli oldalon nem lesz
kiépítve árok.
Kiss Zoltán
elmondta, mikor megkezdték a munkát természetesen minden ott lakó
érdeklődött hogyan készül az út. Csak az ott elhangzott tájékoztatásra tudnak hagyatkozni.
Amennyiben az elmondottak szerint épül meg az út, 5 év múlva nem lesz belőle semmi.
Hárshegyi József polgármester elmondta, 1,5 víz a lejtése a gyűrűknek. Ment a vita arról is,
hogy Zsomborék előtti átereszre egyáltalán szükség van –e. Az aszfalt út mellett lesz egy
vízelvezető vályú kialakítva. Tagolva van a terep, csak felhőszakadásnál lehet az, hogy
hömpölyög a víz az úton. Ha felül is lenne árok, akkor az egyik sor nem lenne védve. A
kijövő vizek, lassú vizek fognak ezen összegyűlni, Siposéknál lesz a legkevesebb víz, mivel
ott a legegyenesebb az útszakasz. A technológiát minden képen be kell tartani, az nem lehet
vita tárgya.
Stróh Zsombor megkérdezte, kinek kell jelezni, ha azt tapasztalják, hogy még sem a terv
szerint készül az út ?
Hárshegyi József elmondta, hogy Ő is napjában többször megnézi a munkálatokat, és ott
lesz a műszaki ellenőr is, és ott lesz a kivitelezésért felelős műszaki vezető is.
Merse Csaba elmondta, hogy a műszaki ellenőr volt az, aki engedélyezte a tervtől való
eltérést, hisz Ő mondta a kivitelezőknek, hogy tegyék odébb egy métert az utat.
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Hárshegyi József elmondta, valóban volt arról szó, hogy elcsúsztatják az utat Kiss Zoltán
telkénél, de döntés nem volt róla. Abban maradtak, hogy hídközépen megy az út, és a híd
teljes szélességben aszfaltos lesz.
Illés Attila megkérdezte, hogyan lesz megoldva a hídnál a két út csatlakozása. A meglévő
híd magasabban van, mint a hegy út.
Hárshegyi József elmondta, erről már egyeztettek a kivitelezővel, de még nem tudják
hogyan tudják megoldani. Megpróbálják lefaragni, ha megvékonyítják a betonréteget, a híd
nem gyengül meg.
Stróh Zsombor megkérdezte hogyan lesznek a bejáratok megcsinálva? Két bejárata van,
mire számíthat? Milyen határidőben állapodtak meg a kivitelezésre?
Hárshegyi József elmondta a teher bejárót minden lakónak az önkormányzat fizeti, a
személybejárót a tulajdonosoknak kell. Tudomása szerint alvállalkozó fogja csinálni a
bejárókat, velük kell egyeztetni. A kivitelezési határidő november 5.
Illés Attila megkérdezte a vízelvezető árok végig ki lesz –e kövezve?
Hárshegyi József elmondta, nem a teljes utcahossz lesz kikövezve, 250 m hosszan, Kiss
János házától Czverencz Csaba házáig.
Sipos Tamás megkérdezte a Hegyút felől érkező – az Ő háza mellett – esővíz elvezetése
hogyan lesz megoldva? A Vörösmarty utca deltájában megáll a víz, Ő már többször
feltöltötte.
Hárshegyi József elmondta a Hegyalja és Csokonai utca aszfalttal lesz összecsatlakoztatva.
Vízelvezetőt nem lehet kialakítani, csak úgy lehet megoldani, hogy az úton folyik a víz.
Wind József képviselő 20.05 órakor elment.
Kiss Zoltán elmondta, hogy a Dózsa utcában kiépített víz átfolyó úgy lett megcsinálva, hogy
az autók tönkre mennek. Kerékpárosoknak is balesetveszélyes, hisz van majdnem 7 cm-es
szintkülönbség. Javasolt egy rácsot rátenni. Az ott lakók is háborognak, aki autóval jár nap,
mint nap, nagyon oda kell figyelni, hogy tud átmenni.
Hárshegyi József szerint nincs azzal semmi probléma. Naponta háromszor elmegy azon az
útszakaszon. Át lehet rajta menni, csak óvatosan. Muszáj volt ilyen mélységet kialakítani a
vízhozam miatt.
Polgár László képviselő elmondta, már Ő is jelezte, hogy ebben a formában nem jó a
vízelvezető. Már többször kérte, hogy a nyugati oldalon legyen egy átjáró, amin kerékpárral át
lehet menni.
Hárshegyi József
elmondta, majd megvizsgálják a lehetőségeket, mit lehetne rajta
változtatni. Minden pénz kérdése.
Gulyás Erzsébet
alpolgármester elmondta már többször kérte a Jókai utcában lévő
vízelvezető kialakítását, de még nem történt semmi. Ígéretet kaptak az újfalusi buszváró
üvegezésére is, de az sem történt meg. Megkérdezte mikorra várható ezek elkészítése?
Hárshegyi József elmondta az árokásás meg lesz. Nem csak az árokásó költségével kell
számolni, hanem az onnan elszállításra kerül föld mennyisége is sok lesz, így a fuvarköltség
is. Az autóbusz váró üvegezése is meg lesz, a méreteket már levette a vállalkozó, legyártás
alatt van.
Polgár László képviselő elmondta neki szükséges lenne az onnan kiszedett földre, ezért ha
felrakják, ingyenesen elszállítja, így a fuvarköltséget meg lehet spórolni.
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Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az ülés napirend
szerinti folytatását.
1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy ismételten kiírásra került a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évre vonatkozó pályázat, melyhez
eddig minden évben csatlakoztak. A képviselő-testület eddig is, és szerinte a jövőben szívesen
támogatja azokat a tehetséget tanulókat, akik felsősoktatási intézményben tanulnak. A
csatlakozás feltétele a csatlakozási szándéknyilatkozat megküldése.
Javasolta a képviselő-testületnek 2014. évre is csatlakozzanak a pályázathoz.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
91/2013. /X. 7./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete
a
Nemzeti
Erőforrás
Minisztériummal együttműködve 2014. évre
csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű
felsőoktatási
hallgatók,
illetőleg
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz.
Felhatalmazza a polgármestert
nyilatkozat aláírására.

a

szándék-

Utasítja a jegyzőt, hogy a szándéknyilatkozatot az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő /1381
Budapest, Pf. 1418./ részére küldje meg, a
pályázat kiírásáról a központi kiírást követően
gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő: 2013. október 11.
Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Észak-balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás pályázatot szeretne
benyújtani eszközpark fejlesztésére, informatikai korszerűsítésre. A pályázati felhívás alapján
95 %-os támogatásra van lehetőség. A pályázat benyújtásához szükséges a társulást alkotó
tagönkormányzatok támogatása is. A pályázati támogatást informatikai, logisztikai, GPS
rendszer továbbfejlesztésére szeretnék felhasználni.
A hulladékszállítással kapcsolatban elmondta, hogy 2014. január 1-től a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás állami, illetve önkormányzati irányítás alá kerül. Közszolgáltató csak olyan
gazdálkodó szervezet lehet, amely állam, vagy önkormányzat, önkormányzati társulás
többségi tulajdonában van, és nonprofit jelleggel működik, hulladékgazdálkodási, illetve
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, az Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség által kiadott minősítő okirattal rendelkezik, és a települési önkormányzattal
szerződést kötött. A konzorciumi tagok közül a Remondis Tapolca Kft. tulajdonosi szerkezete
nem felel meg a törvényi előírásoknak, ezért a közszolgáltatási szerződés a gyűjtés-szállításra
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vonatkozóan 2013. július 30. napjával – 6 hónapos törvényi felmondási idővel – felmondásra
került. A felmondási idő alatt a közszolgáltatást el kell látnia. Január 1-től a Remondis által
ellátott terület felosztásra kerül a konzorcium tagjai között. Monostorapáti Veszprémhez fog
tartozni.
Kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban kérdésük, észrevételük
van tegyék meg.
Egyed Péter képviselő megkérdezte mi lesz a Remondisnál lévő pénzzel?
Hárshegyi József
polgármester elmondta, nincs egymással szemben követelésük,
mindenben elszámoltak, rendeződtek a pénzügyi dolgok.
Polgár László képviselő szerint ugyanaz a helyzet, mint a csatornánál, ezt a vagyont is át
kell adni az államnak, oldja meg az a problémát. Nem érti miért kell ezzel foglalkozni.
Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint Polgár László képviselő most nem arról beszél,
amiről kellene. Most egy pályázat benyújtásának támogatásáról kell dönteni, és nem arról,
hogy milyen tulajdonba kerüljön a hulladékszállítás.
Hárshegyi József polgármester ismertette a pályázat benyújtásának támogatására vonatkozó
határozati javaslatot.
Kérte a képviselőket, amennyiben az abban foglaltakkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
92/2013. /X. 7./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni
hulladékgazdálkodási
rendszer
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel
KEOP-1.1.1/C13-20130010 kódszámú projekt” című előterjesztést,
mellyel összefüggésben a következő határozatot
hozza:
1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13
pályázat
megvalósítását
támogatja.
Az
önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010
pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa, ill.
kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési
koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MTben feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott
üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2013. október 15.
Hárshegyi József polgármester az Országos Mentőszolgálat Alapítvány megkeresését, mely
a tapolcai mentőállomáson lévő mentőautók felszereltségének javításához kérik az
önkormányzat segítségét. A támogatásból egy légzésfigyelő monitort szeretnének vásárolni.
A kistérséget is megkereste az Alapítvány, de úgy döntöttek, hogy térségi szinten nem
támogatják, minden település döntsön maga. Eddig minden egészségüggyel kapcsolatos
eszközbeszerzést 10.000,-Ft-tal támogattak.
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Kérte a képviselő-testületet amennyiben egyetértenek azzal, hogy 10.000,-Ft-tal támogassák
az Alapítványt, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
93/2013. /X. 7./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány kérelmét támogatja, a tapolcai
mentőállomáson
lévő
mentőautók
felszereltségének javításához – légzésfigyelő
monitor
vásárlásához – 10.000,-Ft összegű
támogatást biztosít a 2013. évi költségvetése
terhére.
Utasítja a jegyzőt,
gondoskodjon.
Felelős:

hogy

a

kifizetésről

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013. október 30.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen elhangzottak
alapján Polgár László út kialakításával kapcsolatos kérelmére kértek árajánlatot. Az
ingatlanok megosztásával, illetve összevonásával kapcsolatos költség az árajánlat alapján
550.000,-Ft. Ehhez még hozzájön az ingatlanok megvásárlásának költsége. Az előzetes
kalkulációk alapján az út kialakítása közel 1 millió forintos kiadást jelentene.
Polgár László bejelentette, hogy más módon fogja megoldani a közúttal való csatlakozást,
ezért most bejelenti, hogy visszavonja kérelmét, a testület továbbiakban ne foglalkozzon vele.
Hárshegyi József polgármester mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, megköszönte a
képviselők részvételét, az ülés 20.30 órakor bezárta.
Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Egyed Péter
képviselő

Gulyás Erzsébet
alpolgármester

