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Jegvzőkönyv

Monostorapáti kÖzség Önkormány zataKépviselő-testüle tének 2014. július 8-án/kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott .en,l", nyilvános ü]éséről.

Mono storapáti Közö s Önkormány zati Hiv atal

Jelen vannak: Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
czverenczzoltán
Kiss János

Polgár Lászlő
sztrik Emilné
Varga János

Takács Lászlőné
Somogyi Istvárrrré
Horváth József
Molnár Tibor
Nagy Anita
Török zoltánné
Soós Gyula
zentai János

.Iegyzőkönyvhitelesítők: GulyásErzsébet
czverenczzoltán

I_{árshegvi József
megállapította, hogy
megnyitotta.

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő,
RNÖ ehöke, Ifiúsági Szew. vez.
képviselő
képviselő
képviselő, Sportegy. elnöke

jegyző
Helyi Válasáási bizottság elnöke
Közrendvédelmi osztályv ezeíő
Körzeti megbízott
Vöröskereszt helyi szerv. yez.
Mozgássérült Egy. Helyi Csop.vez.
Nagycsaládos Egyesület elnöke
Nyugdíjas Egyesület elnöke

alpolgármester
képviselő

Jegyzőkönwvezető: Bati Istvánné

polgánnester üdvözölte a jelenlévőket. A jelenléti ív alapjanaz ülés határozatképes hisz mind 7 képviselő jelen van, így azt

Bejelentette, hogY aZ SLMSZ alapján. a jegyzőkönyv hitelesítő Gulyás Erzsébetalpolgármester és Czverencz Zoltán képviselő lesz.
Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják el.
képviselő-testület egyhangúla g, határozathozatalnétkül elfogadta az alábbi:

1./ Monostorapáti község Örrkormányzata képviselőtestületének
önkormányzati renclelete a jánnűvei< elhelyezéséről.



/
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parkolóhelyek biáosításáról szóló 6/200L (V. 1.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helye zéséről.

Előadó: Hárshegyi József
polgármester

2./ Beszámoló a közrend és közbiaonság helyzetéről.

Előadó: Molnar Tibor
BM. körzeti megbízott

3.1 Beszámoló az egészségügy helyzetéről.

Előadó: Dr. Kurkó György fogorvos
Dr. Piedl Endre háziorvos
Földiné Sümegi Judit védőnő

4.1 Beszámoló a Vöröskeresá Szervezet munkájáról.

Előadó: Nagy Anita Szervezet vezetője

5,1 Beszámoló a Mozgássérült Egyesület Helyi Csoportjának
munkájaról.

Előadó: Török Zoltfu7né csoport vezetője

6./ Vegyes, aktuális ügyek.

a.) pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött folyékony
hulladék ö sszegyűj tésére, elszál lításfu a é s kezel ésére.

b.) Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének
támogatása.

c.) Ifiúság utca aszfaltozása, vizelvezetése iránti kéreiem.

d.) kovács katalin lakásbérleti szerződésének megsziintetése.

e.) Farkasné Meilinger Mónika bérlakás bérlőjeként történő
kijelölés.

f,) Gömöri Tibor ingatlan vásárlási kérelme,

g.) Völgy Turisáikai Egyesület pályazatához adott
kezességvállalás visszavonása.

h.) Monostorapáti 07112-071l4, hrsz-ú ingatlanok vételére
vonatkozó vásarlás visszautasítása.

i.) Monostorapáti 49715. hrsz-ú - volt tsz. iroda - további
sorsáról döntés.

Előadó: HarshegyiJózsef
polgrármester

Nanirend előtt:

Hrirsheevi JÓzsef polgármester ismertette Egyeci Péter képviselő írásban benyújtott lemondó
nYilatkozatát, melY szerint képviselői mandátumát 2013. április 8. nappal Ússzaadja, erről
20í4. április 30-i testületi ülésen már tájékozíatta aképviselő-testületet.
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A képviselő testület Egyed péter képviselő lemondását tudomásul vette.

Hársheevi JÓzsef polgármester üdvözölte Somogyi Istvánnét a Választási Bizottság elnökét.
Elmondta, hogy Egyed Péter képviselő lemondásával megüresedett képviselóhelyre új
kéPviselő lép, A 2010. október 3-án megtartott önkormányzati képviselő választáson a
kÖvetkező legtöbb szavazatban részesülő Kiss János látja el az októberi önkormányzati
válasáásokig a megüresedett képviselői tisáséget, Felkérte a Yálasztási Bizottság etnotet
vegye ki az esküt, és adja át amegbízólevelet.

Somogyi Istvánné aYálasztási Bizottság elnöke felkérte az eskütevőt és a jelenlevőket, hogy
álljanak fel, és Kiss János mondja utána az eskü szövegét.
Képviselő az esküt letette.

lEsküokmány a jkv. mellékletét képezil

Hársheeyi JÓzsef polgármester elmondta, hogy Egyed Péter képviselő tagja volt a Szociális
és Egészségügyi Bizottságnak. Lemondásával ez a tisztség is megüresedett. Javasolta helyette
Kiss János képviselőt megválasztani a Bizottság tagjának.

KéPviselŐ-testiilet a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazat';al, 1 tartőzkodással meghozta az
alábbi:

78/2014. rlÜ.I. 8.1 Ökt. számú batározatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 712011. lUI. 3 1./ rendelettel
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata
alapjan létrehozott SzociáIis és Egészségügyi
Bizottság tagiának

Kiss János képviselőt

megválasztja.

Képvi s e l ő -te stül et f elhatalmazza a j e gy zőt az
SZMSZ 2. sz. ftiggelékének fentiek szerinti
módosítására.

Felelős: TakácsLászlőné
jegyző

Határidő: azonnal

1. Napirend

HárshegYi JÓzsef polgármester elmondta, hogy járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek
biztosításáról szÓlÓ 612001. (V. 1.) önkormányzati rendelet hatályonkívü1 helyezéséről szőlő
előterjesáést a képviselők írásban megkapták. A jelenleg hatályos parkolási rendelet
ellentétes a magasabb szintű jogszabályi előírásokkal, - jogszabáty változás miatt - ezért
indokolt a rendelet hatályon kívül helyezése.

Kérte a képviselőket, amennyiben az e|őterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételiik
van, tegyék meg.

Képviseiők részéről hozzászőlás nem volt.

Hárshegvi József polgármester javasolta a rendelet elfogadását
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KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetértett, egyhangűlag, 7 igen szavazattal mega7kotla az
alábbi:

512014. (Vil. 15.) önkormányzati rendeletet

A járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek
biztosításáról szőlő 612001. (V. 1.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezil

2. Nanirend

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy ,.Monostorapáti község közbiáonsági
helYzetéről , a kÖzbizíonság érdekében tett intézkedésekről" szóló beszámolót" a képviselők
előzetesen Írásban megkapták. Megkérte Horváth József Közrendvédelmi osztáIyezetőt és
Molnár Tibor körzeti megbizottat amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli
kiegészítésük van, tegyék meg.

Horváth--,LÓzsef atapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztá|yvezetője köszöntötte
a megjelenteket. Elmondta, hogy Monostorapáti község közrend, közbiztonsága, javuló
tendenciát mutat, a bűncselekmények szárna csökkent, A település ezért is van jó hilyietben,
mert már régőta ugyanaz a személy latja el a körzeti megbízotti teendőket, a tapolcai
RendőrkaPitányság állományának két legjobb körzeti megbiz-ottja dolgozik az ide tartoző
telePÜléseken. Eá a beszámoló is alátámasztja. A település elhelyezkedési szerkezete olyan,
hogY a 77-es főútkeresztezi, aminek van előnye, de van hátránya is. Ahátrány ebben az
esetben azí jelenti, hogy sokkal nagyobb az átmenő forgalom, sokkal több bűnöz ő utazik át a
telePÜlésen. A tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi teniletén a helyi bűnelkövet ők száma
kisebb, mint az utaző bűnelkövetőké. Ezétl' szerinte sokkal nehezebb helyzetben vannak a
kÖrzeti inegbízottak, mint egy kieső településen. A beszámolóból látszik, hogy csak 10 db
bűncselekmény történt a településen az elmúlt évben, ami a körzeti megbízottak munkáját
értékeli. Ehhez a jó eredményhez az is hozzájárult, hogy jó kapcsolatot alakítottak ki a
lakossággal, intézményekkel. Önilne annak, ha minden teleptilésen ilyen szintenlátnák eI a
kÖrzeti megbízotti szolgálatot. A körzeti megbízottakon kívül a tapolcai Rendőrkapitányság
KÖzrendvédelmi Osztálya, illetve a közlekedésrendészet állományában taftozó rendőrök is
látnak el néha szolgálatot a településen annak érdekében, hogy kiszűrjék a gyorshajtókat, ittas
vezetőket, hisz ez okozza a legtöbb balesetet. A bűnmegelőzési tevékenységet a ielepülésen
nagYon jónak értékeli. Az idősekkel való kapcsolattartás folyamatos, problémáikat akőrzeti
megbízottak ismerik. Rendszeresen jelen vannak az oktatási intézményék életében, óvodában,
iskolában bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadást, bemutatót tartanak a gyerekeknek. Ez
nagYon fontos munka, hisz a gyermekek még formálhatók, a helyes irárryba lótret Őket terelni.
Jogszabályváltozás miatt a tulajdorr elleni szabálysértések rendőrségi hatáskörbe kerültek,
ezek száma a településen minimális, a szigorított szankciók .gy kicsit visszatarllák az
elkövetőket. A település közlekedésrendészeti helyzetével kapcsolutbun elmondta, i ll-",
főút forgalma évről évre növekszik, ezéft ez a legveszélyesebb tésze atelepülésnek, kiemelt
baleseti kockéuati tényezőként jelentkezik . Ezen a tényen változtatni nem lehet, szigorúan be
kell tartari a sebességkorlátozást. Az ittas vezetőkkel szembeni intézkedések száma
minimális. Igazgaíásrendészeti tevékenységük keretében folyamatosan ellenőrzik a
fegYvertartás szabályainak betartását, hiányosságot nern tartalmaztak, Elmondta, örülne
annak, ha a Polgárőrséget sikerülni feléleszteni a teiepülésen. hisz nagy szükség lenne rájuk,
segíthetnék a körzeti megbízottak munkáját. Céljuk a bűnmegelőzés,figyelem felhívás, ennek



érdekében szőrőartyagot készítettek. Megköszönte a hivatalnak,
együttműködést, hisz ezzel segítették a jobb eredmények elérését.

önkormányzatnak az

Gulvás Erzsébet alpolgármester a polgrárőrséggel kapcsolatban elmondta, több olyan
jelentkező lenne, aki részt kíván venni ebben a tevékenységben, de sajnos addig nincs
lehetőség újjá alakulni, míg a régi szewezetet nem szüntetik meg. Több mint egy éve olyan
információt kapott, hogy a cégbíróságon elindították a felszámolását, de enől hivatalos papír
még nincs. Ez gátolja egy új szewezet megalakítását. Meg kellene próbálni megsürgetni a

felszámolási folyamatot. Évek óta húzódik ez azügy,már valahogy le kellene zámí.

Horváth József szerint jobb lenne, ha még nem történt volna meg a felszámolás, egyszenibb
feladat lenne az újjáélesáése. Nagyon jó lenne, ha újjá lehetne szervezni, hisz a

bűnelkövetőkkel szemben visszatartó ereje van egy ilyen szen,ezetnek. Közbiztonsági
eglüttműködést csak velük tudnak elképzelni, Meg próbálnak utána járni, hogy ál1 a

felszámolási eljárás.

Sztrik Emilné képviselő, óvodavezető megköszönte Molnár Tibornak, hogy megszewezték
az óvodások részóre aközbiúonsági napot. Nagy örömet okoztak a gyerekeknek.

Simon László helyi lakos megkérdeáe az önvédelmi lehetőségekkel kapcsolatban milyen
szabályozás van?

Honáth József elmondta a Btk. változásával a jogos önvédelem fogalmát változtatták. A
jogszabái,v úgy fogalmaz. - eddig az volt, ha jogos védelmi helyzetben valaki fogyatékos,
ittas, r,ag1, bódult volt, elsődlegesen a kitérést kellett váIasztani nem pedig a támadásG
jelenleg 

-ez 
úgy működik, ha vaiaki megtámad, neki fel kell mérnie azt, hog5, az Ő áhala

okozni szándékozott sérülés miatt neki nagyobb sérülése is lehet. Az bíztos. hogy a jogos
önvédelem bizony ítása e gy ho s szabb procedúr a |esz.

Molnár Tibor körzeti megbízott megköszönte az önkormányzat támogatását. A
beszámolóban szereplő számadatokkal kapcsolatban elmondta a 10 bűncseleknrény nem sok,

amihez ltozzátartozik az is, hogy ez 3-4 családra vonatkozik. 20l4-ben eddig összesen 2

bűncselekménlt követtek el. Az egyik, a templomnál lévő csatornalopás volt, melynek
elkövetője egy órán belül meglett, a másik a felső iskolába történő betörés, mindkettő helyi
lakos volt. Betörés utoljara 5-6 éwel ezelőtt volt a hegyen. Jelenleg 3 személy tölti börtön
btintetését, egy személy van körözés alatt,4 fő pártfogói felügyelet alatt, A rendőr akkor végzi
jól munkáj át,ha nincs munkája, nem történik bűncselekmény. A bűncselekmények számának
csökkenésében szerepet játszik az is, hogy az a kör, amely ebben érintett volt, külföldre
távozott. Elmondta, nagyon jónak tartja azt,hogy a faluközpontban, a régi pékség elé kikerült
a megállni tilos tábla ) ez egy balesetveszélyes gócpont volt. A gyerekek biztonságos
közlekedése miatt is sziikség volt rá. Amennyiben a beszánrolóval kapcsolatban a képviselők
részérőI kérdós, észrevétel van, szívesen válaszol.

Gulyás Erzsébet alpolgármester elmondta, a tábla elhelyezésével az alkalmi arusítások
megtiltása volt a cél, hisz ezvalőbanbalesetveszélyes helyzetet idézett eiő.

Poleár László képviselő szerint a fiatal elkövetők megjelenése, sajnos a családi háttérre

vezethető vissza.

Itrárshpgri_.Ló_zsg[ polgármester a település közbiztonsági lrelyzetével kapcsolatban harom
dolgot kívánt megemlíteni. A rendőrségi telefonügyelet nagyon jól működik, egy jól
megszervezett rendszer. A telefonhívásokat Veszprémbe fogadják, a bejelentett esethez
legközebb eső rendőrt küldik a helyszínre. A közrendvédelmet rragyon jól szolgálná a videó
rendszerek kiépítése, három helyre szerettek volna elhelyezni kamerát, sajnos az erre

benyújtott pályéuat nem nyert támogatást, az önkormányzat pedig saját erőből nem tudja



megvalósítani. Meggyőződése, hogy
odafi gyelnek, rendszeresen látog atják az
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az élő kapcsolat a legfontosabb. Az idősekre
időseket, betegeket.

MegkÖszÖnte a körzeti megbízott munkáját. A beszámolót jónak értékelte, javasolta
elfogadni.

KéPviselŐ-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:

7912014. /VII. 8./ ökt. számú határozatot

Monostorapáti község Önkormanyzata
Képviselő-testülete ,,Monostorapáti község
közbiztonsági helyzetéről, a közblztonság
érdekében tett intézkedésekrőI'' szóló
beszámolót elfogadja.

,Beszámoló a jkv. meliékletét képezil

3. Napirend

ttérs&§!-lOzseÍ polgármester elmondta, hogy az egészségügy helyzetéről szóló írásos
beszámolókat a képviselők megkapták. A napirendi ponielőadóiáunkáh.lyi, illetve családi
okok miatt az ülésen nem tudnak résá venni.

A fogorvos beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy még mindig alacsony a megjelenés
a terÜleten élő lakosságszámhoz viszonyítva,2013-ban.rut qzo-Ú jelentkóztek fogászati
kezelésre. Rendszeresebbé kellene tenni az idősek körében a fogászali ellenőrzést, szűrést. A
fogorvos saját költségén fejlesztett a rendelőben, egy modern fogászati kezelőegység áll a
betegek rendelkezésére.

A héziotvos beszámolÓjával kapcsolatban elmondta, valóban nem történt érdemi változás a
rendeló éPületében, mivel a felújításra benl,újtott pályázat nem nyert. Folyamatosan
figYelemmel kísérik apályázati lehetőségeket, a jogerős építési engedély iendelkezésre ál1, és
amint megt-elelő pályázati kiírás lesz, újra benyuj§ák.

Kérte a kéPviselőket amennyiben a beszámolókkal kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.

Gulvás Erzsébet alpolgármester elmon<lta, a taval_v-i évi beszámolóban is kritikaként
fogalmazta meg a háziorvos a fiités szabályozásának Liányát. Miért nem történt valami
változás?

HárshegYi JÓzsef polgármester elmondta a rendszer jól működik. Két szabályozási pont
van, aZ egYik vezételt, a másik pedig spontán. Ha spontán szabályozzák a fritést, urÁr*
biztos" hogy mindkét rendelőben megfelelő hőfok keletkezik, V,egpiobatnak még valanrilyen
megoldást keresni. A másik dolog, ami még problémát okú a rendelési napokon a
váróhelYiség kinYitása. Amíg az orvos nem érkezik meg, nenr lehet kinyitni - áitat. rrt
tudomásul kell venni, ez a szabály.

Hárshegvi JÓzsef polgármester a védőnői beszámolóval kapcsolatbarr elmondta, tavalyi
évben beindult a baba-mama klub, mety jól nrűködik, a fogialkozásokon örömmel részt
vesznek a mamák, illetve babák.

Kérte a kéPviselőket, amennyiben a beszámolókkal kapcsolatban kérdésük, észrevételük van
tegyék meg.
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Képviselők r észér ől hozzászőlás nem volt.

Hárshegyi József polgármester javasolta a három

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen
alábbi:

8012014. NIL8.tÖkt. számú h at á

beszánroló elfogadását.

szavazattal, I tartőzkadással meghozta az

rozatot

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete ooBeszámolő az egészségügy
hely zetér őlo' szóló beszámolókat elfogadj a.

lBeszérnolők a jkv. mellékletét képeziV

4. Napirend

Hárshegyi JÓzsef polgármester elmondta, hogy a Vöröskereszt 2014, évi munkájaról szóló
beszámolót a képviselők írásban megkapták. A beszámolóban új néwel találkozhattak. Sztrik
Emilné lemondása után Nagy Anitát választottáka helyi Vöröskereszt szervezet elnökének.

Megkérte Nagy Anitát a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetőjét, amennyiben szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.

NaeY Anita elmondta, a beszámolóban leírtakhoz viszonyítva nem tud újat mondani, hisz
még csak áprilistól tölti be ezt a tisztséget. Megköszönte azt a megíisztelő bizalmat, hogy
elláthatja ezt a feladatot. Megköszönte Sárik Emilné eddigi segítségét, továbbra is
számítanakrá.

Hárshegyi JÓzsef polgármester kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesxéssel
kapcsolatban kérdés, észrevétel van tegyék fel.

Sztrik Emilné képviselő megköszönte Nagy Anitának, hogy vállalta a tisáséget, gratulált az
eső ténykedéséhez, a május elsejei programokon nl,újtott munkáiához.

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

KépviseiŐ-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazattal 1 tartózkoctással meghozta az
alábbi:

UI2aL4.NII. 8./ Ökt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete,rBeszámoló a Vöröskereszt
2013. évi munkájáról" szóló beszámolót
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezil

5. Napirend

HársheWi JÓzsef polgármester elmondta a N4onostorapáti lrilozgássérült Eg;,esület Helyi
Csoportjának 2013. évi munkáj aről szőlő beszámolót a képviselók írásban megkapták.



A beszámolóból kitűnik, hogy a2013. év is mozgalmas volt a csoport életében. Létszámuk
bővült, a szokásos évi kirándulásuk jól sikerült. Nagyon jónak tartja, hogy olyan programokat
tudnak szervezti, ahol a mozgássérültek te§es értékű emberként tudnak megjelenni.

Felkérte Török Zoltánnét, a csoport vezetőjét, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban
szóbeli kiegészítése van, tegye meg.

Török zoltánné elmondta, hogy a ténylegesen elvégzett munka sokkal több, mint amit a

beszámolóban leírt, sokkal több és sokkal összetettebb. 600 embenől van szóo akiknek sajnos
vannak problémái. Igyekeznek mindenkinek segíteni. Megköszönte az önkormányzat
támogatását.

Sztrik Emilné képviselő megköszönte Török Zoltánné munkáját, bizlk abban, hogy
továbbra is segíteni tudják a csoport működését.

HársheEvi József polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, iavasolta a beszámoló
elfogadását.

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

8212014.NII.8./Ökt. számú hatá rozatot

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete,,Beszámoló a Monostorapáti
Mozgáskorlátozott csoport 2013. évi
munkájáról" szóló beszámolót elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezil

ó. Napirend

Hársheeyi József elmondta, hogy a nem közművel összegyűjtött folyékony hullaclék
összegyűjtésére. elszállítására és kezelésérc, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat
kiírását tartalmazó előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. tv. alapján az önkormányzaíoknak a nem közművel összegyújtötth,áztartási
szennyviz begyűjtésére a közszolgáltatást meg kell szervezni, illetve fenn kell tartani. A
közszolgáltatás ellátására rendeltet kell alkotni, melynek tartalmaznia kell a szolgáltató nevét
és a szennyvizet befogadó telep nevét. A rendelet megalkotása előtt a szolgáltatő
kivál asztás átr a p ály azatot kell kiími.

Takács Lászlóné jegyző javasolta, hogy a kiküldött anyagban a pályénati felhívásra
vonatkozó a$nlat beérkezési hataridejét 2014. július 3l. 16. őrátra, illetve az qánlatok
elbírálásának idejét a következő testületi üiés időpontjára - augusztus 12-re - módosítani,
azért, bogy ne kelljen rendkívüli testületi ülést tartani. Ismertette jelenleg mely szolgáltatók
szállíthatnak a területről, melyeknek van befogadó nyilatkozatuk. Elmondta évente legalább
egyszer kötelesek elszáIlítani a szenrlyvizet azok, akik még nem kötöttek rá a rendszerre.

Poleár László képviselő megkérdezte miért csak egyszer köteles elszállítani a szennyvizet
az, aki nem kötött rá. Mi lesz a többi vizzel, amit elhasznált. Hogyan lehet követni az
elszállításra nem kenilt szennyvíz űtját.

Hársheevi József polgármester elmondta az elhasznált vízmennyiséget a Bakonykarszt jelzi
az önkonnányzat felé. Az elszáIlitott szennywíz mennyiségét le kell vonni, a fennmaradó
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mennyiségre Pedig talajterhelési díjat kell fizetni, ami tízszeresére emelkedett, A hatályosjogszabály pénzfizetési tcitelezettsé§gel sújtja at, áki sÁÁy"rra kömyezetet.
Takács-Lászlóné jegYző elmondta, logy u pályázati felhívásban felttinteteT 34 ingatlan,1444 m' a BakonYk arszt által adott adaák uiupíán k;ruit -.ghu tározásta. ok azok, akikj elenleg talajterhelési díj fizetésére kötelezettek.
Poleár László kéPviselő szerint a fizetéssel még nem oldódott meg az a probléma, hogymegszűnj ö n a talaj szennyezése.

Takács Lászlóné jegYző szerint az első lépés a rendelet megalkotása, illetve a szolgáltatőkiválasztása, maj d a Szenny ezők rákénys zerítése arra, hogy #;;H ;; ;;;;".endszerre.
Hiirs.hegvi. József polgármester ismerlette a pályazati kiírásra vonatkozó batározatijavaslatot, kérte annak elfogadását,

képviselő-testület egyhangúla g,7 igen szavazattal meghozta az alábbi:

$/Za14. NIL 8.1Ökt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Öttkormányzata képviselő-testülete avízgazdálkodásról szóló l995. éviLV[. tcirvény 44/C. § alapján- a nem közművel összegyűjtött háztartási 
"L"n Jri,begyűjtésére vonatkozó kozszoig aítatasi tevékerrység részletes

szabályairől szóló 455/2013.6119.) Korm. rendelet szerint akőzszolgáltató kiválas ztása céljábot patyazatot úrdet.
A p ály ázati fe l}rívás a hatát o zat me l l ékl etét kép ezi.
képvi s el ő -te stül et f elhatalmazza a p ol gárme stert a p ály ázati
felhívás közzétételér e,

Felelős: Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 20t 4.július 1 0.

Hárshewi JÓzsef Polgármester ismertette a Mozgássérültek Veszprém MegyeiEgyesületének Önkormányzati tiámogatás iránti kérelmét, Az egyesület működéséhez,rendezvényeik megtart ásáho z kérnek s-o. o o o. -Pt ra*o gul;u.
A kÖltségvetésben 20,000,-Ft össze gű támogatás lett tervezve az egyesül etnek, ezzelszemben a támogatási kérelemben sÓ.oo0,-Fáa nyÚ,tut be igérry. A támogatást aVeszPrémi kÖzPont kapja, de minden esetben visszakerüia helyi szewezethet.
kérte a képviselőket adjanak javaslatot atámogatás összegére vonatkozóan.
Varga János kéPviselő elmondta, amennyiben a kciltségvetésben lehetőség van a támogatásemelésére, javasolja az 50.000,-Ft biztosítását, valószínű tasrnos dologra fogiák elkölteni.
GulYás Erzsébet alPolgarmester szerint a költségvetésben van fedezet kéft támogatásbiztosítására, ezért javasoltá az 50.000,-Ft tánrogata, uiurá.ut.
Hársheeyi JÓzsef Polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek az 50.000,_}-t-o s tám o gatás biáo sításával, kézfeltartás sá j el ezzék

Íii;i:"'' 
testÜlet a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazatí.al, l ías-tőzkodással, meghozta az



8412014. /VII. 8./ Okt. számú
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határozatot
Monostorapáti község Onkormányzata Képviselő+estülete az
államhéntartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról
szőlő 3l2OI4. (iI,15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör,) alapján a
a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületét /8200 Veszprém. Budapest
u.16.1 egyszeri 50.000 Ft- forint összeggel támogatja,

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület
bankszámlája javara.

A támogatás célja: Az Egyesület működési költségeihez való hozzájárulás.
A felhaszn álás határideje: 20 I 4. november 3 0.

Az Egyesület a támogatásról 2014. december 3 1- ig köteles elszámolni.

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület
döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami
terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében rneghatározotrakra.

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

Utasítja a polgármestert, Itogy az elszámoiás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számolj on be a Képviseló-testületnek.

Felelős: Hárshegyi Józsefpolgátmester
Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014. december 31.

Hárshegyi József polgármester ismerlette a Bokréta Nagycsaládos Egyesület önkormányzati
támogatás iránti kérelmét. Az egyesület a20 éves jubileumi egyesületi családi nap, illetve a

karácsonyi ünnepség megrendezéséhez kéri 5 0. 000,-Ft-os támo gatást,

A költségvetésben a kért támogatas összege került megtervezésre, így rendelkezésre áll.

Kérte a képviselőket, amennyiben atámogatással egyetértenek, kézfeltartássa| jelezzék.

Képvi sel ó-te stület e gyh angúla g, 7 igen szart azaíal rne glrozta az alábbi:

85l20l4. NII. 8./ Okt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Onkormányzata Képviselő-testülete az
államhaztutáson kívütri forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról
szőlő 3l2OI4, (II.15.) önkományzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a

a Bokréta Nagycsaláclosok Egyesületét 18296 Monostorapáti, Ztinyi u, 2. l
egyszeri 50.000 Ft összeggel támogatja.

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület
bankszámlétja javára.

A támogatás célja: Az Egyesület rendezvényeinek meglartásához való
hozzájíltulás.
A felhasználás határideje: 20l4. nol,enrber 30.
Az Egyesület a támogatásról 2a14. clecember 31- ig köteles elszámolni.
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Utasítja a Polgármestert. hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület
dÖntésének megfelelő tartalommal kössön megálapod ást azEgyesülettel, ami
terjedjen ki az ör.4. § (2) bekezdésében meghatárőzottaka. 

j

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

Utasítja a Polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáró1, illetye annak
elmaradásáról számolj on be a képviselő-testületnek.

Felelős: Hárshegyi Józsefpolgármester
Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014. december 3l.

Há{s-hegyi JÓzsef Polgármester ismertette a Ifiúság utcai lakók vízelvezetéste, ésaszfaltozásra vonatkozó kérelmét. Az út, illetve viielvJzető megépítése építési engedély
kÖ^telezet tevékenYsé g, ezért első lépésb en az építési engedélyt kell megkérni. melynek
átfutási ideje 2-3 lrónaP, költsége fél- egy millió forint. Vetemenye szerinT ez a testület akivitelezéssel mar nem tud foglalkozni, az mar az új testtilet feladata lesz. A kérelmetjogosnak találja, de azt is tudomásul kell venni, ho§y a domborzati viszonyok miatt aHegyalja utca építését kellett előtérbe helyezni. Tudomáiá szerint 2}l4-bensem kerül kiírásra
i$9rmánrzati Űt éPÍtésére pályázat, így csak saját erőből lehet megoldani, melynek költségekb.20-25 rnillió forint lenne.

Polgár László kéPviselő szerint el kell indítani az építési engedély beszerzését, tudomása
szerint az engedélY 5 évig érvényes lakóhaz esetén. Útepite, Áetén meddig érvényes, nem
tudja, Vámi kell megfel elŐ pályazatra. A lényeg az,hogy az építésiengedély'meg legyen.
HárshegYi JÓzsef Polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetérlenek az Ifiúság
utca ÚtéPÍtésére vonatkozó építési engeclély migkérésév el,kézfŐltartassíí jebzzék.

képvi selő-testület egyhangúla g, 7 igen szav azattal meghoáa az alábbi:

8612074. NIL 8.1 Ökt. számú határ ozatot

Monostorapáti község
Képviselő-testülete a Monostorapáti, Ifi ús ág úcai
lakók kérelmét indokoltnak tarlja, az Ifjűság utca
aszfaltozásához, illetve vízelvezetésének
megoldásához szükséges építési engedély.t
megkéri.

Az építési engedélyhez szükséges tervek
elkészítését megrendeli, annak fedezetét a 2014.
óvi költségvetéséberr biztosítj a.

Felkéri a polgármestert, hogy az építési engedély
megkéréséhez szüksége tervek elkészítését
rendelje meg.

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester

Határidő: 2014.jirlius 31.

Onkormányzata
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IlirshCryi JÓzseÍ polgármester tájékoú,atta a képviselőket, hogy Kovács Katalin 8296
MonostoraPáti, Radnóti u. 14, szám alatti lakos a Monostorapáti,Ővoda u. 5, szám alatti
ÖnkormánYzati bérleti jogat 20L4. június 31. napjával felmondta, mivel elköltözik. A
lakőhazb an l évő kö zművek ó raál l ás a l e o l vas ásra k eniú, a bkőbazat átadta.

képviselő-testület a bérleti j ogviszony megszűnését tudomásul vette.

HársheeYi JÓzsef Polgármester ismertette Farkasné Meilinger Mónika Monostorapáti, Jókai
u. 15. szám alatti lakos kérelmét, aki _- családi problémái *iutt r"4etől gyermekeivel külön
szeretne kÖltÖzni - a Monostorapáti, Óvoda u. 5. szám alatti önkormanyiati lakást szeretné
kibérelni. A lakásból Kovács Katalin és családja már kikölt özött, azt az új bérló már
elfoglalhatja. Kovács Katalin tájékoztatása szerint a kémény felújításra szorul, azt a fiítési
szezon megkezdéséig meg kell javítani.

Javasolta Farkasné Meilinger Mónikát a lakás bérlőjéül 2014.július 15-től hatfuozatlartidőre,
a bérleti díj változatlanul hagyásával - 15.000,-Ft -ll,ry areisidíj,kijelölni.
KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazatíal meghozta az
alábbi:

87 12014. NII. 8.1 ökt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testtilete Farkasné Meilinger Mónika
829ó Monostorapáti, Jókai u. 15. szám alatti lakos
részére a Monostorapáti, Óvoda u. 5. szám alatti
lakást 2014. július 15. napjától - hatátozatlan
időre - bérbe adja.

A bérleti díjat havi 15.000,-Ft összegben áIlapítla
meg. A lakás rezsi költségét a bérbevevő fizeti.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
lakásbérleti szerződés elkészítéséról
gondoskodjon.

Felelős: _ Takács Lászlőné
jegyző

I{atráridő: 2014.július 1 5.

Hársheevi JÓzsef polgármester elmondta, hogy Gömöri Tibor Hévíz, Móricz Zs. u. 6912.
szám alatti lakos Vételi qánlatát továbbra is fenntarlja a Monostorapáti önkormányzat
tulajdonát képező belterÜleti 95311l., 953l12., 953/13, hrsz-ű ingatlanok megvásárlá sára. Az
ingatlanokon iPari tevékenységet szeretne folytatni az elkövetkező ér,eiben. Mivel az
ÖnkormánYzat a vízpalackoző létesítését nem támogatta, az ingatlant más. egyéb ipari
tevékenység végzésére szeretné használni.

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.

Gulvás Erzsébet alpolgármester elmondta, nem lát biztosítékot arra, ha Gömöri Tibor
megvásárol1a az ingatlanokat, nem palackozót épít. Éppen ezért most is fenntartja előző
Ülésen hozott véleményét, nem szabad, az ingailanokai eladni. Ipari park kialakításanak
vannak szabálYu, szabályozva van, hogy hol iehet kialakítani. Sieri nté az ő r.ruautur. u
vízkészlet megvédése. Ipari tevékenységet a falu más részén is lehet végezni. Ha eiadják, mar
nincs befolyásuk arra, hogy milyen tevékenységet foly.tasson.
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Kiss János kéPviselő szerint is így van, ha már az Ó tulaidonábakenilnek az ingatlanok,
úgy hasznosítja ahogy akaqa.

Poleár László kéPviselő szerint fontos lenne tudni, hogy konkrétan milyen célra szeretné
megvásárolni, a jelenleg rendelke zésre állő információr, ataplannem támogatj a az eladást.
Varga János kéPviselő elmondta, aTsz. iroda eladásakor sem győződtek meg arról, hogy a
vevő milYen célra vásárolja meg az ingatlant, évekig itt állt üresen, leromlott ahggd. rlien
esetben sem tudni a tényleges célt. Ő sem támog attaűéfiékesítést.
Hárshegyi JÓzsef Polgármestet az elhangzott vélemények alapjánkérte a képviselőket, aki
nem ért e gyet az ingatlan e l adás ával kézf eltartás s al j el ezie.
képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartőzkodással meghoáa az alábbi:

8812014. NII. 8.t Ökt. számú határozatot

Monostorapáti község Önkormrányzata
Képviselő-testülete Gömöri Tibor 8380 Hévíz,
Móricz Zs. u. 6912. szám alatti lakás alatti lakos
Monostorapáti 953lI1., 953112, 953113. hrsz.
alatti ingatlanokra tett vételi ajánlatát nem
fogadja €1, az ingatlanokat nem kívánja
értékesíteni.

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

Felelős: TakácsLászlőné
jegyző

Határidő: 2014.július 31.

Hárshqrvi JÓzsef Polgármester elmondta, hogy a Völgy Turisaikai Egyesület nyert 27
millió forintot. Az egYesületnek harom település i tugJu. i pályazatutófiászí rozásű, ezért
a megvalósításhoz szÜkséges anyagi fedezetet meg kúett terimteni. Pályázatának pénzügyi
lebonYolításához a három tag - Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs közsóg önkormány zatá'-
egYetemleges kezességet vállalt. Ezt a kezességúlalást Kapolcs és i{egyesd kdzségek
ÖnkormánYzataimár visszavonták, mivel nem látták biztosítékáiannak, hogy";idei évben az
elszámolás lezárul, a27 milliő forint kamatvonzatát pedig nem tudják vailJni.
Cubes Brzsemt alPolgármester, mint az egyesület elnökségének tagja elmondta, hogy az
EgYesÜlet ÚgY nYerte ezt az összeget, hogy önerőt nem kellett Éhutatni A problém,a csik az,hogY utófinanszírozott. Nagyon sok probiéma jelentkezett a pénzösszeg lehívásával
kaPcsolatban, elsősorban határidős dolgok. Több variació felvetődött ánnak érdekében, hogy a
p ály ázati p énzhez ho zzá tudj anak j utni.

Tikács Lászlóné jegyző elmondta, hogy adósságkezelési eljárást kellett lefolyatni. A
PénzÜgYesek elkészített€k a banki nyilatkoáokat, beszereztéka szükséges nyomtatványokat.
Az is szabálYozva Ya!, hogy melyik önkormányzat milyen összegre vállalhat kezességlt. pl.
HegYesd 1,5 millió forintra, Kapolcs a miilió forintrá, tehát e-gyetemleges nem vállalhat
kezességet 27 milliő forintra. Nagy kockázatot Iát abban, hogyécemuei :t-ig nem lehet
lebonYolítani ezeket a dolgokat, és el lehet számolni a pályűati pénzzel. Nagyon szoros
határidők vannak, lehetetlen azokat tartari. Jobbnak látja, ha az tlrrkormányzat visszalép, és
nem vállalja a kezessé get, akockiázatot.
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Polgár László képviselő szerint a jő szándékot ilyen esetben el kell felejteni. Csak pontos
számadatok, megfelelő információ ismeretében lehet ilyen fontos dologról dönteni. Jó, hogy
még vissza lehet vonni ahatétrozatot.

Hárshegyi JÓzsef polgármester ismertette a haténozati javaslatot. Kérte a képviselőket,
amennyibe n az abban fo glaltakkal e gyetértenek, kézfeltartás sal j elezzék.

Képviselő-testület egyhangúlag,
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7 igen szavazattal meghoáa az a|ábbi:

batározatot

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testiilete a Völgy Turisztikai Egyesület
Hitelfelvét eléhez biztosított kezességvállalásról
szőlő 75l20I4. N. 14.1 ökt. számű határozatát
visszavonja.

Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt,hogy erről az
egyesület elnökét, valamint a bankot értesítse.

Felelős: TakácsLászlőné
jegyző

Határidő: 2014. július 31.

HársheeYi JÓzsef polgármester tájékoztaíta a képviselőket, anól hogy Monostori Vendel és
felesége Monostori Vendelné írásban közölte az önkormányzattal, hog! a tulajdonukat képező
Monostorapáti külterületben találh atő 07Il2, 07113.,07114. hrsz. alatti ingatlanaikra - Pap tagi
terÜletek - vonatkozó vételi qánlatot, illetve csereterületet nem fogadják el, nem kívárják
ingatlanaikat értékesíteni.

Képvi seló -testület a táj ékoztatást tudomásul vette,

Hárshegyi József polgármester tájékortatta a képviselőket, hogy a Monostorapéúi 49715.
hrsz. alatti volt tsz iroda tulajdonjogát a felszámolási eljárás keretében mégkapta az
ÖnkormánYzat. Az épület állapota jelentősen leromlott, elhanyagolt, balesetveszé§es, a
bontást elkerülni nem lehet. Kérdés, hogy ezt milyen formában tegyék meg. Az egyik variáció
ami szóba j öhet, az elbontott arryagért történő bontási munka megpályéntatása, u áarik pedig,
ha az önkormányzat bontja el . Mindkettőhöz szükség van a bontási engedély megkérésére.

Kérte a képviselőket, mondják el véleményüket, javaslataikat.

Poleár László képviselő szerint uténa kell jámi a dolgoknak, lehet --e értékesíteni a
hullámpalát, hisz veszélyes hulladéknak minősül.

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy került vissza az önkorm ányzat
tulaj donában az ingatlan.

Hársheevi JÓzsef polgármester javasolta az anyag fejében történő bontás meghirdetését,
illetve a bontási engedély megkérését.

KéPviselŐ-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:

határ ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete meghirdeti a tulajdonát
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képező Monostorapáti 49715. hrsz-ú ingatlanon
lévő volt tsz. iroda bontási munkáinak elvégzését
az elbontott építőanyag fejében,

Képviselő-testü]et utasítia a jeg7rzőt, hogy a
bontás munkák meghirdetéséről, illetve a bontási
engedély megkéréséről gondoskodion.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Határidő: 2014. július 31.

HárshCtgvi JÓzsef polgármester ismertette Hangod i Lászlő levelét, mely az elkészült
kÖnYvének nYomtatására vonatkoző fuqánlatot taialmazza, A k<inyv keménytáblás lesz,
mérele N4-es, terjedelme kb. 400 oldal, a borító színes, főliazott keménytábla. Mennyisége
1000 db. ennél kevesebbet nem szabad megjelentetni. Nettó egységára 68Ó,-r,t + ÁFA, b."tfu
ara 774.000.-Ft lenne. Az önkormányzatnak van egy szerzőáése Hangodi Lászlóval, mely
szerint a tisZe]etdíját novemberig keli kifizetni. Nem rettetlen muszáj Űia"iévben 1000 db
kÖnr. et rendelni, elég lenne a felét, és ahogy visszajön a könlv áía, meg lehet rendelni a
maradék 500 db könYv nyomtatását, így az önkormányzatnakpénzbe nem Érülne. Az eddigi
két kÖnrr-is ebben a formában jelent meg. Sajnos egyre kevesebb aszponzor. arra nem lehet
számítani.

Gulvás Erzsébet alpolgármester elmondta, hogy a környéken több vállalkozót megkerestek,
200.000.-Ft-hoz közelit az az összeg, amit befizettek. Ennél több szponzor1 már nern lehet
találni, a kÖnl, ' után azonban van érdeklődés, biztos, hogy el lehet adni. Javasolta, hogy még
ebben a cik]usban. az önkormányzati választások etott renderyék meg a nyomtatást. Átcinyv
a monostor tÖrténetét dolgozza fel, egy olyan szintű monográfia, ami egy későbbi kutatás
alaPjául szolgálő mű lehet. Több könyvkiadót nregkerestek, a Kölcsey nyűdu adta alegjobb
qánlatot. NagYon kedvező áron lehetne értékesíteni a könyvet,714-Fi-ra jön ki egy áarab
kÖnYv ára, azonban 15O0.-Ft-ért lehetne értékesíteni a helybelinek, 2000,-rt-ért az idógennek,
a kÖnYvÖn máris nyereség jelentkezik. Éppen ezért érdemés lenne az t000 db-ot megróndelni.
Egy könyvön bejön két darab könlv ára.

blgár LászIŐ kéPviselő szerint jobban informálni kellene erről a lakosságot. előfordulhat,
hogY tÖbben előzetesen megrenclelnék, befizetnék a könyv árát. Megk érdJzte kié a kiadási
jog?

Kiss János kéPviselő szerint ez nem működne, nem rendelnének meg egy olyan könyvet,
amit nem is láttak még.

G_ulvás Erzsébet alpolgármester elmondta, ötletként ez a variáció is felvetődött, de
elvetették, mert tudják,.hogy az itt élő enrberek többsége 80-90.000,-Ft-os fizetésből él, ezért
ezt nem lehet elvárn'. Úgv gondolja az önkormányzatilyagi lehetősége megengedi ,holgy ezt
most felváltalja. Nem szabad azt éreztetni az emberekkei, hogy ki al<amak uani.gy k<inyvet,
és az árát már előre be akarják szedni.

kiss János képviselő megkérdezte hogyan fog}.tak el az előző könyvek?

Earqbegvi JÓZseÍ polgármester elmondta, már csak pár darab körryv van. A könyv kiadási
joga az önkormányzaté.

Virga János kéPviselő szerint a tudományos minősítés megaiapo zza azt,hogy megrendetjék
a körryv kiadását. Támogatja az Ia00 db könl,v kinyomtatását.



Hársheeyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben támogatják a könyv
kiadását, kézfeltartással j elezzék.

Képvi se l ő -te stület e gyhangúla g, 7 i gen szav azattal me ghozta az alábbi :

91t2lt4.NII.8.1Ökt.számú határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testtilete a Kölcsey Nyomda Kft.
/8300 Tapolca, Batsanyi János u. I.1 Hangody
Lászlő ,,Az almádi monostor" című könyvének
kiadására vonatkozó ár aj ánlatát elfo gadj a.

Képviselő-testületf elhatalmazzaapolgármestert,
hogy az árajánlatban részletezett tartalommal - a
2014. évi költségvetés terhére - rendelje meg
1000 db könyv nyomtatását bruttó 714.000,-Ft
összegben.

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester

Hataridő: _2jl4.iúlius 3 1.

Hárshee!,i József polgármester elmondta. hogy az elkészült könyveket az önkormányzat
fogia értékesíteni. Az imént elhangzott költségek ismeretében javasolta a könyv értékesítési
áréí. meghatároznt. MÍnt az elő könyveknél is, két árat állapítottak meg, jelen esetben is eá
javasolja. Helyi lakóknak 1500,-Ft, vidékieknek 2000,-Ft-os áron javasolja értékesíteni a
könyveket.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangűlag, 7 igen szavazaítal meghozta az
alábbi:

92l20l4.NII. 8./ Okt. számú ha tá r ozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete Hangodi Lászlő,,Az almádl
monostor" című könyvét Monostorapáti lakosok
részére 1 500,-Ft-os, vidéki lakosok részére 2000,-
Ft-os egységáron értékesíti,

Takács Lászlóné jegyző íájékoztatta a képviselőket, hogy a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Főosáályáról javaslat étkezett, hogy a rendelethez készüljön
hatásvizsgáIat és indokolás. A költségvetési rendeletnél a hatásvizsgálat elkészült, az
indokolás elmaradt. A testületnek határozatot kell ítozni, hogy a törvényességi javaslatot
fudomásul veszi, azt elfogadla.

H árshe gyi József pol gárme ster kérte a hatát ozat elfo gadását.

Képvi se l ő -te stület e gyhan gúl a g, 7 i gen szav azattal me gho zta az alábbi :

batár ozatot
Monostorapáti község önkormánvzata
Képviselő-testiilete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Főosáályanak
VEBl004l1I37l20I4. törvényességi javaslatát
tudomásul veszi, azt elfogadja. Önkormányzatí
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rendeletek előkészítőjeként a jövőben fokozott
figyelmet fordít az előzetes hatásvizsgálat és
indokolás rendelethez való csatolására.

Képviselő-testiilet megbízza
testület döntéséről a
tájékoztassa.

Felelős: Takács Lászlóné
jegyző

a jegyzőt, hogy a
Kormányhivatalt

Határidő: 2\l4,július 3 1.

GulYás Erzsébet alPolgármester tájéko ztatta a képviselőket, hogy sikerült egy almádiásatást megszerYezni, amit egy szakavatott régés z főg vezetni. a tértilet az egybazközségtulajdona, ezért ennek a kÖltségét, ami több ,rŰ"r"r 6rint, az egyhazközség fogja fedezni.UgY volt, hogY július 14-én kezdődik, de adminis zftatív problémák miatt július 27-én, vagyauguszlus 4-én fog elkezdődni. Ennek eredménye donti el, hogy érdem., l"r" - e korábbiásatásokat végezni,_.Kérése a polgármester áé, hogy a munkákhoz közfoglalko ztatottdolgozókat, illetve diákmunkásokat-aüon segítséiul. t§em crat fizlkai munkáról van, szó,diakok segítségét is szívesen vfuják. reri.minél tti6u netyen propagálni, nála kell jelentkezni,
hogY a létszámot tudja Ez nagy dolog, hisz tudomrirr}ásun kuiatva a kolostor területe mégsoha nem volt, Turisztikailag is vonzó Óélpont lehetne, hosszú távon a falunak is lenne ebbőlhaszna, Régóta dolgoznák már azon, ho§y u raz,|rrraiy véter Tudományegyetem RégészetiTanszéke ásatási terÜletnek kijelölje. Ézért az 

"gyét.*rol 
is jönni fognak megnézni ahelYszínt, illetve az ásatást, Ez azérti"r,rr" jó, mert i'á sikenilne, húsz éves keresáül mindennyáron jönnének ide egyetemisták kutatni, i^; ufalunak is jó lenne.

PoJeár László kéPviselő nagyon fontosnak taftla azt is, hogy az oda vezető utat azönkormányzat méresse ki, majd tegye rendbe.

Hársheevi JÓzsef polgármester elmondta, hogy a diákok július 31-ig dolgoznak.AmennYiben jÚlius 27-énkezdódnek a munkák, 3-a-iapra8-l0 fr airitot oda lehet fuányítani.Augusztusban 4-5 fő kÖzfoglalkoztatoííat tud biztosíiani. Az úttal kapcsolatban elmondta,túra útvonal ki van a7akítva,parkolási lehetőség pedig szintén adott.
HársheeYi JÓzsef Polgármester elmondta Szipőcs Csaba halála után felvetődött egyDÍszPolgrári CÍm adománYozásának lehetősége. Aiendelet szerint minden civil szerve zetnekkérik a jav aslatát, Augusztus 4-ig kellene teái a javaslatokat, hogy a, uugÁrt s 12-i ülésenlehessen benn dönteni, majd a falunapon átadni.

Kis§ János kéPviselő elmondta, már volt az önkorm ényzatnak egy kitüntetésre vonatkozórendelete, de évek Óta senki nem részesült elismerésben. szipoc, Csaba halálaután kenilt ez akitiintetési forma napirendre. Az a véleménye életében keli valakinek a munkáját elismerni,nem halála után, hisz a helYi rendelet alipján már megkaphatta volna életében is ezt akitüntetést.

Ilárshggvi JÓzsef polgármester szerint egy kitüntetós értéke annál nagyobb minélkevesebben kaPják. Senki nem adott javaslatoi évek óta arra, hogy bárki is elismerésbenrészesüljön

|lm9ndta, hogy augusáus 16-ra van tervezve a falunapi program. Délután 14.00 órakorkezdődne, Kérdés, hogY azóvoda főzzön,vagy acivil szervezetekvállaljákafőzést.
lqsq János kéPviselő szerint jobb a hangulat, ha helyben van a főzés. A civil szervezetekbiztosan szívesen vátlalják a főiést.
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Hársheeyi JÓzsef Polgármester elrnondta, tervek szerint a falunapot Varnus Xavér egyorgona játékkal indítaná, az alsópráhoki támptomi 
-Z".rcu. 

kozremtiktlaáev"t. próbá§arábeszéLni,hogy délután is adjon 
"gy 

r"t Orrls toncertet.
Tájékoztatőul elmondta, az E.-ON-nat 2012. január l-e megszíint a kapcsolatunk, újszerződéseket kellett.kcitni. Eddig szerződés 

"eittii"Jg"aer aÉarbantartási szerződéseket.Most felszólítottak benntinket i' ,rupo., belül rendJni _t"tt ezt a helyzetet. A pápaikirendeltséggel tudfunk egy jó szerző,ié"tkötni. 20t2. euí aiiutnem kellett kifizetni, a2't3.évi díjat csÖkkentették,2014. évre is kedvezményes aí;uit"n fizetrriink. A 1,5 millió forinthelyett 700. 000,-Ft-ot kell fi zetrrünk.

Elrnondta, hogY a Szentbékátli részre eső hegyut is rendbe lett téve. A murvátkedvezménYesen kaPták, a munkadíjat közösen nr"íÉt-s zentbékállávaL összesen l20 tonnamurvát vitettek oda.

H:l';*H:.-uszólás, 
észrevétel nem volt Hárshegyi József polgrármest er az űlést 20.25

Kmf.
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