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Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind az öt
Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 7
tagjából 6 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő, Taliándörögd község
Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő, Kapolcs község Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő,
Vigántpetend község Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő jelen van, így az ülést
megnyitotta.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Dr. Vass István a mai nap telefonált, és közölte, hogy
ülésen nem tud részt venni, ezért A Völgy Turisztikai Egyesület napirendben szereplő
tájékoztatója elmarad. Javasolta ennek megfelelőn napirend elfogadását.
Képviselő-testületek tagjai a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül, egyhangúlag
elfogadták az alábbi:
Napirendet:

1./ Viziközmű bérleti díj kezeléséről megállapodás.
Előadó:

Takács Péter
polgármester
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1. Napirend
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a viziközmű bérleti díj közös kezeléséről szóló
megállapodás tervezetet minden képviselő írásban megkapta. A viziközmű bérleti díj jelenleg
minden önkormányzat elkülönített számláján van elhelyezve. Az érintett önkormányzatok
polgármesterei felvetették, hogy ezt a pénzt továbbra is együtt kellene kezelni, hiszen ha
szükség lesz valamilyen szennyvíz meghibásodás miatt arra, hogy ehhez hozzányúljanak, az
mindegyikük érdeke lesz. Ezt a pénzt eddig is együtt kezelte a Bakonykarszt Zrt. A
megállapodást a jegyző asszony dolgozta ki a Bakonykarszt Zrt. segítségével, ami rögzíti azt,
hogy továbbra is együtt marad ez a pénz, milyen számlán lesz elhelyezve, mire lehet
felhasználni, a felhasználásról kik döntenek, illetve azt, hogy lekötésre kerül.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket a megállapodás tervezettel kapcsolatban.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy a Vizitársulat megszűnését követő végelszámolás
során is felvetődött, hogy továbbra is célszerű lenne együtt kezelni a pénzmaradványt, most is
ez a véleménye, egyetért azzal, hogy egy számlás legyen elhelyezve.
Horváthné Papp Katalin a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
elmondta, hogy amiről Gulyás Erzsébet most beszélt, az a Viziközmű Társulat
pénzmaradványa volt. Ez a pénz az amortizációs pénz, és nemcsak azért lenne fontos, hogy
egybe maradjon, mert kamatozik, hanem azért is, hogy ne legyen elköltve másra. Ha bármi
történik, ebből a pénzből kell helyt állni. A megállapodás szerint Monostorapáti Viziközmű
számlára kerül a pénz. Megkérdezte ki fogja kezelni, kinek lesz aláírás jogosultsága? Ha
hozzá kell nyúlni, kinek lesz erre jogosítványa, és milyen bizonylat alapján?
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a pénzfelhasználásra szigorú szabályok vannak.
Csak a szennyvízrendszerrel kapcsolatos javításokra, felújításokra lehet fordítani. Úgy
gondolja ezt a részét részletesen megbeszélték a polgármesterekkel. Egy esetleges
meghibásodás egyformán érinti mind az öt települést, hiszen egy rendszerről van szó.
Krunikkerné Török Andrea pénzügyi vezető elmondta, hogy Monostorapáti Önkormányzat
minden számláját az OTP vezeti, tehát ez is OTP számlára – a szennyvíz pénzmaradvány is
egy elkülönített számlán van elhelyezve - fog kerülni. Az önkormányzat polgármesterének és
egy pénzügyi dolgozónak van aláírás jogosultsága. Ezt bármikor meg lehet változtatni.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a megállapodás tervezet azt is rögzíti, hogy a
polgármesterek közösen döntenek az összeg felhasználásáról, és kötelesek a képviselőtestületeket évente egy alkalommal együttes ülésen tájékoztatni. A Monostorapáti
polgármester, jegyző, illetve a pénzügyi dolgozó nincs feljogosítva arra, hogy ehhez a
pénzhez hozzányúljon. Az első variáció az volt, hogy a képviselő-testületek döntsenek a
felhasználásról, de azt elvetették, hisz előfordulhat, hogy egy komolyabb meghibásodás
esetén azonnal kell dönteni, ezért célszerűbb, ha a polgármesterek döntenek. A későbbiekben
célszerűbb lenne egy társulást létrehozni, keresik ennek jogi lehetőségét. Addig is ezekről a
pénzekről dönteni kell, hisz jelenleg mindegyik önkormányzatnak ott van a számláján.
Egyenlőre ezt a megoldást találták elfogadhatónak. Bízik abban, hogy az elkövetkező
időszakban nem lesz szükség erre a pénzre. Ezért is tartalmazza a megállapodás azt is hogy le
kell kötni.
Hoffner Tibor képviselő szerint sem lesz rá szükség mostanában, ezért javasolta a
legkedvezőbb ajánlat szerint lekötni.
Mohos József polgármester szerint a megállapodás tervezetben szerinte minden fontos dolog
benn van, javasolta elfogadni.
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Takács Péter polgármester javasolta a megállapodás tervezetet úgy elfogadni, hogy először
egy évre, majd folyamatosan, a legkedvezőbb ajánlat szerint kerüljön lekötésre az
amortizációs pénz.
Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
45/2015. /V. 4./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati
Társulásnál
felhalmozott
15.611.299,-Ft
víziközmű
bérleti
díjat
Monostorapáti
Önkormányzat által nyitott Monostorapáti
Vízkiközmű Lebonyolítása számlán helyezi el.
A
pénzösszeg
kezelésére
vonatkozó
megállapodást a képviselő-testület megismerte,
azt elfogadta.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás aláírására.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
számlán elhelyezett pénzösszeg egy évre történő
lekötéséről, illetve azt követő folyamatos
lekötéséről a legkedvezőbb ajánlatot tevő
pénzintézetnél gondoskodjon.
Felelős:

Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző

Határidő: 2015. május 31.
/Megállapodás a jkv. mellékletét képezi/
Takács Péter polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.
Taliándörögöd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
26/2015. /V. 4./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Veszprém
és
Térsége
Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati
Társulásnál felhalmozott 8.884.956,-Ft víziközmű
bérleti díjat Monostorapáti Önkormányzat által
nyitott Monostorapáti Vízkiközmű Lebonyolítása
számlán helyezi el.
A
pénzösszeg
kezelésére
vonatkozó
megállapodást a képviselő-testület megismerte,
azt elfogadta.
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás aláírására.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
számlán elhelyezett pénzösszeg egy évre történő
lekötéséről, illetve azt követő folyamatos
lekötéséről a legkedvezőbb ajánlatot tevő
pénzintézetnél gondoskodjon.
Felelős:

Mohos József polgármester
Takács Lászlóné jegyző

Határidő: 2015. május 31.
Takács Péter polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
30/2015. /V. 4./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Veszprém
és
Térsége
Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati
Társulásnál felhalmozott 5.720.120,-Ft víziközmű
bérleti díjat Monostorapáti Önkormányzat által
nyitott Monostorapáti Vízkiközmű Lebonyolítása
számlán helyezi el.
A
pénzösszeg
kezelésére
vonatkozó
megállapodást a képviselő-testület megismerte,
azt elfogadta.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás aláírására.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
számlán elhelyezett pénzösszeg egy évre történő
lekötéséről, illetve azt követő folyamatos
lekötéséről a legkedvezőbb ajánlatot tevő
pénzintézetnél gondoskodjon.
Felelős:

Göntér Gyula polgármester
Takács Lászlóné jegyző

Határidő: 2015. május 31.
Takács Péter polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
25/2015. /V. 4./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Veszprém
és
Térsége
Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati
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Társulásnál felhalmozott 2.281.616,-Ft víziközmű
bérleti díjat Monostorapáti Önkormányzat által
nyitott Monostorapáti Vízkiközmű Lebonyolítása
számlán helyezi el.
A
pénzösszeg
kezelésére
vonatkozó
megállapodást a képviselő-testület megismerte,
azt elfogadta.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás aláírására.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
számlán elhelyezett pénzösszeg egy évre történő
lekötéséről, illetve azt követő folyamatos
lekötéséről a legkedvezőbb ajánlatot tevő
pénzintézetnél gondoskodjon.
Felelős:

Nemoda István polgármester
Takács Lászlóné jegyző

Határidő: 2015. május 31.
Takács Péter polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
18/2015. /V. 4./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Veszprém
és
Térsége
Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati
Társulásnál felhalmozott 2.005.419,-Ft víziközmű
bérleti díjat Monostorapáti Önkormányzat által
nyitott Monostorapáti Vízkiközmű Lebonyolítása
számlán helyezi el.
A
pénzösszeg
kezelésére
vonatkozó
megállapodást a képviselő-testület megismerte,
azt elfogadta.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás aláírására.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
számlán elhelyezett pénzösszeg egy évre történő
lekötéséről, illetve azt követő folyamatos
lekötéséről a legkedvezőbb ajánlatot tevő
pénzintézetnél gondoskodjon.
Felelős:

Stark Sándor polgármester
Takács Lászlóné jegyző

Határidő: 2015. május 31.
Göntér Gyula polgármester a Völgy Turisztikai Egyesület elmaradt beszámolójával
kapcsolatban elmondta, az egyesület elnökének illet volna megtartania 2014. évi
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tevékenységükről szóló tájékoztatót, ennyit el lehetett volna tőle várni. Ha az egyesület
támogatásáról van szó, megtalálja az önkormányzatokat.
Mohos József polgármester elmondta, hogy múlt héten szerdán volt egy tájékoztató, ahova
minden tagönkormányzatot meghívott. Nem sokan voltak. Itt tájékoztatást adott a tervezett
gépjármű vásárlásról, a pályázati támogatásról. Elmondása szerint a pályázattal
finanszírozásra kerülne a gépjármű teljes fenntartásra, beszerzése, az egyesületnek nem
kerülne semmibe.
Varga János képviselő szerint megsértődött, amiért Monostorapáti önkormányzat nem
támogatta a telephelyet. Nem is igazán értették a kérést, hisz ténylegesen Kapolcson
tevékenykednek.
Takács Péter polgármester szerint kérdésként az is felmerült, hogy miért van szüksége az
egyesületnek egy öt személyes terepjáróra. Az egyesületet a tagönkormányzatok, illetve
vállalkozók tagdíjából tartják fenn.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, azért került napirendre a tájékoztató, mert az egyesület
elnöke ezt kérte. Egyeztette vele az együttes ülés időpontját, megfelelt neki, mai nap pedig
telefonált, hogy nem kíván tájékoztatót tartani a képviselő-testületeknek.
Mohos József polgármester a képviselő-testületek véleményét szerette volna megkérdezni a
pedagógus napi támogatásról. Megkapták a kistérségi levelet, melyben 12.500,-Ft támogatást
kérnek a kistérségi pedagógusnapi rendezvény megtartásához. Átvette a KLIK az iskolákat,
csak az épületek fenntartása maradt önkormányzati feladatként. Véleménye szerint a
pedagógusnap költségeit nem az önkormányzatoknak kellene fedezni. Nincs olyan hét, hogy
ne kérnének az önkormányzatoktól valamilyen támogatást. Sok kicsi sokra megy.
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a központi orvosi ügyelet június 30-al
történő, kórház általi működtetésről szóló megállapodás felmondásáról. Az orvosi ügyelet
biztosítása kötelező önkormányzati feladat, ezért ennek megoldásáról mielőbb tárgyalni kell.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők
részvételét, az ülést 19.00 órakor bezárta.
Kmf.
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