Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti
Száma: 1401-19/2015.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 25-én
/szerdán/ 16.30 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről.

Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti Petőfi u.123.

Jelen vannak:

Takács Péter
Vigh Elemér
Gulyás Erzsébet
Soós Gyula
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
érkezett: 16.50-kor
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Molnár Andrea
Széll Pál

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Soós Gyula
Rompos József
Zentai János
Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
Nagycsaládos Egy. vezetője
Polgárőrség vezetője
Nyugdíjasklub vezetője

Török Józsefné

Takács Péter polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz a
7 képviselőből 4 fő jelen van, így azt megnyitotta. Elmondta, hogy Gulyás Erzsébet képviselő
jelezte, hogy késni fog.
Kérte, hogy amennyiben a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételük,
kiegészítésük nincs úgy azt fogadják el.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és
határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:

egyhangúlag, 4 igen szavazattal,

N a p i r e n d e t : 1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.15.)önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Takács Péter polgármester
2./Monostorapáti Helyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata
Előadó: Takács Péter polgármester
3./Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testület 2016. évi
Munkaterve
Előadó: Takács Péter polgármester

- 2 4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) belső ellenőrzési terv elfogadása
b.)iskolai körzethatár véleményezése
c.)Monostorapáti Polgárőrség támogatási kérelme
d.)Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás
módosításának elfogadása
e.)víziközmű vagyonkezelési díj elszámolása 2016-tól
f.) Magyar Orvosi Kamara iparűzési adó mentességgel kapcsolatos
megkeresése
g.)Monostorapáti 73, 396 hrsz-ú holt mederárok kitűzése
h.)Kiss Balázs judo edző támogatási kérelme
Előadó: Takács Péter polgármester
Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről.
Takács Péter
megkapták.

polgármester

elmondta, hogy a tájékoztatót a képviselők előzetesen írásban

Kérte a jelenlévőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül
elfogadták
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót.
/ A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

1. Napirend:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
szóló rendelettervezetet - amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
tett szükségessé – a képviselők írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy a rendelettervezettel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta a rendelettervezet elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és
megalkották az alábbi:
13/2015. (XII.1.) önkormányzati

egyhangúlag, 4 igen szavazattal

r e n d e l e t e t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a Monostorapáti község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014.(XII.15.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról.

/A rendelet a jkv. mellékletét képezi/
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Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
102/2015. (XI.25.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete a
131/2013.(XII.17.) Ökt. számú határozattal elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta és megállapította,
hogy az abban kitűzött célok megvalósultak, további
intézkedésre nincs szükség.

/Az előterjesztés a jkv. mellékletét képezi/

3. Napirend:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. évi munkatervének tervezetét a képviselők írásban megkapták.
Javasolta, hogy a „Társadalmi munka” című bekezdést a Munkatervből vegyék ki.
Kérte a jelenlévőket, hogy a tervezettel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - a „Társadalmi munka” című bekezdés elhagyásával - javasolta a Munkaterv
elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
103/2015. (XI.25.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete a
2016. évi Munkaterv-et
e l f o g a d j a.

/A Munkaterv a jkv. mellékletét képezi/
4. Napirend: Vegyes, aktuális ügyek
a.) Belső ellenőrzési terv elfogadása

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést a
képviselők írásban megkapták.
- 4 Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta a belső ellenőrzési terv elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
104/2015. (XI.25.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete a
2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a határozat
melléklete szerinti tartalommal
j ó v á h a gy j a.
Belső ellenőrzési feladattal megbízza
Kövessiné Müller Katalin
8300 Tapolca Fazekas u.54. szám alatti egyéni vállalkozót,
belső ellenőrt.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: folyamatos

/A Belső Ellenőrzési Terv a jkv. mellékletét képezi/
b.) Iskolai körzethatár véleményezése
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolai
körzethatár véleményezéséről szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Varga János képviselő megkérdezte, hogy volt-e egyeztetés, tárgyalás arról, hogy a körzethez
tartozó taliándörögdi felsős gyerekek szülei lehetőleg ne másik körzetbe írassák be őket.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy volt problémafeltáró megbeszélés, a taliándörögdi
képviselő-testület tagjai ígéretet tettek arra, hogy szorgalmazni fogják a szülők pozitív hozzáállását
a körzethatáron belüli iskolaválasztásra.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők és a jelenlévők részéről más hozzászólás, kérdés
nem volt javasolta az általános iskolai körzethatár véleményezéséről szóló előterjesztés
elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
105/2015. (XI.25.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete
kijelenti, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdése alapján elkészített és közzétett
iskolai körzethatárt megismerte, egyetért a körzethatárral.
Településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel

rendelkező általános iskolába járó tanköteles tanulók száma
összesen: 97 fő.
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felső tagozatra járó tanulói létszáma 90 fő, hátrányos helyzetű
tanulók száma 27 fő, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 4.
Tapolca általános iskolába 7 tanuló jár, akik közül hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nincs.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi
határozatot küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztálya részére.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2015. november 30.
/A Belső Ellenőrzési Terv a jkv. mellékletét képezi/
c.)Monostorapáti Polgárőrség támogatási kérelme
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy a közelmúltban hivatalosan is megalakult
Monostorapáti Polgárőrség támogatási kérelmét a képviselők írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy a kérelemmel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta a Polgárőr Egyesület részére – a többi helyi szervezethez hasonlóan –
50.000.- Ft összegű támogatás megállapítását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
106/2015. (XI.25.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó szabályokról szóló 3/2014.(II.15.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban Ör.) alapján a Monostorapáti
Polgárőrség-et (8296 Monostorapáti Petőfi u.123.) egyszeri,
50.000.- Ft azaz Ötvenezer forint
összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben, a Polgárőrség
bankszámlájára való utalással történik.
A támogatás célja: a Polgárőrség működésének költségeihez
való hozzájárulás.
A felhasználás határideje: 2016. június 30.
Az Alapítvány a felhasználásról 2016. szeptember 30-ig
köteles elszámolni.
Utasítja a Polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselőtestület
döntésének
megfelelő
tartalommal
kössön

megállapodást a Monostorapáti Polgárőrséggel, ami terjedjen
ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.
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intézkedjen fenti összeg kifizetéséről.
Utasítja a Polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról,
illetve annak elmaradásáról számoljon be a Képviselőtestületnek.
Felelős: Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2015. december 10. és
2016. július 31.
d.)Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának
elfogadása
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az új Társulási Megállapodást a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a képviselők írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta a Megállapodás elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
107/2015. (XI.25.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Megállapodását az előterjesztett módosító
foglaltakkal egyezően jóváhagyja.

Társulási
okiratban

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot
küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: azonnal
e.) Víziközmű vagyonkezelési díj elszámolása 2016-tól
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy a víziközmű rendszer vagyonkezelési díj
elszámolásáról szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta az előterjesztésben megküldött határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
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h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatóság által
hozott 28/2015.(X.01.) sz. Ig. határozatot megismerte.
Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat a
vagyonkezelési díjat, mint fejlesztési forrást a társaságnál
hagyja, azt nem kéri kifizetni. Az így képződött forrást a
társaság köteles gördülő fejlesztési terv forrásai között
szerepeltetni, és az ellátásért felelőssel történő egyeztetést
követően vagyonkezelésében lévő víziközmű fejlesztésre
fordítani.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje
meg az üzemeltetőnek.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2015. december 31.

Gulyás Erzsébet képviselő 16.50-kor megérkezett.
f.) Magyar Orvosi Kamara iparűzési adó mentességgel kapcsolatos megkeresése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Magyar Orvosi Kamara iparűzési adó mentességgel
kapcsolatos megkeresését a képviselők írásban megkapták.
Ő személy szerint nem támogatja a kérelmet, a háziorvosi rendelő valamennyi költségét – villany,
víz, fűtés, telefon, takarítás – az önkormányzat fedezi, a tervezett felújítással – amelynek költségeit
szintén az önkormányzat fogja fedezni – lényegesen megnő az ellátás színvonala ami jó az ellátást
végző háziorvosnak is.
Kérte a jelenlévőket, hogy a megkereséssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Vígh Elemér alpolgármester kérdezte, hogy a környékbeli településeken milyen döntés született
ezzel kapcsolatban.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend községek
támogatták az Orvosi Kamara kérését. Sáska nem támogatta a kérést és úgy tudja, hogy Tapolca
sem.
Elmondta még, hogy rendeletet módosítani év közben is lehet amennyiben az kedvezőbb az
érintettek számára. Természetesen ugyanúgy, ha most a képviselő-testület kedvezőbbre módosít azt
később megváltoztathatja – visszavonhatja - de azt csak év végével.
Varga János képviselő sem támogatja a kérést, véleménye szerint a működéshez szükséges
támogatások és a felújítás lényegesen több segítség.
Gulyás Erzsébet képviselő sem támogatja a kérelmet, de megjegyezte, hogy a háziorvos rossz
néven fogja venni ezt a döntést, hiszen mint ismeretes most is elégedetlen a támogatásokkal,
minden beszámolójában több segítséget kér.

Soós Gyula képviselő sem támogatja a kérést, ha a működési költségeket a háziorvosra terhelnénk
rosszabbul járna.
- 8 Takács Péter polgármester - az elhangzottak figyelembevételével – javasolta, hogy a Magyar
Orvosi Kamara helyi iparűzési rendelet módosítása iránti kérelmét a képviselő-testület ne
támogassa, rendeletét ne módosítsa.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
109/2015. (XI.25.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
helyi adókról szóló 22/2011.(XII.23.) Önkormányzati
Rendeletét nem módosítja, iparűzési adó alóli mentességet
nem állapít meg, a Magyar Orvosi Kamara Veszprém
Megyei Területi Szervezete által a háziorvosi tevékenységet
vállalkozóként folytatók számára iparűzési adó fizetés alóli
mentesség biztosítására vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt
tájékoztassa.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2015. december 10.

g.)Monostorapáti 73, 396 hrsz-ú holt mederárok kitűzése
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy a korábban elhatározott holt mederárok
rendbetételéhez szükséges kitűzés, szintezés elvégzésére árajánlat tételre történő megkeresésekre
mindössze egy ajánlat érkezett 420.000.- Ft + ÁFA összegben. A többiek telefonon közölték, hogy
a munka nagysága és nehézsége elriasztotta őket.
Kérte a jelenlévőket, hogy az árajánlattal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Vígh Elemér alpolgármester megérti a szakembereket, valóban nem egyszerű a feladat, nagyon sok
mindent kell elvégezni, a beérkezett árajánlatot nagyon kedvezőnek tartja.
Gulyás Erzsébet képviselő kérte, hogy azok, akik nem adtak árajánlatot írásban is közöljék ezt.
Ő is kedvezőnek tartja az árajánlatot – főleg mivel tisztában vagyunk vele, hogy milyen nagy
munka lesz.
Takács Péter polgármester javasolta, hogy a beérkezett árajánlatot fogadják el és a fedezetét a
2016. évi költségvetésből biztosítsák.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
110/2015. (XI.25.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti 73, 396 hrsz-ú holt mederárok kitűzésére a
PANNON GEODÉZIA Kft. Veszprém Viktor Hugó u.2.
által adott 420.000.- Ft + ÁFA összegű árajánlatot

e l f o g a d j a,
a munkát megrendeli.
- 9 A kitűzés költségét a 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2015. december 31.
h.)Kiss Balázs judo edző támogatási kérelme
Takács Péter polgármester elmondta, hogy Kiss Balázs judo edző támogatási kérelmét
a
képviselők írásban megkapták. Tudomása szerint az oktatásért a szülők fizetnek, nem
térítésmentesen végzi.
Kérte a jelenlévőket, hogy a kérelemmel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Gulyás Erzsébet képviselő nem támogatja a kérelmet, nem derül ki belőle, hogy konkrétan mire,
milyen összegben és esetleg havi rendszerességgel kéri-e.
Varga János képviselő sem támogatja a kérést, ő is úgy tudja, hogy a szülők fizetnek az oktatásért.
Takács Péter polgármester - az elhangzottak figyelembevételével – javasolta, hogy a támogatási
kérelmet a képviselő-testület ne támogassa.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
111/2015. (XI.25.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kiss Balázs judo edző kérelmét nem támogatja, anyagi
támogatást nem nyújt számára,
ismereteik szerint az oktatásért a szülők fizetnek.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt
tájékoztassa.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2015. december 10.

Takács Péter polgármester - mivel több észrevétel, bejelentés nem volt megköszönte a részvételt
és az ülést 17.00 órakor bezárta.
Kmf.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

