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Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

Száma: 1401-2/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-én 

/szerdán/  18.00 órai kezdettel megtartott rendes  nyilvános  üléséről.  

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

 

Jelen vannak:   Takács Péter    polgármester 

   Vigh Elemér   alpolgármester 

   Gulyás Erzsébet   képviselő 

   Molnár Andrea  képviselő 

   Soós Gyula   képviselő 

   Széll Pál   képviselő    

    Varga János   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

    Takács Lászlóné  jegyző 

    Török Józsefné  szociális ügyintéző 

    Török Zoltánné  Mozgáskorlt. helyi csop.vez.  

    Zentai János    Nyugdíjasklub vezetője 

    Kovács György  RNÖ elnöke 

    Kiss János   Ifjúsági szervezet vezetője  

    Rompos József  Polgárőrség vezetője 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Soós Gyula    képviselő   

   Széll Pál   képviselő 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné    

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket.  A jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy az ülés  határozatképes hisz mind a 7 fő jelen van, így  azt megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítő Soós Gyula és Széll Pál  

képviselők  lesznek.  

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

Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

N a p i r e n d e t :  1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról.  

  Előadó:   Takács Péter   

              polgármester 

 2./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet módosítása.  
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  Előadó:   Takács Péter   

              polgármester 

 3./  Tájékoztató az „Extázis” Ifjúsági Szervezet tevékenységéről.  

  Előadó:   Kiss János   

              szerv. vezetője 

 4./  Vegyes, aktuális ügyek.  

a.) Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő 

Fejlesztési Terv elkészítésére, vagyonértékelésére 

meghatalmazás. 

b.)  Hegyesd szervízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer 

Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére meghatalmazás.  

c.)  Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására.  

 

1. Napirend 

Takács Péter polgármester elmondta, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták. Az előterjesztésből is látszik, hogy 

március elsejétől jelentős mértékben átalakul a segélyezési rendszer. Az önkormányzatoktól 

járási hatáskörbe kerül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás. Önkormányzati hatáskörben marad a lakásfenntartási 

támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági ápolási díj, valamint a méltányossági 

közgyógyellátás. Ezen támogatások finanszírozását megszüntette az állam, teljes mértékben 

önkormányzati költségvetésből kell fedezni ezeket az ellátásokat. A kiküldött rendelet-

tervezethez egyetlen egy módosító javaslat érkezett. Soós Gyula képviselő javasolta a rendelet 

tervezet 12. §-át -  lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás – kiegészíteni 

azzal, hogy a támogatás feltételekén követeljék meg  a lakókörnyezet rendezettségét.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslataikat a rendelet-tervezettel 

kapcsolatban.   

Képviselők részéről a rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétel nem volt, ezért javasolta a 

rendelet elfogadását.   

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  

3/2015. (II. 27.) önkormányzati   r e n d e l e t e t 

    a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

2. Napirend 

Takács Péter polgármester elmondta az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Két dolog 

indokolja a szabályzat módosítását. Az egyik az, hogy az SZMSZ szabályozza a 

polgármesterre átruházott hatásköröket, melyet a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról 

szóló rendelet elfogadásával módosítani szükséges. A másik ok, egy formai része az SZMSZ-

nek. Konzultálva a jegyző asszonnyal, úgy gondolják, a jegyzőkönyv hitelesítés csak 

hátráltatja a munkát, sokszor gondot okoz a jegyzőkönyv elkészülte után a hitelesítőkkel 
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történő aláíratás. Úgy gondolja elég, ha a polgármester és a jegyző írja csak alá. Kérte a 

képviselőket, amennyiben az SZMSZ módosításával egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  

4/2015. (II. 27.) önkormányzati   r e n d e l e t e t 

Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 

15.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

3. Napirend 

Takács Péter polgármester elmondta, az Ifjúsági Szervezet munkájáról szóló írásos 

beszámolót az ülés előtt adta át a szervezet vezetője, így azt a képviselők részére nem tudták 

kiküldeni. Felkérte Kiss Jánost az Ifjúsági Szervezet vezetőjét, adjon tájékoztatást a szervezet 

2014. évi tevékenységéről.  

Kiss János az Ifjúsági Szervezet vezetője részletesen tájékoztatta a képviselőket a szervezet 

2014. évben megtartott rendezvényeiről, programjairól. Megköszönte az önkormányzat 

anyagi támogatását, segítségét.  

Kérte a képviselőket amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban észrevételük, kérdésük 

van, tegyék meg. 

Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  

Takács Péter   polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

18/2015. /II. 25./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Beszámoló az „Extázis” 

Ifjúsági Szervezet  2014. évi munkájáról” szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/ 

4. Napirend 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a vízi-közmű vagyonra vonatkozóan törvényi 

előírás alapján Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni. Bakonykarszt Zrt. felajánlotta 

segítségét a terv elkészítésével, illetve jóváhagyásával kapcsolatos eljárás során. Ismertette az 

erre vonatkozó határozati javaslatot.  

Varga János képviselő elmondta, az előterjesztésben olvasta a határidőket. Úgy gondolja 

előzetes konzultáció szükséges, egyeztetni kell a szükséges felújítások ütemezését, hisz annak 

kifizetése költségvetés függő. A szennyvízvezetés még aránylag új, de ott is lehet fenntartási 

költségekre számítani. Lehet –e tudni azt, hogy mekkora összegre lesz szükség, mivel lehet 

tervezni.  
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Takács Péter   polgármester elmondta, a Gördülő Fejlesztési Tervben kell ütemezni a várható 

alkatrész, illetve gépcseréket, tehát ezzel kapcsolatban még biztosan több döntésre szükség 

lesz.  

Soós Gyula képviselő szerint az ivóvízrendszer már öreg, a talajban lévő csövek már 

elavultak, erre is oda kellene figyelni. Egy-két helyen fel kellene tárni, megnézni milyen 

állapotban vannak, ha szükséges a csere a tervezésnél ezzel is számolni kell.  

Takács Péter polgármester elmondta, a szennyvízhálózat építése során a gerincvezeték 

teljesen ki lett cserélve.  

Gulyás Erzsébet  képviselő szerint a Bakonykarszt ezekre a dolgokra eddig is odafigyelt, 

erről már többször beszéltek velük. Ha valahol hibát észlelünk, fel kell hívni a figyelmüket.  

Takács Péter polgármester kérte képviselőket, amennyiben az abban foglaltakkal 

egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

19/2015. /II. 25./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-24040-

1-001-00-02 MEKH kóddal rendelkező 8. sorszámú Monostorapáti 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-

2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó 

napirendi pontot. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 

szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 

érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy 

hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 

önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a 

vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv., valamint az 58/2013. (II. 27.) 

Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-

2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

Felelős:      Takács Péter 

Határidő:    2015. március 16.   

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy törvényi szabályozás alapján a víziközmű-

vagyon vagyonértékelését is el kell végeztetni. Ehhez a Bakonykarszt Zrt szintén felajánlotta 

segítségét. Ismertette az erre vonatkozó határozati javaslatot.  

Képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal meghozta az alábbi:  

20/2015. /II. 25./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-24040-

1-001-00-02 MEKH kóddal rendelkező 8. sorszámú Monostorapáti 
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ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 

víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése 

szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 

24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a 

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés 

készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a 

2012. évben a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal megkötött Egyetértési Nyilatkozat alapján hatalmazza 

meg a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot a vagyonértékelés elvégeztetésével.  

A meghatalmazás terjedjen ki arra, is, hogy a Bakonykarszt Víz- és 

Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevünkben és helyettünk a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elfogadott Beszerzési 

és Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban 

válassza ki a vagyonértékelő személyét, vele szerződést kössön és neki az 

ellenszolgáltatást kifizesse.   

Felelős:      Takács Péter 

Határidő:    2015. március 16.   

Zentai János   az ivóvízzel kapcsolatban megkérdezte van –e valamilyen oka annak, hogy a 

szokásosnál jobban hipózzák a vizet.  

Takács Lászlóné  jegyző elmondta, hogy semmiféle jelzés nem érkezett ezzel kapcsolatban, 

pedig többször jönnek vízmintát venni.  

Takács Péter  polgármester elmondta a Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-

rendszerre vonatkozóan is el kell készíteni a Gördülő Fejlesztési Tervet. Az tisztító 

vagyonértékelése már megtörtént, tehát azzal már nem kell foglalkozni.  

Ismertette a határozati javaslatot. Kérte a képviselőket, amennyiben az abban foglaltakkal 

egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

21/2015. /II. 25./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-02422-

1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 64. sorszámú Hegyesd 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, 

megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 

szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 

érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy 

hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 

önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 
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A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a 

vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) 

Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-

2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

Felelős:      Takács Péter 

Határidő:    2015. március 16.   

Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal vezetője megküldte a települési ügysegédi feladatok 

ellátására vonatkozó megállapodás tervezetet.  

Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, amennyiben szóbeli kiegészítése van az előterjesztéssel 

kapcsolatban tegye meg.  

Takács Lászlóné  jegyző elmondta a Járási hivatalhoz kerülnek bizonyos hatáskörök. A  

Járási hivatal továbbra is biztosítani kívánja az ügyfeleknek azt, hogy kérelmüket lakóhelyük 

szerinti önkormányzati hivatalban adják le. Az itt leadott kérelmeket az ügysegéd viszi el. az 

ügysegéd a jövőben nem csak Monostorapátiban, hanem Taliándörögdön is tart 

ügyfélfogadást minden hétfőn 8-9 óra között. Megállapodásban kell rögzíteni, hogy az 

önkormányzat biztosítja ehhez a helyiséget, informatikai rendszert. Szóban ismertette a 

megállapodásra vonatkozó határozati javaslatot.  

Varga János   képviselő megkérdezte mi lesz a feladata az ügysegédnek?  

Takács Lászlóné   jegyző elmondta, elsősorban a kérelmek átvétele. Teljes, hivatalos 

ügyintézésre nem lehet számítni. A gyakorlat azt mutatja, hogy nem nagyon jönnek az 

ügyfelek, ügyintézésüket összekötik a bevásárlással. Ügysegéd eddig is volt 

Monostorapátiban 8-10 óra közötti időpontban. A kérelmeket eddig is átvettük, az ügysegéd 

pedig átvette.  

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, amennyiben az ismertetett határozati 

javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

22/2015. /II. 25./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete „Megállapodás települési ügysegédi feladatok 

ellátására” című előterjesztést megismerte. Egyetért 

azzal, hogy 2015. március 2-től az ügysegéd 

Monostorapáti, Petőfi u. 123. szám alatti hivatali 

helyiségben ügyfélfogadást tartson. Önkormányzat az 

ügysegédi feladatok ellátásához szükséges feltételeket 

biztosítja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 

jegyzőt, valamint a pénzügyi vezetőt a megállapodás 

aláírására. 

Felelős:  Takács Péter polgármester 

    Takács Lászlóné jegyző 

Határidő:  azonnal 
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Takács Péter  polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Tapolcai Újság főszerkesztője 

megkereste, és elmondta, hogy lehetőséget biztosítanának a településnek a heti újságban 

történő megjelenésre. Egy újság 23,-Ft + ÁFA, tehát 30 Ft körüli áron kerül értékesítésre. Az 

újság minden szerdán jelenik meg. Ha 100 példányt rendelnének, havi 12.000,-Ft költséget 

jelentene. Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

Soós Gyula képviselő szerint sok a heti megjelenés, nincs annyi történés, nem tudnák 

megtölteni.  

Vigh Elemér  alpolgármester megkérdezte ezért a pénzét mennyi helyet kapnánk az újságban?  

Takács Péter  polgármester elmondta, ha két cikk van, akkor annyi helyet, ha van olyan hét, 

hogy nem történik semmi, ami nem valószínű, akkor nem lenne semmi, de akkor is ki kell 

fizetni az újság árát. Úgy gondolja jó lenne, ha ez az újság minden emberhez eljutna, most 

próbaként csak 100 db lapot rendelnénk. Jelenleg 7000 példányban jelenik meg az újság, a 

tapolcai hivatalhoz tartozó településeken elérhető, úgy tudja, most folytatnak tárgyalásokat 

Badacsonytördemiccel.  

Varga János képviselő elmondta, volt egy félórás műsor a tapolcai televízióban a 

főszerkesztővel. Ott kifejtette az eddigi munkáját, az idevezető utat. Elmondta három 

kollégájával szerkesztik az újságot. Szeretnék az újság terjedelmét még legalább 2-3 oldallal 

bővíteni. Színvonalas, megfelelő terjedelmű újságot szeretnének létrehozni. Helyi újság 

hiányában egy hézagpótló lehet, egy minimális példányszámot javasolt megrendelni.  

Takács Péter  polgármester három hónapos próbaidőre javasolta megrendelni 100 példányban 

a lapot. Meglátják, hogy megtelik –e tartalommal, és azt is, hogy hogyan fogadja a lakosság.  

Gulyás Erzsébet   képviselő szerint a 100 példány kevés, ezért nem támogatja. Véleménye 

szerint hosszú távon célszerűbb lenne visszaállítani a helyi újságot, havi megjelenéssel, csak 

helyi eseményekkel.  

Zentai János    szerint csak kéthetente kellene feltölteni apáti hírekkel, és csak havonta kétszer 

kérni a lapból.  

Molnár Andrea   képviselő  szerint sincs hetente olyan hír, esemény,  amit meg lehet 

jelentetni. Az apáti újság visszaállítása szerinte problémás. Egy újság szerkesztéséhez érteni 

kell, nem csinálhatja akárki.  

Varga János   képviselő szerint az új honlapon kellene egy fórumot nyitni, ahol névvel ellátott 

véleményeket lehetne leírni. Sajnos a monostorapati.info fórum lapján olyan információkat 

lehet megjelentetni, ami nem valós. Meg kellene keresni ki kezeli, és kezdeményezni a 

megszüntetését. A napokban jelentettek meg az 1 %-ra vonatkozó adószámot, úgy mintha az, 

az óvodai alapítvány adószáma lenne.  Sok visszaélésre ad lehetőséget.  

Gulyás Erzsébet  képviselő szerint aki erre a honlapra rálép, tudnia kell, hogy az ott megjelenő 

írások nem hivatalosak. Aki fel akarja ajánlani 1 %-át utána néz a helyes adószámnak, esetleg 

megkeresi az óvodavezetőt.  

Soós Gyula képviselő támogatja a honlapon fórum indítását, márt többen jelezték erre 

vonatkozó igényüket.  

Takács Péter   polgármester szerint a facebook-on van lehetőség a fórumra, azt sokkal többen 

felkeresik. Ismételten javasolta három hónap próbaidőre megrendelni  a lapot  100 példányban. 

A tapasztalatok alapján ezután tudnak dönteni a további megrendelésről. A cikkek megírásában 

tudnak segítséget nyújtani, fotókat pedig tudunk adni.  

Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a lap megrendelésével kézfeltartással jelezzék.  
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Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

23/2015. /II. 25./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete  2015. március 4-től 2015. június 3-ig – három 

hónap próbaidőre – megrendeli Tapolcai 

Kommunikációs Kulturális és Média Kft-től Tapolca  

város lapját, a „Tapolcai Újságot” heti 100 példányban, 

30,-Ft/db összegben, melyben Monostorapáti község 

Önkormányzata részére megjelenési lehetőséget 

biztosítanak.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

Felelős:  Takács Péter  

      polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 18.50 órakor 

bezárta.  

Kmf.  

 

 

Takács Péter       Takács Lászlóné 

 polgármester             jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

 Soós Gyula               Széll Pál 

    képviselő          képviselő 

  


