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Monostorapáti község Önkormányzataképvisető-testülete

u.1

Szám: 1-1512014.

Jegyzőkönyv
KészÜlt: MonostoraPáti kÖzség Önkormányzata Képviselő-testiilete által 2ll4.november

19 -én (szerdán) 18.00 Órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az Ülés helYe: Monostorapáti Közös Önkormanyzati Hivatal Monostorapáti, petőfi u.I23.

Jelen vannak:
Takács Péter polgármester
Vigh Elemér alpolgármester
MolnárAndrea képviselő
soós Gyula képviselő
Széll Pál képviselő
Yatga János képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Gulyás Erzsébet

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné
Kiss János
zentai János
Kovács György
Ferenczy Károly
lakosság részéről

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Soós Gyula
Széll Pál

Jegyzőkönyvvezető:

Takács Lászlőné

képviselő

jegyző
ifi úsági szerv ezet v ezető
nyugdíjas klub vezetője

,roma nemzetiségi önkormán yzat v ezetője
bizottsági jelölt
1 érdeklődő

képviselő
képviselő

jegyző

Takács Péter Polgármester: kÖszÖntette a jegyzőt, képviselőket, civil szerve zetek vezetőjét,lakosság részéről megjelent érdeklődőt Úegáilapította, hogy a megválasztott 7kéPviselőből 6 főjelen van. Bejelentette, hogy az Szűsi. alapján a iegyzőkönyv hitelesítők:Soós GYula és Széll Pál képviselők lesznek. Kérte a képvúelotát,"rrogy á meg/rívóban
1z9r9nlŐ 

napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, aú főgadják el.
A kéPviselŐ-testtilet határozathozatal nélküt, egyhűgui aE, 6 igén szavazattal elfogad ták az
alábbi:
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N ap i re n d et: 1.) TapolcaKörnyéki Önkormanyzati Társulás TarsulásiMegállapodás
módo sításrának elfo gadása

Előadó: Takács Péter polgármester

2.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és - kezelési
Onkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának, Támogatási Szerződés módosításának
elfo gadása, társulási tanácsb a, ellenőrző bizottságb a delegál ás

Előadó: Takács Péter polgármester

3.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár
véleményezése

Előadó: Takács Péter polgrármester

1./Napirend:

Takács Péter polgármester elmondta,hogy a képviselők megkapták a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításéra vonatkozó előterjesztést. A
társulásból kilépett Tapolca, és Raposka, ezffi. a társulási megállapodást 5 ponton módosítani
kell. Kérte a képviselőket akinek kérdése, hozzászőlása van tegye meg. Kérdés,hozzászólás
nem volt. Kérte a képviselőket, fogadják el ahatározati javaslatot.

Képviselő-testtilet egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkíil meghozta
az alábbí;

t28l2014.(Xl.19.)Ökt.sz.h a t á r o za t o t

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testtilete a Tapolca
Környéki Onkormányzati Társulás Társulási Megállapodás mellékleteinek
módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés mellékletét kepező
j avaslattal megegy ező tartalommal elfo gadj a.

Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot kí.ildje meg 2014.
december 5. napjáiga Társulás elnökének

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Hatráridő: 201 4.december 5.

2./Narrirend:

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tagsa a Veszprém és Tórsége
Szetnyvízelvezetési és - kezelési Önkormányzati Társulásnak. Á társulási Megállapodás
módosítása a 2014. október 12-i önkorményzati választásokat követően vált szükségessé,
mivel több településen új polgármesterek léptek hivatalba.
Trársulási Tanács a módosított társulási megállapodást 2014. november 5-én elfogadta, azt a
társulás tagjainak is jóvá kell hagyni. Ismertette ahatározat tervezetet.
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Kérte a képviselők kérdését, hozzászőlását.

Soós Gyula képviselő kérte, hogy a jövőben az egységes szerkezetű társulási megállapodást
is kiildjék meg a képviselőknek, hogy a módosításokat jobban át tudják tekinteni.

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a módosítással, tiársulási
megáll ap o d ás el fo gadá s áv al kézfeltartás s al j elezze.

KépviselŐ-testiilet egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélktil
megltozta az alábbi:

1Z9t2014. lXI. 19.t Ökt. számú h a t á r o z a t o t

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testiilete megtárgyalta
a,,Veszprém és Térsége Szennyvizelvezetési- és kezelési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról" szőlő előterjesztést
és az egységes szerkezetbe foglalt Tarsulási Megállapodás módosítását
elfogadta.

KépviselŐ-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot krildje meg a
Veszprém és Térsége Szennyvizelvezetési- és kezelési Önkormányzati
Társulásnak.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 30.

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Veszprém és Térsége SzennyvízeJ.vezetési és -
kezelési Önkormanyzati Tarsulás Tarsulási Tanácsa jogszabályv áltozás miatt felülvi zsgáIta a
Szervezeti és Működési Szabályzatát. Javasolta annak elfogadását a tag önkormányzatol<nak
is. Kérte a képviselők kérdését, hozzászőlását. Kérdés,hozzászőIás nem volt, ezértjavasolta a
határ o zat teru ezet el fo gadás át.

KépviselŐ-testtilet egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkiil megltozta
az alábbi:

13012014. lXI. 19.t Ökt. számú h a t á r o za t o t

Monostorapáti község onkormányzata képviselő-testiilet e meg!ár gy a\ta
a ,,veszprém és Térsége szennyvizelvezetési- és kezelési Önkormányzati
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és azt az
előterj esztett tartalommal elfogadj a.

Képviselő-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot..laildje meg a
veszprém és Térsége szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati
Társulásnak.

Felelős: Takács LászLőné jegyző
Határidő: 2014. november 30.



4

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési -és
kezelési Onkormányzatai Társulás Támogatási Szenődés 6. sz. módosítását elfogadta a
tarsulási tanács. Támogatásl szerződés módosításara az ÁFA. törvény változás miati került
sor. A Társulás Ár'A hátraléka elengedésre került. Társulási TanácJ 2014. november 5-én
elfogadta a támogatási szerződés módosítását. A társulás tagiainak is jóvá kell hagyni a
módosítást.
Kérte a képviselőket, aki egyetért ahatátozati javaslattal kézfeltartással jelezze.

Képviselő-testtilet egyhangú 6 igen szavazattal ellenszavazat és brtőzkodás nélktil megltozta
az alábbi:

13112014. lXI. l9.t Ökt. számú h a t á r o z a t o t

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium és a Veszprém és Térsége Szetlnyvízelvezetési
és -kezelési Önkormán yzatt T áruIás között létrej ött Támo gatási S zerződés
6. számú módosítását elfogadja.

KépviselŐ-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot a Veszprém és
Térsóge Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormán yzati T árulás r észér e
ktildje meg.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 30.

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Magyarország hely önkormányzatairőI szőIő
2all. évi CLXXXIX.törvény 94. § (2) bekezdése alapján a Társulási Tanácsot a társult
önkormányzatok képviselő-testtilete áItal delegált tagok alkodák. A tanácsba az
önkormányzatokat a polgármesterek képviselik, ezért személyét j avasolj a delegálni.

KépviselŐk a javaslattal egyetértettek, és egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkiil meghozták az alábbi

132t2014. tXI. 19.t Ökt. számú h a t á r o z a t o t

Monostorapáti község onkormányzata képviselő-testtilete a veszprém és
Térsége Szennyvizelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási T anácsáb a Magyarors zág helyi önkormányzatairól szőlő 20 I 1 .

évi CLXXXX. törvény 94. § (2) bekezdése alaplln Takács Péter
polgármestert delegálja.
Képviselő-testiilet felhatalmazza a polgárrnestert, hogy a társulási tanács
ülésein részt vegyen, az önkorm ínyzatot képviselj e.

Képviselő-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot
hildje meg a társulásnak.

Felelős: TakácsPéter polgármester
Takács Lászlőné 1egyző

Határidő: 2014. november 30. és folyamatos.
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Takács Péter. polgármester elmondta, hogy a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és
- kezelési Önkormrányzati Társulás Társulási Tanács jogszabály"r"íi működését és
kÖltségvetési ellenőrzését a társult települési önkormányzatok Ellenőrző Bizottsága Iátja el.
Az ellenőrző bizottság 3 főb_ől á1l, 1-1 tagot delegál Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata , Zirc város Önkormlnyzata. a hegy"sdi agglómeráciő Í önkormányzata
szintén 1 ftít delegálhat. Megegyeztek a polgármesterekkel hogy Ferenczy Károly
Monostorapáti, Vörösmarty u.6. sz. alatti lakost delegálják, Ő tag1a volt e|őzőleg a pénzüg}i
bizottságnak, ezértrálátása vaír a tárulás működésére,beruházásra, és élvezi a többi település
támogatását.
Kérte a képviselőket fogadjak el a javaslatot.

KépviselŐ-testtilet egyhangú 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta
az alábbi:

13312014. tXI. 19.t Ökt. számú h a t á r o z a t o t

Monostorapáti község Onkormányzata Kópviselő-testiilete a Veszprém és
Térsége Szennyvizelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás
Ellenőrző Bizottságába Ferenczy Károly Monostorapáti, Vörösmarty u.
6.sz. alattí lakost delegálja. Képviselő-testtilet felhatalmazza F erenczy
Károly delegált tagot, hogy az ellenőrző bizottság hatásköréb e tartoző
feladatokat lássa el. Képviselő-testtilet felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a
batározatot küldje meg a társulásnak.

Felelős: Takács Lászlőné iegwő
Határidő: 2014. november 30.

3./Napirend:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy anemzeti köznevelésről szóló 20tI. évi CXC.
tÖrvény alapján a kormányhivatal a 201512016. tanévre vonatkozóan meghatározza és
kőzzéteszi az iskolák felvételi kőrzetét. Veszprém Megyei Kormányhivatal beszerzí az éintett
Önkormányzat véleményét. Monostorapáti községre a Művészetek Völgye Általános Iskola
Talirindörögdi Tagintézménye Taliándörögd, Kiss János u.16.sz. került megfuatérozásra.
Javasolta azt elfogadni.

KépviselŐ-testíilete egyhangu 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartőzkodás nélktil
megfuozta az alábbi:

134t20l4.(Xl.19.)Ökt.sz. h a tár ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata kepviselő-testtilete kijelenti, hogy a
nerlzeti köznevelésről szőlő 20IL. évi CXC. törvény 50. §. (8) bekezdése
alaplán elkészített és kőzzéteJt iskolai körzethaftffi megismerte, egyet&. a
kőrzethatánal. Településen lakóhellyel, ennek hiányábantartőzkodási hellyel
rendelkező általanos iskolrába járó tanköteles tanulók számaösszesen: 103 ftí.
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Művészetek Völgye Általános Iskola Monostorapáti alsó és felső tagozatra
járó tanulőí |étszáma 96 fő, hátrányos helyzehí tanuló 4, ha|mozottart
hátrányos helyzetű tanuló 8. Tapolca általános iskolába 7 tanuló jár, akik
közül hátrányos, halmozottan hátrányos helryzeű tanuló nincs.

Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a testiileti határozatot ktildje meg a
Veszprém Megyei Kormanyhivatal Oktatási FőosztáIya részér e.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 28.

Takács Péter polgármester kérte a jelenlévőket, képviselőket, akinek kérdése, hozzászőIása
van tegye meg.

Kiss János az ifjúsági szervezet vezetője elmondta, hogy a szervezet Mikulás járást folytat
évek óta. 150-160 csomagot adnak a gyermekeknek. 15 éve amikor elkezdték az iflúsági
szervezet fedezte a kiadásokat, de kéri az önkormányzatot, hogy kb. 40.000.-ft-ta1 járuljanak
hozzá a kiadásokhoz.

Takács Péter polgármester megköszönte a megjelentést és a rendkívüli testi.ileti ülést 18,20
órakor bezárta"

k.m.f.t.
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Takács péter

polgármester
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Takács Lászlóné '

jegyző

,,,(
-,r, i: \

/'L^,'v,
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