
Onkormányzati Kópviselőtestület
829ó Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Száma: 1-512014.

Jegyzőkönvv

Készült: Monostorapáti község ÖnkormányzataKépviselő-testülete 2014, április 30-án
lszerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége,
Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak: Harshegyi József polgármester
Gulyás Erzsébet alpolgármester
CzverenczZoltán képviselő
Polgár Lászlő képviselő
Sztrik Emilné képviselő
Varga János képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlőné jegyző
Krunikkerné Török Andrea gazd. vez.
Soós Gyula Nagycsaládos Egy. vez.
Török Zoltámé Helyi Mozgáskorl. csop. vez.
Stiglicz futa Műv.hazvezetője

Jegyzőkönw hitelesítők: Gulyás Erzsébet alpolgármester
Yarga János képviselő

Jegvzőkönywezető: Bati Istvárrné

Hársheeyi József polgármester üdvözölte a képviselőket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés hatátozaíképes hisz mind a 6 képviselő jelen van, így azt
megnyitotta.

Bejelentette, hogy M SZMSZ alapjan a jegyzőkönyv hitelesítő Gulyás Erzsébet
alpolgármester és Varga János képviselő lesz.

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

Képviselő-testület egyhangúlag,hatfuozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:

N a p i ren d e t: 1./Monostorapáti Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi
költsé gvetésének zár számadásár ől.

Előadó: Hárshegyi József
polgármester

2. / Önkorm ány zat gyermekj ólét é s gyermekvédelmi feladatainak
átfogó értékelése.
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Előadó: Harshegyi József
polgármester

3.1 Beszámoló a Művelődési Ház, Könfián,Telehéz,2073. évi
tevékenységéről,

Előadó: Stiglicz Rita
Művelődési Ház vezető

4./ Vegyes, aktuális ügyek.

a,) Közbeszerzési Terv elfogadása
b.) Belső ellenőr megbizása
c,) Szewezetek támogatása
d.) Lesch Norbert és felesége telekalakítási ügye
e.) Gömöri Tibor hévízi lakos ingatlanvásárlási ügye
f.) Varga Józsefné 406. I.rsz-űpatakmederrel kapcsolatos

bejelentése
g. ) Varga József szerrny v ízhálő zat kiépítésével kapc solato s

bejelentése
gy. ) Maj áli s költsé geih ez ho zzáj árulás
h.) Egyed Péter képviselő lemondása

Napirend előtt:

HársheeYi JÓzsef polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejú határozatok
végrehajtásárŐl, az átruházott hatáskörben hozott döntésekról szóló tájékoztatőt a képviselők
írásban megkapták.
Kérte a képviselőket, amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban észrevételük, kérdésük van,
jelezzék.

GulYás Erzsébet alpolgármester megkérdezte kaptak --e már választ az Eger-patak
felaj ánlásával kapc solatban a Vízügyi I gaz gató ságtó 1,

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy mai napon jött egy fax, melyben kérik azokat a
dokumentációkat, mellyel igazolni lehet, hogy a meder vízelvezetési célokat szolgál.

A tétlékoztatóval kapcsolatban több észrevétel nem volt, azt a képviselő-testület
határ o zathozatal nélkül elfo gadta.

1. Napirend

Hárshegyi JÓzsef polgármester elmondta, hogy az önkormányzat2013. évi költségvetésének
zárszámadásráról szóló rendelet-tervezetet a képvisel ők előzetesen írásban megkapták. A
beszámoló részletesen tartalmazza a kiadások és bevételek alakulását . Az előterjesztésből is
látszik, hogy az eredeti költségvetéshez képest több módosítás is történt, amit aköltségvetési
rendelet módosítások során megtárgyaltak, A bevételek 90 oÁ-ban, kiadások 78 %o-ban
teljesültek, a pénzmaradvány fejlesztési célra felhasználható. Az önkormínyzat vagyoni
helyzetejar,ult, a vagyon értéke négyszeresére emelkedett a szenrtyvíz vagyon áúadásamiatt.
Az intézmények gazdálkodása állami támogatásból megoldódott. Több helyre kérnek
fejlesztési koncepcióra vonatkozó javaslatot. Fontos feladat lesz az esővíz elvezetés
megoldása, Új lakótelek kialakítása. El kellene gondolkodni a faluközpontban lévő eladó
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Iakőhazak megvásárlásán, az elar,ult, rossz állapotban lévő lakőhazakat felszámolni,
lakótelekként értékesíteni, ezzel a faluképet javítani lehetne.

Kérte a képviselőket amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.

Varga János képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta abizottságmeglérgyaltaa
zár számadásról szóló előterj e szté st, azt elfo gadásra j avasolta.

Hárshewi József polgármester, mivel a képviselők részéről hozzászőIás, kérdés nem volt,
j avaso lta a zár szémladás elfo gadását.

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazaítal megalkotta az
alábbi:

4l20l4. (V. 5.) önkormányzati rendeletet

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete 2013. évi költségvetésének
zárszámadásénől.

/Rendelet j kv. mellékl etét képezil

2. Napirend

Hárshegvi József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló írásos előterjesáést a képviselők
írásban megkaptrák. A besziámoló részletes, precíz. A problémák hatványozoftanjelentkeznek
egyes családoknál.

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételtik,
hozzászőlásuk van, tegyék meg.

poleár László képviselő véleménye szerint az érvényben lévő jogszabályok és jog
betartására hivatott szervezetek között nincs egyeáetés, ami nehezíti a gyermekvédelmi
feladatok ellátását.

Hársheevi József polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a beszámoló
elfogadását.

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

6l l20l4. IIV. 30.1 Okt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete megtargyalta a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásről szóló
1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése
alapján az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról
készített értékelést.

Az Önkormányzat a feladatellátásról szóló
értékelést tudomásul vette, azt elfogadja és úgy
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hatátozott, hogy lehetősógeitől fiiggően minden
elkövet a feladatellátás szinten tartása érdekében.

Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivataléú.nz
(8200 Veszprém, Megyehaztér 1.)

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester

Határidő: 2014. május 3 1.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezil

3. Napirend

$ershegvt JÓz§ef polgármester elmondta a Művelődési Ház, könyl,tar, Telehán,
Falumúzeum 2013, évi munkájárő| szőlő írásos beszámolót a képviselóÉ megkaptak. A
beszámoló részletes, jól összefoglalja a szakmai munkát, ami ténylegesen elvégzett munkához
viszonYÍtva szerényen van kimutatva. Nagyon sokat foglakózik az áso tagozatos
gyermekekkel, rendszeres könyvtári pro gramok at szew ez részükre.

Felkérte Stiglicz futa művelődési héa vezetőt, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban
szóbeli kiegészítése van, tegye meg.

Stiglicz Rita elmondta, a beszámoló részletesen bemutatja2013, évi tevékenységüket, ezért
szóbeli kiegészítése nincs.

Yarea János kéPviselő szerint is nagyon részletes a beszámoló. Egyszer már javasolta egy
olYan mozgathatő állvány beszeruését mellyel a székek, asztalok mozgatása kcinnyebúé
válna, ezzel lehetne segíteni az ott dolgozóknak.

HárshegYi JÓzsef polgármester elmondta, hogy a kultúrotthon dolgozói minden fizikai
segítséget megkaPnak. Azt gondolta, hogy a közfoglalkoztatás keretébón, a kulturotthonban
dolgozó fiatalok, ha bekerülnek a kultúra melegágyában dolgo zni szeretnének, de sajnos nem
ÍgY volt. Remélte, hogy eredményesebb lesz az az öthőnap amit itt töltenek, mérhető munkát
végeznek.

Varga János kéPviselŐ szerint konkrét feladatot kellett volna meghatározni számukra.
HérÜewi JÓzsef polgármester elmondta Megyei Közművelődési Központ volt a szakmai
iránYÍtŐ. ArrÓ1 volt szÓ, hogy 5 napból 3 napra Ői a[apitjzk meg M elvégzendő feladatokat _
statisztikák, felmérések, riportok - a marad ék 2 naptá az önkorm ányzat ad feladatot. A
közművelődés felé elvégezték a kiadott munkát.

Yarga János kéPviselő megkérdezte, lehetne -e anól sző, hogy egy 8 órás állást
biztosítsanak brirmelyik, a programban részt vevő íiatalnak, 

"k, ui' .inko.* ámyzat
rendelkezésére áll, de állami ftnanszitozással.

EársheeYi JÓzsef polgármester elmondta, bármelyik fiatallal köthetnek munkaszerződést,
de csak saját költségen.

Stielicz Rita elmondta, heti két nap dolgoáak az önkormányzatnak, ami konkrét mérhető
munka vo lt, a falumúzeumb an e lhel ye zett tár gy ak leltér o zása.

HÍrsheeYi JÓzsef Polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, javasolta beszámoló
elfogadását.
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KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:

6212014. IIY. 30.t Ökt. számú határozatot

Monostorapáti község Örlkormányzata
Képviselő-testülete,,Beszámoló a Művetődési
Ház, Kőnyvtár, Teleház, Falumúzeum 2013.
évi munkáj árőlo' sző|ő beszárnolót elfogadja.

/Beszámoló a jkv, mellékletét képezil

4. Napirend

Hrirsheevi JÓzsef polgármester elmondta, hogy a Kbt. 5. §. (1) bekezdése alapján az
ÖnkormánYzat a költségvetési év elején, legkésőbb apiiris l5-ig éves összesített
kÖzbeszetzési tervet köteles készíteni az adott évie tervezett közbeszeizésekről, melyet a
KéPviselŐ-testÜletnek jóvá kell hagyni. Előreláthatőtag 20t4-ben nem várható Ólyu,
beszerzés, amelY elérné a közbeszerzési értél<hatért, ezért nem kerül sor közbeszerzés
lefolytatására.

Ismertette a határozati javaslatot, kérte a képviselőket, amennyiben az abban foglaltakkal
egyetértenek, kézfeltartással j elezzék.

képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazaítal meghozta az alábbi:

6312014. IIY. 30.1 Ökt. számú határozatot
Monostorapáti közsóg Önkormányzata
Képviselő-testüIete a 2014. évben nem kíván
közbeszerzési elj árást lefolytatni.

F+sreiYi.lO€ Polgármester elmondta, hogy 2013. december 3l-ig a Tapolca Környéki
OnkormanYzati Társulás látta el az önkormányzat és intézményei belső ellenőizését. A2014.
évi belső ellenőrzési feladat etlátásánakét ajánlat érkezett.

KÖvessiné Müller Katalin belső ellenőr az önkormányzat pénzügyi-s zabályszerűségi
ellenőrzését 4 ellenőri munkanappal számolva, napt zi.ooo,_rt/nap--vállalkozási díjj-al
számolva, 88.000,-Ft-értvállalja. Mivel alanyi mentes, ÁFA felszámítáiáranem kerül ,or. A
belső ellenőrzés elvégzéséhez sziikséges szakmai képesítésekkel és megfelelő szakmai
ellenőrzé si tapasztalattal rendelkezik.

A másik ajánlatot, a Biztonságot Adó Gazdasági Tanácsadó Kft /Tapolc a, Fazekas utca 54.1

ldl?._Ug{*Úey 4 munkanapot jelölnek meg az ellenőrzés időszakárá. A vállalási ár 80.000,-
Ft/AFA, bruttó 101.600,-Ft.

Javasolta a kedvezőbb_ v.Íllalási ár alapján Kövessiné Müller Katalin belső ellen őrt megbízni a
belső ellenőri feladatok ellátására.

KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:



6412014. IIY. 30.t Ökt. számú

Hárshegvi József polgármester
támogatás igénylésére vonatkozó
támogatást.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy helyi rendelet szabályozza azt, hogy mit kell
tartalmazni a kérelemnek, miről keli nyilatkoznia a szelyezetnek. Az egyesület kérelme
megfelel a rendeletben foglaltaknak. A helyi szervezetek támogatásáru Ú önkormányzat
költségvetésetartalmazkiadásielőirányzatot.

Hársheeyi JÓzsef polgármester javasolta a költségvetésben tervezelt 500.000,-Ft támogatás
kifi zetését a sportegyesületnek.

KéPviselŐ-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:

6512014. IIY . 30.t Ökt. számú határ ozatot
Monostorapáti község Önkormányzata képviselő-testülete az
államháatntáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról
szőló 312014. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapjan
az Egervölgye" Sportegyesületet 18296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.1
egyszeri 500.000 Ft- forint összeggel támogatja,

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület
bankszámláj a javára,

A támo gatás célj a : Az E gye sület működési kö ltsé gei bez v alő hozzáj arulás.
A felhasználás határideje:2014. november 30.
Az Egyesület a támogatásról 2014, december 31- ig köteles elszámolni.

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület
dÖntésének megfelelő tartalommal kössön megállapod ást az Egyesülettel, ami
terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottal<ra,

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifizetéséről.

6

határozatot

Monostorapáti község Öttkotményzata
Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési
fe l adatok ellátásáv al me gbízza Köve s s iné Mül l er
Katalin belső ellenőrt /8300 Tapolca, Fazekes
utca 54./.

Képviselő-testület a belső ellenőrzési tervben
meghatározott feladat ellátásána vonatkozó
ajánlatát - 88.000,-Ft vállalási alat - elfogadja.

Felhatalmazza a polg:írmestert a megbízási
szerződés aláírására.

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester

Határidő: 2014. május 15.

ismertette az,,Egewőlgye" Sportegyesület önkormányzati
kérelmét. Az egyesület működéséhez, fej les ztéséhez kérik a



Utasítja a Polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annakelmaradásáról számolj on be a Íepvi se-to +estriletnek.

Felelős: Hárshegyi Józsefpolgármester
Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 20t4. december 31.

Hárshegyi JÓzsef Polgármester ismertette a Monosto rupáti Nyugdrjasok Egyesületénekönkormányzati tunogaás igénylésére vonatkozó kérelmét. Az egyesület működ éséhez,rendezvényeik megtart asattoi Ueíik a támogatást.

Jil::il3r&.kÖltségvetésben 
tervezett 100.000,-Ft összegű támogatás biztosításat aZ

ffÍ;i:"" 
testÜlet a javaslatt al egyetértett, egyhan gűlag, 6 igen szavazattal meghozta az

6612014. tIV. 30.1 Ökt. számú határ ozatot

egy összegben utalással történik az Egyesület

Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete azállanhaztartáson kívÜli fonás átvételJre és átadásár u ionitkoró szabályokrólszólő 3/2014. (II.15.) 
1i.lrkormánr zati rendelete (a toábiut u*, ör) alapján aMonostorapriti Nyugd^úasok Egyestiúet ft2g6 ú";r-öáti, Iskola u. 1.1egyszeri 100.000 Ft- forint összóggel támogatja. ---f

A támogatás kifizetése
bankszámláj a javára.

A támogatás célja: Az Egyesület működési költségei hezvalőhozzájárulás.A felhaszn álás határideiŐ: ZOt +. nou.rnt.. : O.Az EgYesÜlet a támogatásról 2014. d"ce*be. 31- ig köteles elszámolni.
Utasítja a Polgármestert, hogy fenti trámogatásról a Képviselő-testületdÖntésének megfelelő tartalommál kössön megállapod ást azEgyesülettel, amiterjedjen ki az Ör.4 § (2) bekezdésében meghatar ozotta*a.
Utasítja a jegYzőt, hogy a megállapodás megkotését követően intézkedjenfenti összeg kifi zetéséről.

Utasítja a Polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annakelmaradásáról számolj on be a 
-Iiepvi 

selő -testtiletnek.

Felelős: Hárshegyi Józsefpolgármester
Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014. december 31.

Hársheevi JÓzsef Polgármester ismertette Lesch Norbert és felesége Leschné Stróh Katalinkérelmét, melYben a iulajdonukat képező rurono.io.uúi belterületi 877/t. brsz. alattiingatlanból kÖzterület szélesítés céljtáÁesetlegesen igerrvÜ. veendő területrészt vásárolja megaz ÖnkormánYzat, illetve u' 
"rr"Í 

járó megorrta.itÉti..geket vállalja át. Az ingatlanongazdasági éPÜlet felújítási munkalákat szeietnének végezrr i, de azépítési engedélyt csakakkor kaPják meg, ha a telek 
'u*u " rendezési terv alapján leválasáásra kerül. Előzetes
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számítások szerint a megosztás, hitelszerződés módosítás 140.000,-Ft kiadáSt jelent számuka,
amit szeretnének megtérítetni az önkormányzaítal. Nagyságrendileg az érintett ingatlanrész
kb. 30 m2. A ktiltségéket nagyon soknak talátia.

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.

GulYás Erzsébet alpolgármester szerint a rendezési tervet készítő tervező, vagy a
szakhatóság munkatársa a helyszínt nem látta, csak íróasáal mellől készítette el a tervóket,
illetve adta meg hozzájarulását. A terepviszonyok miatt lehetetlen az űtszélesítés azon a
részen, kÖzlekedésbiÍonsági szempontból sem indokolt, szükségtelen, ésszerűtlen.
VéleménYe szerint meg kell fellebbezni az építéshatóság döntését, jöjjenek ki, nézzék meg,
hogY az Útszélesítés ezen a területen lehetetlen, és indokolatla". Épp"" ezért úgy gondoljá,
nem szabad sem a tulajdonosnak, sem az önkormányzatnak.... u.ryugi eszköztbiáosítani.
T?kács Lászlóné jegyző elmondta, hogy rendezési terv minden utcánál jetzi az útszélesítést,
minden teleknél tervezve van, le van vágva a sarok. Egy követk ező rcndezési terv
módosításnál meg kell vizsgálni azt, hogy szükséges --e az Íngatlarlrészek igénybevétele,
illetve az útszélesítés.

Poleár László képviselő elmondta, nála ugyanez volt a helyzet,270.000,-Ft-ba került a
telekmegosáás.

GulYás Erzsébet szerint egészen más lenne ahelyzet, ha sík terep lenne. Ebben az esetben
az Úttest olYan magasan van, hogy semmifele kilátást nem zavathát, 

^ég 
a kerítése teteje is

alacsonyabban van az űt szintjénél.

Hárshegvi JÓzsef polgármester javasolta a kérelem elutasítását , azzal az indokkal, hogy az
Önkormányzatnem ért egyet azÍírendezéssel, mivel azűtszélesítés indokolatlan.
KéPviselŐ-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:

67 12014. tIV. 30.1 Ökt. számú határ ozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete Lesch Norbert és Leschné
Stróh Katalin Monostorapáli, Rákóczi u.2. szám
alatti lakosok kórelmét elutasítja, mivel nem ért
egyet a rendezési tervben szereplő útszélesítéssel,
azt a jelenlegi terepviszonyok alapján
ésszerűtlenek, és indokolatlann ak tartj a.

Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
Rendezési terv módosításánál kezdeményezi az
útszélesítés szükségességének felülvizsgálatát.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
döntésről a kérelmezőket táj ékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Határidő: 2014. május 30.

HárshegYi JÓzsef polgármester ismertette Gömöri Tibor Hévíz, Mőricz Zsigmond u. 6912.
szám alaÍíi lakos vételi qánlatát, aki az önkormányzat tulajdonén képező Monostorapáti
95311I.,953112. és 953l13.bvsz. alatti ingatlanokat szeretné megvásároíni. Az ingatlanoton
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ipari tevékenységet szeretne folytatni. A beruházás segítené a faluban lévő munkaerő
elhelyezkedésének lehetőségeit.

Hárshegyi József elmondta, a vevő vízpalackoző izemet tervez a területen kialakítani,
hasonlóan a Montihoz, annyi különbséggel, hogy nem nagy ballonokat, hanem 0,5-1 literes
palackokat tö ltenének, azt éftékesítenék.

Kérte a képviselőket mondják el véleményiiket.

Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint az ivóvíz a falu természeti kincse, aminek egyre
nagyobb az értéke. A Monti vízpalackoző megépítésével sem értett egyet, és most sem tudja
a kérelmet támogatni, még akkor sem, ha 10 embernek adna munkát.

Hárshegyi József polgármester szerint,
önkormány zatnak bevéte lt j elent.

ha eladják az ingatlanokat, annak ára az

Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint azonbannem szabad rövidtávon gondolkodni. Lehet,
hogy most bevételt hozna, de a falu vízét nem szabad kockáztatni, azt irkább védeni kell.
Megkérdeáe ki adhat engedélY aíra) hogy vizpalackozőt létesítsen, van -e az
ö nko rmány zatnak b e l e szó 1 ás a abb an, ho gy ne enge dély ezzék.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, a kút önkormányzati tulajdonban van, melyet bevittek a
BakonykarsztZrt-be, a tulajdonosi jogosultságokat a BakonykarsztZrt. gyakorolja, ezért aző
hozzájárulása szükséges a palackozó létesítéséhez is. Amennyiben a képviselő-testület úgy
dönt, hogy értékesíti az ingatlanokat, a vagyonrendelet alapján azokat először fel kell
értékeltetni, majd meg kell hirdetni eladásra. Ezt követően lehet dönteni a vevő személyéről.
Anól kellene dönteni, hogy egyáltalán el akarja-e adni a testíilet ezeket az ingatlanokat.

Varga János képviselő elmondta akérelmezővel személy szerint semmi problémája nincs,
de egy újabb vizpalackozó létesítésével nem ért egyet, nem tudja támogatni.

Poleár László képviselő sem támogatja egy új palackoző üzem építését, szerinte sem
szabadott volna a Monti vizpalackoző épitéséhez sem hozzájárulnt.

Hársheevi József polgármester elmondta, tisúázza először a vevővel, hogy konkrétan
milyen ipari tevékenységet szeretne folytatni azingatlanon, mivel azt akérelmében nem írta
le. Ő úgy tudja, hogy vízpalackozőt szeretne, de ezt még egyeáeti vele. Javasolta a döntést
elhalasztani. A hozzászőIásokból úgy látja, a vízpalackozón kívül mindenfele ipari
tevékeny sé g ki al akítás étt támo gatná a te stül et.

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett.

Hárshegvi József polgármester ismertette Varga Józsefné levelét, melyben a régi patak
meder kitisztítását kéri, annak érdekében, hogy a tulajdonát képező 406. brsz. alatti
ingatlanélről akkor is lefolyjon a csapadékvíz,ha nem esik azeső. Azépületét nem akartaa
jelenlegi szintre készíteni, belemenni avizadő rétegben, de az építési engedélyt csak így kapta
ffieg, épülete a talajvíz miatt folyamatosan károsodik, a csapadékvíz elvezetése nem
megoldott. Véleménye szerint a tulajdonos akkor is ismerte az ingatlan tulajdonságait, amikor
megvásárolta, illetve amikor megkezdte az épitkezést.

Poleár László képviselő szerint Domján Jőzsef az akkori épitész hibát követett el, fel kellett
volna hívnia az épittető figyelmét, hogy 1 m-t tölthet a tulajdonán mindenfele engedély
nélkül. Ha ezt az egy métert feltölti, most nem volna gondja, nem ment volna bele a vízadő
rétegbe. Már többször elmondta, hogy meg kell oldani arégi patak mederben, illetve az Iskola
utcában is a csapadékviz elvezetését. Őt is érinti, hisz jelenleg a patakmeder magasabb, mint
az O udvara. A vízelvezést az önkormanyzatnak kell megoldani, de úgy, hogy a víz el is
folyjon, megfelelő mélységű legyen.
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GulYás Erzsébet alpolgármester elmondtaYargaJózsef mindig itt lakott a faluban, akkor is
tudta, hogy vizes a telek, amikor megvásárolták. Abban .gy.É.t, hogy meg kell oldani a
vízelvezést a Patakmeder tisztítására vonatkozőan már hozták is egy aÓ"test. vrost várnak a
YÍzÜgY válaszára, átveszik --e a patakmeder kezelését. Amerrrryiben-nemleges válasá adnak,
el kell kezdeni a munkát. 2012. januárban bejártek majdnem a teljes patalimeder szakaszt _
hídtól, Polgár Lászlő ftldjéig - akkor elhatározték, hogy eú az önkormányzatnak meg kell
oldania, akár Úgy,hogy 2-3 évre elosztják a munkát és aköltséget. Döntés született.rről, u
munka még sem kezdődött meg, hogy mi ennek az oka azt ném tudja. Látták, hogy több
helyen feltÖltötték apatakmedret, kérték, hogy menjenek ki felszőlítő lwelek.
Takács Lászlóné jegyző szerint meg kell várni milyen válasz érkezik a yízügyi
Igazgatőságtól, átveszik -e kezelésben. Amennyiben nemlegés választkapnak, ki kell tuitru
a Patakmedret, szintezni, és csak úgy lehet megkezdeni a patákmeder helyieállítását.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek Takács
Lászlőné jegyző javaslatával kézfeltartás sal jelezzék.

képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazatta| meghozta az alábbi:

6812014. IIV. 30.t Ökt. számú határ ozatot
Monostorapáti község Önkormányzata képviselő-testülete varga
Józsefné 8296 Monostorapáti, Dózsa u. 13. szám alatli lakos
Monostorapáti 406. hrsz. alaíti ingatlanára vonatkozó kérelmében
jelzett vízelvezetéssel kapcsolatos problémákat ismeri. A
vízgazdálkodási törvény módosítása lehetővé teszi, hogy az
Önkormányzat a tulaj do náb an \év ő b elv ízel vezeté st bi zto sító v ízÍoly ást,
csatornát, felajránlja üzemeltetésre és fenntartásra a működési terület
szerinti vízngyi igazgatási szervnek. Az önkormányzat3gl20t4. lII. 5.1
okt. számú hatátrozatával a patakmedret felajánlotta kDT. yízügyi
Igazgatőságnak. Amennyiben az ingatlan üzemeltetését, fenntartásit a
vízijgyi igazgatási szerv nem vállalja, az önkormányzat saját
költségvetése terhére elvégzi a patakmeder helyreáll ítását.

Utasítja a jegyzőt, hogy erről a kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Határidő: 2014. május 3l.

Hár§heeYi JÓzsef polgármester ismeúette Varga József Monostorap áti, Dőzsa u. 13. szám
alatti lakos kérelmét, melyben Monostorapáti 45gl4. hrsz. alatti ingitlanán engedély nélkül
elhelYezett szennyvíz csatorna vezetéket sérelmezi. A közmű építéúkor már jelezte, rrogy u
vezetéket nem a terven megjelölt helyen, hanem az Ő ingatlanán helyezik el.igéretet kapott
arra, hogy rendezve lesz az ügy, de nem történt semmi. Mivel a rendezési tervben várhaóan
ezen a részen lakótelek kialakítására kerül sor, az utat is szélesíteni kell, hajlandó területéből 2m széles sávot eladni az önkormányzatnak 70-80.000,-Ft értékben. Amennyiben az
ÖnkormánYzat nem hajlandó megvásárolni, 30 napon belül kéri eltávolítani a közművet és az
aszfaltot a területéről.

HárshegYi JÓzsef elmondta a két méteres sáv kb. 40 m2 nagyságú terület, melyért véleménye
szerint sok a 70-80.000,-Ft. Lakótelek kialakítás az önkormányiat részéről 

"rőn 
urészen nem

lesz, csak Polgár Lászlő tulajdonát képező telkeket érintené az útszélesítés.
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PoIgá| LászIŐ kéPviselő szerint teljes mértékben igaza van Varga Józsefnek. A közmű
vezeték elhelYezése szabálytalan volt, a tulajdonos hozzájfuulása- nélkül fektették le a
vezetéket magántulaj donra, szolgalmi j og bej egyezése nélkül.
T?kács Lászlóné jegYző elmondta, hogy a kiviteli terven nem Varga József teniletén van
feltiintetve a szennyvíz vezeték.

Po-Lgár Lá§z|Ó,. kéPviselő szerint az nemjelent semmi. Nincs összhangban a kiviteli terv és avaloság, 0 előtte leszűkÜl azűt. Ebben azútbanvan elhelyezye Mö_-sszes közművezeték, -
lerlt< oldalon a tYÚkbeles telefonve zeték, víz, szerrtyviz, máslk oldalon a telefonkábel.
SzabálYtalanul van elhelYezve mind, hiszen mindegyikiOt ,.g kellene lenni azegy méteres
távolságnak, de az nincs meg. Ezért a szennyvíz..áio**.rrdszer kivitelezése softn azútban
már nem tudták elhelYezni avezetéket belementek Varga József területébe. Földmérő kimérte
a terÜletét, a cÖvekek világosan jelzik, hogy azingatlan-tel el<határa, és aztis lehet tudni, hogy
hol megy a szennyvíz vezeték.

I.Iirslreevi Józseí polgármester véleménye szerint a
igénybevett 40 m2 -es területért 20.000,-Ft a reális vételár.
de az a cél, ha lehet egyezzenek meg.
poleár László képviselő szerint is a helyben kialakult
Takács Lászlóné jegyző elmondta a
1 0q+tÁT V".ga József elmondta,
szeretné az ingatlan telekhatarát.

V?re4.Jánqs kéPviselő szerint, ha valóban az Ö teruletére helyezték el a közműve zetéket,
valamilyen formában rendezni kell.

Poleár László kéPviselő szerint a telekárat kell figyelembe venni a vételnél, nem a kert
művélésű águ ingatlanok értékét. Ebben az esetben a lakőházhoz tartoző kert is lakótelek
értéken kell, hogY szerepeljen. Mindenképpen rendezni kell a közművel érintett terület sorsát,
úgy, hogy a tulajdonost kár ne érje.

HérshPgvi JÓzsef Polgármester a 20.000,-Ft összegű vételéLratjavasolja megállapítani. A
telek kialakítás költségeit az önko rmányzat fizeti.
KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:

69 l20l4. nY. 30.1 Ökt. számú határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testiilete Varga József 8296
Monostorapáíi, Dőzsa u. 73. szám alatti lakos
tulajdonát képező Monostorapáti 45914. hrsz.
alatti ingatlanból 2 m széles sávot megvásárol
útszélesítés céljára,

Az ingatlanvételárát a helyben kialakult telekárat
figyelembe véve - 500,-Ftlm2 --es iáron számolva
- 20. 000, -F t-ban állapítj a meg.

A telekhatár rendezéssel kapcsolatos költségeket
az önkormán y zat bizto sítj a,

Képvi s el ő -te stül et f elhatalmazza a p o\gárme stert,
- amennyiben a tulajdonos a felaiánlott vételárat

jelenlegi telekárral számolva, az
Elhetnénk a kisajátítás jogával is

telekárból kell kiindulni.

kert művelésű ágú ingatlanok helyben kialakult értéke
hogy kedtést szeretne építeni, ezért mielőbb rendezni
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benyújtott lemondását. A képviselő-testületnek csak tudomásul kell venni a lemondást, nem
kell határ o zatot h o zni.

Hárshegyi József polgármester elmondta, nem visszavonásról van sző, csak egy
beszélgetésről. Javasolta, hogy egyenlőre ne foglalko zzanak a lemondásával,

KépviselŐ-testület egyetértett azzal, hogy Egyed Péter volt képviselőt meghívják a következő
testületi ülésre.

Hárshegvi JÓzsef polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Csonka Istvánné az
önkormányzattulajdonátképező Monostorapáti, Óvoda u. 3. szám alatti luko, bérlője április
30,igbezátólag 383.840,-Ft hátralékkal rendelkezik. Már többször fel lett szőlítva, kilátásba
lett helyezve a bérleti szerződés felmondása, amennyiben nem ftzet. A mostani felszólításra
reagálvaírt egy kérelmet, melyet ismertetett a képviselőkkel.

Véleménye szerint jobb ha az ingatlan lakott, kellene neki és családjának még egy esélyt adni.
Levelében leírta, hogy anyagi nehézségei várhatóanrcndeződnek, a havi bérleti díjon felül
hátralékát 20.000,-Ft-os részeltekben tudj a kiegyenlíteni.

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.

Gulvás Erzsébet alpolgármester elmondta, egyetért Hárshegyi József polgármesterrel, adni
kell még egy esélY a családnak. Ha három hónapon át működik az Ő áItala vállalt fizetés,
maradjon, ne mondják fel a szerződést. Amennyiben nem fizet rendszeíesen, meg kell
szüntetni a bérleti j ogviszonyát.

Hárshegvi JÓzsef polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek az elhangzotí
j avaslattal, kézfeltartás sal jelezzék.

képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az atábbi:

7l/2014.tIV. 30./ Ökt. számú határozatot

Monostorapáti község Ónkormányzata
Képviselő-testülete hozzfiáru| a\Áoz, hogy
Csonka Istvánné Monostorapáti, Óvoda u. 3.
szám alatti lakos, - aki az önkormányzat
tulajdonát képező lakőház bérlője - 2014. április
3 0-án fennálló lakbérhátralékát havi 2 0. 000, -Ft-os
részletekben fizesse ffi€g, minden hónap l5.
napj áig. Az első Észlet esedékessé ge 201 4.junius
15.

Amennyiben fizetési kötelezettségének
hataridőben nem tesz eleget, a fizetési
kedvezményét elveszíti, a tattozás teljes összege
egy összegben esedékessé válik, lakásbérleti
szerző dése felmondásra kerül.

Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről a lakás
bérlőj ét táj ékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Határidő: 2014. máius 31.
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HárshegYi JÓzsef polgármester tájékoztatta aképviselőket, hogy megkeresték patkó Gábort,
aki a PaP-tagban lévő - Monti mögötti - területek tulajdonosa, ho§y lakótelek kialakítása
céljábÓl adja el ingatlanait az önkormányzaínak. Ezeken a területeken 13 lakótelket lehetne
kialakítani, a futballpálya felé vezető úton a közművek már ki lettek építve, így ezmár plusz
kÖltséget nem jelentene. Ezen kívül szerinte meg kellene keresni Monostori Vendelt és
feleségét, - akik a Mester-tagban rendelkeznek ingatlannal, és nem akarják értékesíteni -
felajánlani számukra az itt kialakításra tervezett lakótelkek alatti visszam aradő szántőt,
csereingatlanként. Patkó Gábor előzetesen 5 millió forintos árat mondottazingatlanokért, ami
nagyon magas ár.

Takács Lászlóné jegYző elmondta, a telek kialakításnak van még pluszköltségei - rendezési
terv módosítása, belterületbe csatolás, művelésből való kivonás, megosztás, télekrende zés _
ami neveli a kialakítandó telekárat. Úgy számoltak, ha3,5 millió foriúert odaadná 210,_Fim2*ra jÖrrne ki vételar, állítőlag Ő 150,-Ft-ért vette. Az önkormányzatnakis tenni kellene egy
qánlatot avételána,

Poleár LászIÓ kéPviselő szerint a Monti mögötti terület megfelel lakóteleknek, a Mester-
tagban azonban nem szabad teleket kialakítani. Amennyiben .r.* akarja eladni, ki kellene
salátítani.

varga János képviselő 3,1 millió forintot javasolt azingatlanokért.

HársheeYi JÓzsef polgármester, mivel több javaslat nem volt, kérte a képviselőket,
amennYiben egYetértenek a 3,1 millió forintos vételárral, kézfeltartással jelezzék.

képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazatíal meghozta az alábbi:

7212014. IIY. 30.t Ökt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete 1055 Patkó Gábor Budapest,
Galamb utca 3. szárn alatti lakos tulajdonát
képező Monostorapáti külterületben lévő 066 l I 5,,
066/76., 066117., 066118, 066119., 066120. fusz.
alatti, - összesen 1.621I m' nagyságú
ingatlanokat megkívánja vásarolni lakótelek
kialakítása céljából.

Az ingatlanokért 3 . 1 00. 0 0 0, -Ft v ételár at aj ánl fel.

Képvi se l ő -te stül et f elhatalmazza a p ol gárme stert,
hogy az ingatlanok megvásárlása céljából
tárgyalj on az eladóv aI.

Felelős: Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 20l 4. május 3 1.

Hársheevi JÓzsef polgármester ismertette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
TaPolcai Tankerülete megkeresését, melyben a MűvészeJek Völgyá Általános Iskola
intézménYvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázatta beérkezett 2 pályazat
véleményezését kérik.

Marton JŐzsef PálYázatahrtalmaz minden szükséges dokumentumot, apályázatifeltételeknek
megfelel. A másik PálYáző - Nemesszeghy Édrrir, - pályazatu .rÓ*'tartalmaz minden
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szÜkséges dokumentumot, az öt éves szakmai gyakorlatot igazolő dokumentum nem lett
csatolva, ezért a pályázati feltételeknek nem felel meg. Az önkormányzatnak csak
véleménYezési jogköre van, a döntést nem a képviselő-testiiletnek kell meghozni.

A PálYazati anyagok nem lettek kiküldve, mivel tegnap érkezetí. Amennyiben szükséges,
szóban ismerteti a pály éuatokat.

GulYás Erzsébet alpolgármester elmondta, Ő szeretné először átolvasni a pályénatokat,
addig nem tud véleményt nyilvánítani. Amennyiben a határidőbe még beiefér, legyen
kikÜldve mindkét pályáző pályazati anyaga, és csak utánaadják meg véleményüket.

KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetértett, a pályazatok megismerése után adják meg
véleményüket,

Varga János képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, bizottsági ülésen
felvetődött, hogy Hárshegyi József polgármester fizetését január 1-ig visszamenőleg emeljék
meg 400.000,-Ft-ra. Az Ügyrendi Bizottság két tagja nem értett egyet az emelésse| .gy iug
azonban támogatta. Az Űgyrendi Bizottság a töbúségi vélemény'alapján nem jauasolja á
polgármester fizetésének megemelését.

indítványról.

Sztrik Emilné képviselő elmondta, már többször beszéltek enől a témáről.
Úrnak októberben lejár a mandátuma, sokat tett a faluért, az itt élő emberekért.
megérdemelné az emelést, ezértő támogatja,

Gqlvás Erzsébet alpolgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a
Polgármester fizetésének 400.000,-Ft-ra történő megemelés ére,kézfeltzrrtással jilezzék.
KéPviselŐ-testÜlet 3 nem szavazattal. 1 igen szavazaítal,2 tartőzkodással, meghozta az alábbi:

73l20t4. IIY. 30.t Ökt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete Monostorapáti Község
Önkormányzat Képviselő-testületé az Ügyrendi
Bizottság javaslatát figyelembe véve, Hárshegyi
József polgármester fizetésének 400.000,-Ft-ra
visszamenőlegesen 2014. január l-től - történő
emelését nem támogatj a,

Hársheevi József polgármester megköszönte a képviselők részvétel ét, azűlést20.05 órakor
bezárta.
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ll \11Y
l+

\ r,U L. /',, lll ,\ / l

,/ Hárshegyi lOzfer
polgármest/r,,w

Jegyzőkönlw hitelesítők:
i 1 i (,

\ l.- :-], \v,
!!' öulvás Erzsébet/ alpolgármester

;' , í' ,(L, . G i

Takács'Lászlóné )

jegyző

Kmf.

f,*m{*.) *\Éí*
l§

€
)tí

& ,l
, 
jripü lö,,CI_"ll

Yarga Jiános
képviselő


