Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Szám: 11-1/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 8-án /szerdán/
18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.
Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak:
Takács Péter
Vigh Elemér
Gulyás Erzsébet
Molnár Andrea
Soós Gyula
Széll Pál

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Varga János

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Krunikkerné Török Andrea
Török Zoltánné
Zentai János
Kovács György
Rompos József
Kovács Pál
Sztrik Emilné
Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
pénzügyi vezető
Mozgáskorlátozottak Vezetője
Nyugdíjas Klub Vezetője
RNÖ elnöke
Polgárőrség Vezetője
Tűzoltó Egyesület Vezetője
Óvodavezető
Domonkos Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket a Monostorapáti község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi első rendes nyilvános ülésén. Megállapította,
hogy a képviselő-testület határozatképes, 6 képviselő van. Javasolta a napirendi pontok
elfogadását, amelyet javasolt kiegészíteni további két napirendi ponttal, a Polgárőrség
támogatási kérelméről és a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztésekkel.
Hozzátette a két utóbbi napirendi pont tárgyát képező elterjesztések dokumentumai később
érkeztek az önkormányzatokhoz, mint ahogyan a meghívók kiküldésre kerületek. Felkérte a
képviselőket, ha van módosító javaslatuk, véleményük tegyék fel. Javasolta a napirendi
pontok elfogadását.
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Monostorapáti község Önkormányzatának
határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:
Napirendet:

1./

Képviselő-testület

7

igen

szavazattal

Monostorapáti község Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2016.(II.10.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Takács Péter polgármester

2./

Monostorapáti
község
Önkormányzata
költségvetésének elfogadása.

2017.

évi

Előadó: Takács Péter polgármester
3./

Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestületének önkormányzati rendelet tervezete az étkezésitérítési díjakról
Előadó: Takács Péter polgármester

4./

Tájékoztató az Egervölgye Sportegyesület munkájáról
Előadó: Varga János egyesület elnöke

5./

Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött megállapodás felülvizsgálata
b.) „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra
beadandó pályázathoz
c.) Közművelődési Megállapodás Nap Kör Alapítvánnyal
d.) Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése
e.) Egervölgye Sportegyesület támogatási kérelme
f.) Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme
g.) Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete támogatási
kérelme
gy.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
h.) Monostorapáti Polgárőrség támogatási kérelme
i.) Iskolai körzethatár véleményezése
j.) Monostorapáti 032 hrsz-u patakmederre saját használatú
híd építése
k) Tájékozató az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás 2016.évi tevékenységéről
l.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Előadó: Takács Péter polgármester
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Napirend előtt:
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a lejárt idejű határozatok
végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Az elhangzottak véleményezését
kérte a képviselőktől. Hozzászólás, javaslat nem volt. Felkérte a képviselőket, aki egyetért a
lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
tájékoztatással kézfelemeléssel jelezze.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal,határozathozatal nélkül elfogadta a tájékoztatót.

egyhangúlag,

6

igen

1. napirend
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a képviselők az előterjesztéseket megkapták,
majd felkérte a képviselőket az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)
önkormányzati rendelet módosításának megvitatására. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az
előirányzat módosításra a 2016. december 31. napjáig bekövetkezett változások miatt került
sor. Vélemény, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha
elfogadják a 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítását.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal megalkotta az alábbi:
1/2017. (II.15.) önkormányzati

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

rendeletet
Monostorapáti község Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2016.(II.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

(rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. napirend
Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket, hogy az önkormányzat 2017. évi
költségvetésével kapcsolatosan kérdésük merült fel, tegyék fel. Hozzászólás, vélemény
hiányában felkérte a képviselőket kézfelemeléssel jelezzék amennyiben egyetértenek
Monostorapáti község Önkormányzata 2017. évi költségvetésével, 265.912 Ft-os bevételi és
kiadási összeggel.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal megalkotta az alábbi:
2/2017. (II.15.) önkormányzati

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

2017.

évi

rendeletet
Monostorapáti község Önkormányzata
költségvetésének elfogadásáról

(rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Takács Péter polgármester a megjelent vendégeket tájékoztatta, hogy a képviselő-testület egy
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egyeztetési folyamaton vannak túl, melyet a rendelet tervezetek elkészülését követően kezdtek
meg. A képviselő-testület nem látatlanul szavazott az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének módosításáról, a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletről, és az
előterjesztésekről, hanem egyeztetés előzte meg szavazást. Hozzátette természetesen
felmerülő kérdéseikre állnak rendelkezésükre.
3. napirend
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az étkezési-térítési díjakról szóló önkormányzati
rendelet tervezetéről kell dönteniük, mely a Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában érinti az
önkormányzatot. Hozzátette Sztrik Emilné óvodavezető is jelen van, aki a felmerülő
kérdésekre válaszol. Vélemény, kérdés nem volt. Kérte a képviselőket, aki az érkezési díjakról
szóló önkormányzati rendelet tervezetével egyetért, kézfeltartással jelezze.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal megalkotta az alábbi:
3/2017. (II.15.) önkormányzati

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

rendeletet
Monostorapáti
község
Önkormányzat
testületének az étkezési-térítési díjakról

Képviselő-

(rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. napirend
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Egervölgye Sportegyesület 2016. évi
munkájáról szóló tájékoztatót a képviselők megkapták. Felkérte a képviselőket
véleményezzék a beszámolót. Hozzászólás hiányában javasolta az Egervölgye Sportegyesület
2016. évi beszámolójának elfogadását.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal meghozta az alábbi:
3/2017.(II.9.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete
Egervölgye Sportegyesület 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

/Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
5. napirend
a) Monostorapáti
felülvizsgálata

roma

Nemzetiségi

Önkormányzattal

kötött

megállapodás

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a vegyes, aktuális ügyek közül elsőként az
együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Monostorapáti Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal előterjesztés véleményezését kérte a képviselőktől. Hozzátette az

5

együttműködési megállapodást az elmúlt évben felülvizsgálta mind a roma, mind a helyi
képviselő-testület és módosítást nem tartották indokoltnak. Hozzászólás, javaslat nem volt,
ezért szavazásra kérte fel képviselőket.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal meghozta az alábbi:
4/2017.(II.9.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
felülvizsgálta a Monostorapáti Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött – 26/2015.(III.31.) Ökt.sz.
határozattal elfogadott együttműködési megállapodást,
megállapította, hogy a megállapodás módosítása nem
indokolt. Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről a
nemzetiségi önkormányzat elnökét tájékoztassa
Felelős:

Takács Péter polgármester

Határidő:

2017. február 20.

b)Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
kiterjesztéséhez” című felhívásra beadandó pályázathoz

ASP

rendszer

országos

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra
beadandó pályázathoz című előterjesztésről. Hozzátette a pályázat 100%-os támogatottságú,
az önkormányzat második körben kerül be a pályázók közé és az önkormányzati igazgatási
feladatok ezen a rendszeren keresztül fognak működni.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a határozat, amely az
előterjesztésben szerepel módosításra került, a pályázati felhívásban szereplő 2017 évi
határozati minta szerinti tartalommal került átdolgozásra, amelyet ismertetett. Elmondta, hogy
az ASP rendszert a Kormányzat a Magyar Államkincstár útján működteti és valamennyi
önkormányzat számára kötelező. A pályázatot 2017. március 6-ig lehet benyújtani közös
önkormányzati hivatal esetében a székhely önkormányzatnak.
Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a „Csatlakoztatási konstrukció
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra beadandó pályázat
benyújtásával kézfeltartással jelezze.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:
5/2017.(II.9.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint a Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat –
felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-
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VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be,
valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Felelős:

Takács Péter polgármester

Határidő:

2017. február 06 – 2017. december 31.

c) Közművelődési Megállapodás Nap Kör alapítvánnyal
Takács Péter polgármester elmondta, hogy Közművelődési Megállapodás Nap Kör
Alapítvánnyal című előterjesztést a képviselők megkaptak. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
Művészetek Völgye Általános Iskolával való partnerségben 2013. szeptemberétől
közösségfejlesztő és tehetségsegítő oktatásokkal hetente foglalkoznak a gyermekekkel, az
iskolában. Felkérte a képviselőket mondják el véleményeiket az előterjesztésről.
Gulyás Erzsébet képviselő véleménye szerint át kellene gondolni, hogy az önkormányzatnak
nem lenne kedvezőbb, ha a megállapodás nem határozatlan időre, hanem csak egy évre szólna
amit minden évben meg lehetne hosszabbítani.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a határozatlan idejű megállapodás bármikor
felmondható. A határozatlan idejű szerződés a Nap Kör Alapítvány, mint a Nemzeti
Művelődési Intézet partnerszervezete számára, azért fontos, mivel két főt szeretnének
alkalmazni a közfoglalkoztatás keretében.
Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket amennyiben egyetértenek a közművelődési
megállapodás megkötés megkötésével kézfeltartással jelezzék.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
6/2017.(II.9.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL
79.§-a alapján 2017. március
1-től határozatlan idejű
közművelődési megállapodást köt a Nap Kör
Alapítvánnyal, székhelye: Vigántpetend, József Attila utca
1.
Képviselő-testület felhatalmazza a
megállapodás megkötésére, aláírására.
Felelős:

Takács Péter polgármester

Határidő:

2017. február 28.

polgármestert

a
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d) Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése
Takács Péter polgármester a soron következő napirendi pontnál a polgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztés ismertetésére
felkérte Takács Lászlóné jegyzőt.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a polgármester és alpolgármester tiszteletdíját és
költségtérítését a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg,
amelyet 2017. január 1. napjától a kormány módosított. A társadalmi megbízatású
polgármester illetménye az államtitkári illetmény és a lakosság száma arányában került
meghatározásra, 500-1500 fő lakosságnál, a főállású polgármester illetményének 50%-a
199.434 Ft, a költségtérítése az illetmény 15%-a 29.915 Ft. Javasolta 2017. január 01. napjától
a polgármester úr illetményét és költségtérítését az elhangzott összegben megállapítani.
Takács Péter polgármester szavazásra kérte fel a képviselőket, amennyiben egyetértenek a
polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének elhangzott összegével kézfelemeléssel
jelezzék.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 1 tartózkodó szavazattal
meghozta az alábbi:
7/2017.(II.9.) Ökt. számú

határozatot
1. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése
értelmében Takács Péter polgármester tiszteletdíját 2017.
január 1. napjától havi 199.434.- Ft, azaz Egyszázkilencvenkilencezer-négyszázharmincnégy
forintban
állapítja meg.
2. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése
értelmében Takács Péter polgármester költségtérítését
2017. január 1. napjától havonta 29.915.- Ft, azaz
Huszonkilencezer-kilencszáz-tizenöt forintban állapítja
meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester havi
járandóságának rendszeres kifizetése érdekében.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

Takács Lászlóné jegyző

Takács Péter polgármester ismertette az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
szóló előterjesztést. Elmondta, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80§-a határozza meg, az alpolgármester 2017. január 1. napjától a társadalmi
megbízatású polgármester 70%-ára jogosult, amely 104 706 Ft tiszteletdíjat és 15.705 Ft
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költségtérítést jelent.
Takács Lászlóné jegyző a polgármester hozzászólását kiegészítve elmondta, hogy az
előterjesztésben 70%-ot tervezetek, mivel korábban az alpolgármester tiszteletdíja a
társadalmi megbízatású polgármester illetményének 70 %-ában lett megállapítva. Változott a
jogszabály, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású
polgármester illetményének 90%-át nem haladhatja meg, megszűnt a 70-90 %- közötti
összegre vonatkozó rendelkezés. A polgármester tiszteletdíjának 70%-a
139.603 Ft, a
költségtérítése tiszteletdíjának 15%-a 20.940 Ft.
Takács Péter felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek az
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének összegével.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 1 tartózkodó szavazattal
meghozta az alábbi:
8/2017.(II.9.) Ökt. számú

határozatot
1. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése
értelmében Vigh Elemér alpolgármester tiszteletdíját 2017.
január 1. napjától havi 139.603.- Ft, állapítja meg.
2. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése
értelmében Vigh Elemér alpolgármester költségtérítését
2017. január 1 napjától havonta 20.940.- Ft, állapítja meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester havi
járandóságának rendszeres kifizetése érdekében.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

Takács Lászlóné jegyző

e) Egervölgye Sportegyesület támogatási kérelme
Takács Péter polgármester előterjesztette az Egervölgye Sportegyesület támogatási kérelmét
ismertette. Elmondta, hogy a civil szervezetek önkormányzati támogatásaira a 2017. évi
költségvetésben terveztek, de kérelmet kell benyújtani a szervezeteknek. Több szervezet is
megkereste már az önkormányzatot, működési célú támogatás kérésével. Az Egervölgye Sport
egyesület támogatása a költségvetés alapján 500.000.- Ft. Hozzászólás, javaslat hiányában
szavazásra kérte fel a képviselőket.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
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9/2017.(II.9.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó
szabályokról
szóló
3/2014.
(II.15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az
„Egervölgye” Sportegyesületet /8296 Monostorapáti,
Petőfi u. 123./ egyszeri 500.000 Ft- forint összeggel
támogatja. A támogatás kifizetése egy összegben utalással
történik az Egyesület bankszámlája javára.
A támogatás célja:
Az
Egyesület
működési,
versenyeztetési költségeihez való hozzájárulás.
A felhasználás határideje: 2017. november 30. Az
Egyesület a támogatásról 2017. december 31-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 meghatározottakra.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését
követően 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:

2017. december 31.

f) Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme
Takács Péter polgármester ismertette a Nyugdíjasok Egyesületének támogatási kérelmét,
amely szintén működési célra, fellépésekre, bankköltségekre költenék.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az önkormányzat a Nyugdíjasok Egyesületének
juttatott 100.000 Ft-os támogatásból 50.000.-Ft-tal a monostorapáti énekkar fellépéseit
működési költségeit is támogatja.
Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, amennyiben
egyetértenek az egyesület támogatásával.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
10/2017.(II.9.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó
szabályokról
szóló
3/2014.
(II.15.)
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önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a
Monostorapáti
Nyugdíjasok
Egyesületét
/8296
Monostorapáti, Iskola u. 1./ egyszeri 100.000 Ft- forint
összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az
Egyesület bankszámlája javára.
A támogatás célja: Az Egyesület működési költségeihez
való hozzájárulás.
A felhasználás határideje: 2017. november 30. Az
Egyesület a támogatásról 2017. december 31-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 meghatározottakra.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését
követően 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:

2017. december 31.

g) Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete támogatási kérelme
Takács Péter polgármester ismertette Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének
támogatási kérelmét. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Tapolcai tagszervezet kapja majd, mert
nincs külön egyesület Monostorapátiban, ezért a Veszprém Megyei Egyesület a jogosul a
támogatást kérni, de természetesen az eljuttatja Tapolcán keresztül Monostorapátira a
támogatást. Szavazásra kérte fel a képviselőket az 50.000 Ft-os támogatás elfogadására.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
11/2017.(II.9.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó
szabályokról
szóló
3/2014.
(II.15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületét /8200
Veszprém, Budapest u. 16./ egyszeri 50.000 Ft- forint
összeggel támogatja. A támogatás kifizetése egy
összegben utalással történik az Egyesület bankszámlája
javára.
A támogatás célja: Az Egyesület működési költségeihez
való hozzájárulás.
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A felhasználás határideje: 2017. november 30. Az
Egyesület a támogatásról 2017. december 31-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 meghatározottakra.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését
követően 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:

2017. december 31.

gy) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
Takács Péter polgármester ismertette az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét
15.000 Ft-os támogatásra, a tapolcai mentőállomás menőautóiba mentéstechnikai eszközök
beszerzése, műszerezettség fejlesztésére, korszerűsítésére kérték. Véleménye szerint nem a
települési önkormányzatok feladata az Országos Mentőállomás támogatása, a 2017. évi
költségvetés összeállítása során a kormány ülésin is tárgyalta, és ha ilyen támogatásra van
szükségük azt abba a költségvetésbe kell beépíteni. Hozzátette elégedett a tapolcai
Mentőszolgálat munkájával, de úgy gondolja ezt nem az önkormányzatok költségvetéséből
kell finanszírozni, támogatni. Javasolta, hogy a kérelmet utasítsák el és vállalta, hogy saját
tiszteletdíjából átutalja az alapítványnak a kért összeget. Felkérte a képviselőket, aki egyetért
az Országos Mentőszolgálat Alapítványának 15.000.- Ft-os támogatásával kézfelemeléssel
jelezze.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 nem szavazattal, a kérelmet
elutasítva meghozta az alábbi:
12/2017.(II.9.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó
szabályokról
szóló
3/2014.
(II.15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az
Országos Mentőszolgálat Alapítványt nem támogatja
Utasítja a jegyzőt, hogy az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány-t a támogatás elutasításáról értesíteni
szíveskedjen.
Felelős:

Takács Lászlóné jegyző

Határidő:

2017. február 28.
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h.) Monostorapáti Polgárőrség támogatási kérelme
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Polgárőrség támogatási kérelmet
nyújtott be, amelyen az igényelt összeg 100.000 Ft, a polgárőrség eszközeinek
felszereléseinek bővítésére. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék egyetértésüket az
egyesület támogatásában.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
13/2017.(II.9.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó
szabályokról
szóló
3/2014.
(II.15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a
Monostorapáti Polgárőrség /8296 Monostorapáti, Petőfi u.
123./ egyszeri 100.000 Ft- forint összeggel támogatja. A
támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az
Egyesület bankszámlája javára.
A támogatás célja: Az Egyesület működési költségeihez
való hozzájárulás.
A felhasználás határideje: 2017. november 30. Az
Egyesület a támogatásról 2017. december 31-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 meghatározottakra.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését
követően intézkedjen fenti összeg kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról,
illetve annak elmaradásáról számoljon be a Képviselőtestületnek.

i.)

Felelős:

Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző

Határidő:

2017. december 31.

Iskolai körzethatár véleményezése

Takács Péter polgármester ismertette a kötelező felvételt biztosító általános iskola
körzethatár tárgyában benyújtott előterjesztést. Elmondta minden évben kell dönteni az
önkormányzatnak, a Művészetek Völgye Általános Iskola és tagintézménye tekintetében
vannak érintve. Javaslat, kérdés nem volt. Felkérte a képviselőket, ha az iskolai körzetre
vonatkozó javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
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Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
14/2017.(II.9.) Ökt. számú

határozatot
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: 88 fő. Művészetek
Völgye Általános Iskola Monostorapáti alsó és felső
tagozatra járó tanulói létszáma 88 fő, hátrányos helyzetű
tanulók száma 14 fő, halmozottan hátrányos helyzetű
tanuló 3 fő.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi
határozatot
küldje
meg a
Veszprém
Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály Hatósági Osztályának Veszprém, Mindszenty
József utca 3-5.
Felelős:

Takács Lászlóné jegyző

Határidő:

2017. február 15.

j) Monostorapáti 032 hrsz-u patakmederre saját használatú híd építése
Takács Péter polgármester ismertette a Monostorapáti 032 hrsz-u patakmederre saját
használatú híd építése című előterjesztést. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Polgár András
kérelmezte a híd megépítését és egyeztettek a Polgár családdal a híd pontos helyének
meghatározásában.
Zenta János
érdeklődött.

lakos, a Nyugdíjas Klub elnöke, a híd megépítésének

pontos helyéről

Takács Péter tájékoztatta, hogy Szőke Tibor magánterülete melletti részt jelenti, hozzátette
két magántulajdon közötti területen történő átjárást biztosítaná a híd. Kérte a képviselőket,
hogy kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek az előterjesztéssel.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag meghozta az alábbi:
15/2017.(II.9.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata képviselő-testület
támogatja Polgár András Monostorapáti, Dózsa u. 21/2. sz.
alatti lakos családi gazdálkodó kérelmét. Az önkormányzat
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hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező az önkormányzat
tulajdonát képező 032 hrsz-u Eger patakra saját használatú
hidat építsen saját költségén. A híd építésével biztosított
lesz gazdálkodó mezőgazdasági területeinek - 025/9. hrsz
034 hrsz - ingatlanoknak a megközelítése, állatok
közlekedése. A hidat úgy kell megépíteni, hogy magasabb
vízhozam esetén is biztosított legyen a víz lefolyása.
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy erről
kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné jegyző

Határidő:

2017. február 28.

k) Tájékozató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2016.évi tevékenységéről
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Tájékozató az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016.évi tevékenységéről szóló
beszámolót és a közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítását a képviselők megkapták.
Felkérte a képviselő-testület tagjait amennyiben kérdésük, javaslatuk van tegyék fel.
Hozzászólás, vélemény nem volt. Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta a
tájékoztatót.
l.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosítása
Takács Péter polgármester tájékoztatta a megjelenteket a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról szóló előterjesztésről. Elmondta, hogy a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és –kezelési Projekt Záró Projektfenntartási Jelentése a 2016. évben
elfogadásra került, ezzel a projekt fenntartási időszaka sikeresen lezárult. A tárulási tanácsot
meg szeretnék szüntetni, amelyhez a társulási megállapodás módosítására van szükség.
Vélemény és hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék
amennyiben egyetértenek a megállapodás módosításával.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
16/2017.(II.9.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselőtestülete a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –
kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodást
az előterjesztés 1.számú mellékletében foglaltak alapján
jóváhagyja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
módosított társulási megállapodást aláírja. Utasítja a
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jegyzőt, hogy a határozatot a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Tárulás
részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző
2017. február 20.

(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Takács Péter polgármester mivel több javaslat, észrevétel nem volt megköszönte részvételt és
az ülést 18.25 órakor bezárta.

K. m. f.t.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

