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         8296 Monostorapáti 

 

 

Száma: 183-1/2009. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. 

február 11-én /szerdán/  18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános 

üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti  Körjegyzőség hivatali helyisége 

. 

Jelen vannak:   Hárshegyi József  polgármester 

   Csillag Csaba   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

    Polgár László   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő 

    Varga János   képviselő 

     

    Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

   Szálinger Péter  képviselő 

 

     

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Soós Gyula   Nagycsaládos Egy. vezetője 

    Zentai János   Nyugdíjasklub vezetője 

    Kiss János   Ifjúsági szerv.vez. 

    Török Zoltánné  Mozgáskorl.helyi csop. vez.  

    Krunikkerné Török Andrea    költségv. főelőadó  

       

Jegyzőkönyv hitelesítők: Csillag Csaba   képviselő   

   Egyed Péter              képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné    főelőadó 

 

 

Hárshegyi József   polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 

ülés határozatképes, hisz a 8 fő képviselőből 7 fő jelen van, így azt megnyitotta.  

 

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Csillag Csaba 

alpolgármester és Egyed Péter   képviselők lesznek.  
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Ismertette a napirendet, kérte, hogy azt egyetértés esetén fogadják el.  

 

Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, a napirendet egyhangúlag 7 igen 

szavazattal,  határozathozatal nélkül elfogadták. 

 

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

1/2009. /II. 15./ rendelete az önkormányzat 2008. évi 

költségvetésének elfogadásáról szóló többszörösen 

módosított 2/2008. /II. 15./ rendelet módosításáról.  

 

                                             Előadó:   Hárshegyi József 

       polgármester 

 

                                       2./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2/2009. /II. 15./ rendelete az önkormányzat 2009. évi 

költségvetésének elfogadásáról.  

  

 Előadó:   Hárshegyi József 

 Polgármester 

 

      3./   Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete 

3/2009. /II. 15./ rendelete a közterület használatának 

rendjéről szóló 8/2008. /X. 31./ rendelet módosításáról.  

 

Előadó:    Hárshegyi József 

                 polgármester 

 

                                       4./  Beszámoló a Sportegyesület, Ifjúsági szervezet munkájáról. 

 

 Előadó:   Szipőcs Csaba Sportegyesület elnöke 

                                                              Kiss János  Ifjúsági szervezet vezetője 

 

                                        5./  Vegyes, aktuális ügyek. 

 

                                               Előadó:   Hárshegyi  József 

 polgármester 

 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2008. évi 

költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést a képviselők írásban 

megkapták. Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy milyen bevételek és kiadások 

miatt vált szükségessé a rendelet módosítása.  

 

Kérte a  képviselőket, amennyiben a módosítással kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  
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Egyed Péter  képviselő megkérdezte az óvoda költségvetésében szereplő  1.213 eFt-os 

bevétel növekedés miből adódik.  

 

Krunikkerné Török Andrea  elmondta, hogy az óvodánál keletkezett bevétel 

növekedés az óvoda saját bevételéből, illetve szakmai, informatikai pályázaton nyert 

támogatásból, valamint a 20.000,-Ft-os  egyszeri kereset kiegészítés és annak járulék- 

vonzataiból adódik. A saját bevételt élelmiszer, illetve berendezés vásárlásra  

fordították. Azért jelentkezik önkormányzati támogatásként, mert a pályázatot az 

önkormányzat nyújthatta be, a támogatásból mindkét intézmény részesült.  

 

Hárshegyi József  polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet 

megalkotását. 

 

Képviselő-testület a  javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta 

az alábbi:  

 

1/2009. /II. 15./ Ör.     r e n d e l e t e t 

 

az Önkormányzat 2008. évi 

költségvetésének elfogadásáról szóló  

többször módosított 2/2008. /II. 15./ Ör. 

módosításáról.  

 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

2. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a 2009. évi költségvetésre vonatkozó 

írásos előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az elmúlt napokban 

megtárgyalásra, illetve elfogadásra kerültek az intézmények költségvetései, történtek 

olyan módosítások, melyek az önkormányzat költségvetését is érintik, ezért megkérte 

Krunikkerné Török Andrea pénzügyi főelőadót tájékoztassa a képviselőket a 

változásokról.  

 

Krunikkerné Török Andrea   részletesen ismertette a kiküldött anyagban történt 

változásokat. Elmondta, hogy az önkormányzat bevétele az átvett pénzeszközök 

csökkenése miatt 211.861 eFt-ra,  kiadása 234.696 eFt-ra, a  tervezett hiány 22.835 eFt-

ra változott. Módosult a működési kiadások előirányzata, valamint a felhalmozási 

kiadási előirányzat is. Elmondta, hogy a szöveges előterjesztés 8. sz. mellékleténél 

gépelési hiba történt, a számok egy sorral elcsúsztak. Az 5. számú táblázatban szereplő 

átvett működési célú bevételek nem tartalmazzák a felhalmozási célú bevételt.  

 

Hárshegyi József  polgármester megköszönte a kiegészítése, kérte a képviselőket 

mondják el javaslataikat, véleményüket a költségvetéssel kapcsolatban. 

 

Egyed Péter  képviselő elmondta, hogy az önkormányzat minden intézményénél 

sikerült elérni a 8 %-os kiadás csökkentést, ezért javasolja, hogy az önkormányzat 

költségvetésében is ugyanilyen százalékkal csökkentsék a kiadásokra tervezett összeget. 

Az előterjesztés 11. oldalán lévő 5. sz. melléklet tételesen felsorolja az önkormányzati 
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kiadásokat, ebben is vannak bérek, személyi juttatások, vizsgálják meg tételesen, hol 

lehetne csökkenteni.  

 

Varga János  képviselő  elmondta, hogy az intézmények költségvetésének 

tárgyalásakor két irányban indulat el, összehasonlították a tervezett számokat az előző 

évivel, majd leragadtak a 8 %-os csökkentésnél. Egyet ért a javaslattal, lépésről – 

lépésre nézzék meg a kiadásokat, hol lehetne csökkenteni, a tervezett hiány mértékét 

lejjebb szorítani. A felhalmozási kiadásokat is meg kell vizsgálni.  

 

Krunikkerné Török Andrea    elmondta, hogy a felhalmozási kiadásoknál csak 

azokhoz a kiadásokhoz lehet hozzányúlni, melyekre nem kötelezte el magát az 

önkormányzat. A szilárd hulladék lerakó építéséhez a hozzájárulást meg kell fizetni, 

ezen nem lehet csökkenteni. A helyi lakáscélú támogatásra tervezett kiadást nem 

célszerű elhagyni, mert visszatérül bevételként, és következő évre biztosítja az alapot a 

támogatáshoz. A mentőállomás építésének támogatására szintén van testületi határozat. 

A tárgyi eszköz beszerzésre tervezett összeg már el is lett utalva az APEH-nak, ez a 

fordított ÁFA. Az utak portalanítására tervezett összegen lehet változtatni, a 

közművelődési érdekeltség növelő pályázatra tervezett saját erőt ki lehet venni. A 

falugondnoki busz vásárlását el lehet hagyni.  

 

Hárshegyi József  elmondta, hogy a falugondnoki szolgálat működtetésére is terveztek 

2.300 eFt-ot, amennyiben nem vásárolják meg a buszt, ez az összeg megmarad. A 

falugondnoki busz  nagyon jó dolog lenne, ha a működéshez szükséges pénzösszeget is 

biztosítaná az állami költségvetés, de ezt csak az 500 fő lélekszám alatti településeknek 

adják.  Szomszéd települések is pályáztak kisbuszra, ha szükség lesz valamilyen 

szállításra meg lehet oldani. Azért, hogy sportolókat szállítson nem gazdaságos 

fenntartani,  a szervezeteknek is meg kellene téríteni a szállítási költséget, ha ezt kéri az 

önkormányzat, lehet, hogy legközelebb már nem igénylik.  Biztos lesz a jövőben is 

pályázati, illetve támogatási lehetőség.  

 

Kiss János  megkérdezte, hogy egy kisebb busz nem kerülne –e kevesebbe.  

 

Hárshegyi József  elmondta, hogy a  működtetési költség akkor sem lenne kevesebb, ha 

kisebb buszt vásárolnánk. A kötelező biztosítás, szervizelés, üzemanyag akkor is sok.  

 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy fontosabb lenne egy olyan kis jármű, vagy 

traktor vásárlása, amellyel szállítani is lehet. Mindig gondot okoz a vízelvezető árokból 

kimert hordalék elszállítása. Ilyen anyagi helyzetben luxus egy busz vásárlása.  

 

Egyed Péter  megkérdezte a rendelet 5. sz. mellékletében szereplő 

községgazdálkodásra tervezett tétel  elég nagy, milyen kiadásokat takar.  

 

Krunikkerné Török Andrea  tételesen ismertette az önkormányzat tervezett működési 

kiadásait, személyi és dologi kiadásait. Kérte a képviselőktől tegyenek javaslatot hol 

csökkentsék a kiadásokat.  

 

Egyed Péter  megkérdezte a szemétszállításra lehet –e más céggel szerződni. A 

reprezentációra tervezett 500.000,-Ft-ot soknak találja.  
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Szipőcs Csaba  megkérdezte a testvér-települési kapcsolatra tervezett kiadást  lehetne –

e csökkenteni.  

  

Hárshegyi József   elmondta, hogy nem tudunk mással szerződni, mivel Balatonfüred 

nem vállalja erről a területről a szállítást. Egyetért reprezentációs kiadás, valamint a 

testvér-települési kapcsolatra tervezett kiadás teljes mértékben való törlésére. Az 

önkormányzat nemzetközi kapcsolata nem olyan, hogy valamilyen előnnyel járna.  

 

Krunikkerné Török Andrea   elmondta, hogy ezek a pénzek általában nem kerültek 

teljes mértékben elköltésre, ezek jelentették a tartalékot.  

 

Varga János  elmondta, hogy sok tétel elhangzott az előbb, az ezekre tervezett kiadás 

az elmúlt években biztosan nem volt luxus, de akkor még volt rá pénzünk. Most pedig 

szükség van a takarékoskodásra. A kiadási tételeket elemezve megállapíthatjuk, hogy 

szükség van a közművelődésre, egészségügyre, az erre tervezett kiadásoknak meg kell 

maradniuk. Lehet, hogy egy két dolgot meg kellene szüntetni, mint pl. a szociális 

kiadásoknál a temetési támogatást, koszorú vásárlást. A helyi szociális rendeletet úgyis 

módosítani kell a különböző jogszabály változások miatt, esetleg ezekre a tételekre 

vissza lehetne térni. A múzeumi tevékenységre véleménye szerint nem kell tervezni, 

felesleges. 5 millió forintot javasolt levenni a költségvetésből.  

 

Szipőcs Csaba  szerint a buszra tervezett összeget meg kellene hagyni és helyette egy 

traktort vásárolni.  

 

Hárshegyi József   szerint a lomtalanításra tervezett kiadást is ki lehet venni, a szociális 

segélyekre tervezett összeget is lehet csökkenteni.   

 

Csillag Csaba   a lomtalanítás elhagyását nem  tartja jó ötletnek, így is nagyon sok 

szemetet kivisznek az erdőbe.  

 

Polgár László  elmondta, hogy minden évben volt lomtalanítás, mégis eldobják, illetve 

kihordják a szemetet az emberek. Véleménye szerint jobban oda kellene figyelni, és 

büntetni azokat akik kihordják a földekre.  

 

Varga János  elmondta, hogy 2008. évben meg tudtak maradni a szociális célra 

elkülönített pénzügyi keretben, de az idei évben ez nem biztos hogy sikerül. Ehhez nem 

javasol hozzányúlni.  

 

Polgár László  szerint a Körjegyzőségi dolgozók létszámát is lehetne csökkenteni.  

 

Takács Lászlóné  körjegyző  elmondta, hogy először meg kellene nézni, hogy a 

környező településeken milyen létszámmal működnek a hivatalok, utána kellene ilyen 

javaslatot tenni. A Körjegyzőség költségvetését hétfőn tárgyalták, és az elfogadásra 

került, tehát most nem erről kell dönteni.  

 

Csillag Csaba  szerint vissza kell térni a helyi önkormányzati igazgatáshoz, tegyenek 

javaslatot ott a csökkentésre, Ő elfogadja a javaslatot.  

 



 6 

Egyed Péter  szerint is menjenek vissza, hisz a lényeg az, hogy csökkentsék a 

költségeket, erről kellene dönteni. Ott van például a  polgármesternek az alapja,  az  

alpolgármesternek az alapja, csökkentsenek abból, mondjuk egy 20 %-ot.  

 

Csillag Csaba  elmondta, hogy elfogadja, tegyenek javaslatot, még beszéljenek róla.  

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 60 milliós 

költségvetéséből már kivettek 3 millió forintot, tételesen megvizsgálva a kiadási 

összegeket, véleménye szerint már további csökkentést nem lehet végrehajtani. Az 

iskola  közel 100 millió forintos költségvetéséből csupán 622 eFt. került  kihúzásra.  

 

Szipőcs Csaba  elmondta, hogy az iskolánál is 3 millió forintos kiadás csökkentést 

hajtottak végre. Furcsának tartja, hogy az egyik intézménynél minden levesznek, a 

másiknál nem  

 

Hárshegyi József  elmondta, hogy az óvoda költségvetésénél is volt csökkentés, hétfőn 

10 tételt sorolt fel a kiadások közül, hogy hol lehet takarékoskodni, az elfogadásra is 

került.  

 

Polgár László  szerint ha egyenként nézik a költségvetési kiadásokat, úgy látják 

mindenre szükség van, ha az összes kiadást nézik, mégis csak szükség van a 

csökkentésre.  

 

Varga János   megkérdezte az orvosi rendelő előtti előtető építésének költségével 

számoltak –e a költségvetésben, Ő nem találkozott ilyen kiadási összeggel. Tavaly 

ígéretet tettek arra, hogy ez elkészül.  

 

Takács Lászlóné   elmondta, hogy ezzel nem terveztek, mivel építési engedélyhez 

kötött tevékenység az előtető megépítése, tervvel pedig nem rendelkezünk.  

 

Polgár László  megkérdezte, hogy a Macskadombi út építésénél a vízelvezető árok 

kiépítése szerepel –e.  

 

Hárshegyi József  elmondta, hogy az utakra tervezett kiadásra szükség van, abból nem 

lehet csökkenteni. Hegyalja utcára vonatkozó úttervek átdolgozásra kerültek, 

természetesen a vízelvezető árok tervezésével együtt.  

 

Egyed Péter  képviselő  egyetért azzal, hogy az utakra tervezett összeghez nem szabad 

hozzányúlni, hisz a tavalyi évben már hoztak egy határozatot arról, hogy a vízelvezető 

árkok is kitisztításra kerülnek az útépítésekkel egy időben. 

 

Varga János  képviselő szerint meg kellene vizsgálni a községgazdálkodásnál tervezett 

feladatokat  közcélú dolgozó igénybevételével meg lehetne –e oldani.  

 

Krunikkerné Török Andrea   elmondta, hogy 4 fő közalkalmazott foglalkoztatását 

foglalja magába ez a szakfeladat. Ebből 2 fő takarító, illetve hivatalsegéd, 1 fő 

könyvtáros, 1 fő karbantartó.  

 

Takács Lászlóné  elmondta, hogy régen minden intézménynél volt takarító, jelenleg 2 

fő látja el a hivatal, orvosi rendelő, gyógyszertár, kultúrotthon, könyvtár takarítását, 
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valamint a hivatalsegédi, postázási teendőket. Szabadságot is úgy vesznek ki, hogy 

egymást helyettesíteni tudják. Véleménye szerint erre a célra nem lehet közcélú 

dolgozót alkalmazni, megbízható állandó dolgozóra van szükség. Szilvi és Rita sokszor 

még hétvégén is dolgoznak, hiszen ha valamilyen rendezvény van, ott kell lenni. Több 

vásárt fogadnak azért, hogy  a bevételt növeljék, így a takarítás is több. A művelődési, 

könyvtári feladat kötelező önkormányzati feladat, melyhez biztosítani kell a létszámot. 

A karbantartó az önkormányzat minden intézményénél dolgozik, ha szükség van rá.  

 

Szipőcs Csaba   egyetértett azzal, hogy ezt a feladatot nem lehet közcélú dolgozóval 

ellátni. Elmondta, hogy ezért szerettek volna az iskolánál is alkalmazni egy olyan 

közhasznú dolgozót, aki szakértelemmel is rendelkezik.  

 

Varga János   szerint meg kellene vizsgálni, hogy a vásár céljából bérbe adott 

kultúrotthon bevétele arányban áll –e az itt jelentkező kiadásokkal. Nem biztos, hogy a 

bérbeadás hoz annyi hasznot, mint amennyit a  takarításhoz szükséges létszám elvisz.  

 

Krunikkerné Török Andrea   kérte a képviselőket adjanak további javaslatokat a 

kiadáscsökkentésre. 

 

Varga János  képviselő javasolta a Lepusztult falvak támogatására tervezett 10.000,-Ft 

támogatás kihúzását.  

 

Hárshegyi József  polgármester egyetértett a javaslattal. Elmondta, hogy a tételesen 

végig mentek a  tervezett  kiadásokon, melynek eredményeként összeszedtek 3.300,-

eFt-ot amivel csökkenteni szeretnék a tervezett hiányt, de ezzel véleménye szerinte 

súlyos károkat okoznak a falunak.  További egy millió forintot  össze lehetne még 

szedni, többet nem, de akkor olyan feladatok sérülnének ebben a költségvetésben, 

amelyeknek nem szabadna. Figyelembe kell venni, hogy magasak a fenntartási illetve, 

karbantartási költségek.  

 

Kérte a képviselőket aki egyetért azzal, hogy a kiküldött költségvetési előterjesztésben 

foglalt kiadásokat csökkentsék a falugondnoki szolgálat működtetésére tervezett 2.300 

eFt-tal, a nemzetközi kapcsolatokra tervezett 330 eFt-tal, az ehhez kapcsolódó 500 eFt-

os reprezentációs kiadással, a Lepusztult falvak 10 eFt-os támogatásával, valamint a 

felhalmozási kiadásokat a közművelődési érdekeltség növelő pályázatra tervezett 200 

eFt-tal, kézfeltartással jelezze. Az önkormányzat tervezet bevétele 211.861 eFt-ra, 

tervezett kiadása 231.356 eFt-ra, tervezett hiánya 19.495 eFt-ra változik, mely 

tartalmazza önkormányzatnál, illetve intézményeinél javasolt kiadás csökkentéseket.  

 

Képviselő-testület 2 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással  - a javasolt 

módosításokkal  - nem fogadta el a 2009. évi költségvetési rendeletet.  

 

Hárshegyi József   polgármester a költségvetés tárgyalását elnapolta.  

 

 

3. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester  elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a 

közterületek használatának rendjéről szóló rendelet-módosítás írásos előterjesztését. A 
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rendelet 3. sz. mellékletének 4. pontjánál két javaslat szerepel az alkalmi és mozgó-

árusítóhelyek díjára vonatkozóan. Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

 

Egyed Péter   javasolta az elfoglalt  m
2 

 arányában megállapítani a díjat, hisz nem 

mindegy, hogy mekkora gépjárműről történik az árusítás. Az eddigi javaslatokban is m
2 

ár szerepelt. Megkérdezte,  lehet –e különbséget tenni a díjban, hogy milyen sűrűséggel 

jönnek árulni. Aki naponta árul kevesebbet fizessen, aki csak hetente, többet.  

 

Varga János   megkérdezte, hogy nagyobb mozgóbolt, amely többféle árut forgalmaz,  

árusíthat –e? 

 

Takács Lászlóné   elmondta, hogy nincs akadálya annak, hogy árusítson, ezek kb. 8 m
2 

nagyságú autók.  Tájékoztatásul elmondta, hogy Nyirádon 2000,-Ft/nap a közterület 

használat díja, nem fizetnek. Úrkúton 1000,-Ft/nap a megállapított díj, rendesen 

fizetnek. A  tervezetben javasolt díjat az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó 

alapján állapították meg, ahol a helyi rendelet alapján 500,-Ft-ot kell fizetni egy napra.  

 

Szipőcs Csaba    szerint az elfoglalt terület nagyságát is figyelembe kellene venni. 

Javasolta 10 m
2 
–ig 700,-Ft/nap, efelett pedig 1400,-Ft/nap díjat megállapítani. 

 

Hárshegyi József  polgármester kérte a képviselőket aki a javaslattal egyetért 

kézfeltartással jelezze.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  

 

2/2009. /II. 15./ Ör.     r e n d e l e t e t 

 

a közterületek használatának rendjéről szóló 

8/2008./X. 31./ rendelet módosításáról.  

 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

4. Napirend  

 

Hárshegyi József  polgármester  elmondta, hogy  a Sportegyesület  2008. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. A napirend alapján  

javasolta először a Sportegyesület beszámolóját megtárgyalni.  

Felkérte Szipőcs Csabát a Sportegyesület elnökét, amennyiben szóbeli kiegészítése van 

tegye meg.  

 

Szipőcs Csaba  elmondta, hogy a beszámolóban leírtakat nem kívánja kiegészíteni, 

kérte a képviselőket amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

 

A képviselők részéről hozzászólás nem volt.   

 

Hárshegyi József  polgármester felkérte Kiss Jánost, az Ifjúsági Szervezet vezetőjét 

tájékoztassa a képviselőket a 2008. évi tevékenységükről.  
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Kiss János  az Ifjúsági Szervezet vezetője részletesen tájékoztatta a képviselőket a 

szervezet 2008. évben megtartott rendezvényeiről, programokról, a benyújtott 

pályázatokról, a szervezet gazdálkodásáról.  Elmondta, hogy az elmúlt évben 

elindították a kicsiknek szülői támogatással a tánccsoportot, melynek jelenleg 23 tagja 

van, ennek tovább viteléhez szeretnék kérni az önkormányzat támogatását. A próbákat a 

klubhelyisége tartják minden héten pénteken, hogy takarékoskodjanak a fűtéssel. A 

nagytermet csak akkor használják, ha a próbához szükség van a színpadra is.  A 

szervezet költségvetése 2008. évben nagyon szerényen alakult, 26.000,-Ft saját 

bevételük, 200.000,-Ft pályázati támogatásuk, valamint az önkormányzat 40.000,-Ft-os 

támogatása jelentette összes bevételüket. Egy pályázat elszámolási hiányossága miatt 

inkasszót jegyeztettek be számlájukra, melynek rendezése még jelenleg folyamatban 

van.  Kérte a képviselőket amennyiben észrevételük, kérdésük van, tegyék meg. 

 

Hárshegyi József  polgármester megkérdezte mi volt az amivel nem tudtak elszámolni.  

 

Kiss János   elmondta, hogy a pályázati elszámolás során olyanra kértek számlát, amit 

Ők a pályázatba nem írtak bele, valamint az egyik sor nem jó helyen volt. Az Ifjúsági 

szervezetről készült szórólaphoz kérték a támogatást.  

 

Hárshegyi József   mivel a beszámolókkal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, 

javasolta a képviselőtestületnek azok elfogadását.  

 

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

alábbi:  

 

6/2009. /II. 11./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Beszámoló a 

Sportegyesület 2008. évi munkájáról” 

szóló, valamint az „Extázis” Ifjúsági  

Szervezet 2008. évi munkájáról” szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/ 

 

 

5. Napirend 

 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. Tv. illetve a végrehajtásáról szóló 270/2003. /XII. 24./ Korm. rendelt 

alapján a közszolgáltatókat terheli a vízterhelési díj fizetésének kötelezettsége, melyet a 

szolgáltató a szolgáltatást igénybevevőkre átháríthat. Az áthárítás módját a 

közszolgáltató a képviselő-testület egyetértésével határozhatja meg. A vízterhelési díj 

mértéke 5,-Ft/m
3
. Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

 

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

alábbi:  
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7/2009. /II. 11./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 

Veszprém a szolgáltatást igénybevevőkre 

2009. július 1-től, 2009. december 31-ig 5,-

Ft/m
3 

vízterhelési díjat az alábbi módon 

hárítsa át:  

 

A vízterhelési díjat a szolgáltatást 

igénybevevőnek a csatorna-szolgáltatás 

hatósági díjával egyidejűleg - számla 

ellenében - a közüzemi szennyvízhálózattal 

elvezetett szennyvíz mennyiség arányában 

kell megfizetnie.  

 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, 

hogy erről a szolgáltatót értesítse.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

        Körjegyző 

 

Határidő:   2009. február 15. 

 

 

Hárshegyi József  polgármester ismertette  Farkas Lajos és Szita Anett Monostorapáti 

alatti lakosok kérelmét, melyben a Monostorapáti 951/9. hrsz-ú lakótelek 

vevőkijelölésének visszavonását kérik, mivel kapcsolatuk megszakadt, nem kívánnak 

építkezni.  

 

Javasolta a vevőkijelölés visszavonását  a 868.800,-Ft telekárat visszafizetni.  

 

Képviselőtestület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

8/2009. /II. 11./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az önkormányzat és 

Farkas Lajos Monostorapáti, Cinege-köz 1.,  

valamint Szita Anett Monostorapáti, Iskola 

u. 9. szám alatti lakosok között  2008. 

december 15-én létrejött adásvételi 

szerződést közös megegyezéssel felbontják.  

 

Monostorapáti Önkormányzat a 951/9. 

hrsz-ú 1298 m2 nagyságú lakótelek 

vételárát 649.000,-Ft + 129.800,-Ft ÁFA, 

valamint 90.000,-Ft gázközmű lakossági 
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közműfejlesztési hozzájárulás költségét, 

összesen 868.800,-Ft-ot a vevők részére 

visszafizeti a szerződésfelbontó okirat 

aláírását követő 8 napon belül.  

Megállapítják, hogy a föld értékét növelő 

beruházásra nem került sor. 

 

A szerződő felek megállapodnak abban, 

hogy a tulajdonjogot eredeti állapot 

visszaállítása címén az önkormányzat 

javára bejegyezzék. 

 

Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására, a 

vételár visszafizetésére. 

 

 Felelős:  Hárshegyi József 

                polgármester 

 

     Határidő:  2009. február 28. 

 

 

Hárshegyi József   polgármester ismertette Soósné Kovács Zsanett Tapolca, Fenyves u. 

80. szám alatti lakos kérelmét, melyben az önkormányzat tulajdonában lévő 

Monostorapáti, Óvoda u. 3. szám alatti szolgálati lakás bérleti jogviszonyának 

megszüntetését kérte 2009. február 1-től, mivel saját lakást vásárolt.  

Javasolta a bérleti jogviszony megszüntetését. 

 

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

alábbi:  

 

9/2009. /II. 11./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Soósné Kovács Zsanett 

Tapolca, Fenyves u. 80. szám alatti lakos 

bejelentését tudomásul veszi, az 

önkormányzat tulajdonát képező 

Monostorapáti, Óvoda u. 3. szám alatti 

szolgálati lakásra vonatkozó bérleti 

jogviszonyát 2009. február 1-től 

megszünteti.   

 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát, valamint 

Társulási Megállapodását a társulásnál végzett belső ellenőrzés megállapításai miatt 

módosítani kell.  

Az Alapító Okirat 5. pontja új szakfeladattal egészült ki: 751 779 Szakmai irányító 

koordináló bonyolító tevékenységgel. A 9. pontba beépítésre került: „ A szervezet 
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vezetőjét pályáztatás alapján, helyettesét megbízással a Társulási Tanács elnöke nevezi 

ki, illetve ugyancsak Ő gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat”. Pontosították a PIU 

vezetővel kapcsolatos munkáltatói jogokat. A Társulási Megállapodás 7. oldalán 

rögzítésre került a társulás bevétele, a 10. oldalon a szervezeti rendszer, 13. oldalon a 

Társulási tanács elnökének munkáltatói jogát, a munkaköröket pontosították.  

 

Javasolta az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás módosításának elfogadását.  

 

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

alábbi:  

 

10/2009. /II. 11./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési és Kezelési 

Önkormányzati Társulás Alapító 

Okiratának, valamint Társulási 

Megállapodásának módosítását elfogadja.  

 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, 

hogy erről a társulás elnökét értesítse.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

        körjegyző 

 

Határidő:   2009. február 20. 

 

/Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy megkereste  a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom-párt tapolcai alapszervezetének elnöke – Tapolcai időközi választásokon 

polgármester jelölt - aki elmondta, hogy 2009. június 6-án a Trianoni megemlékezéshez 

kapcsolódóan a Monostorapáti sportpályán egész napon kulturális rendezvényt 

szeretnének tartani. Az időpont nem megfelelő az uniós parlamenti választások miatt, 

erről tájékoztatta. Több ezer fiatalt várnak, a részletes programot, a rendezvény teljes 

lebonyolításának szervezését csak úgy tudják megkezdeni, ha az önkormányzat bérbe 

adja számukra a sportpályát, illetve a színpadot. Belépőjegyet szednének, ebből fizetnék 

a bérleti díjat. Az előzetes számítások szerint 60.000,-Ft-os bevétel származna 

bérbeadásból.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket. 

 

Kiss János   szerint nem szabad helyet biztosítani a rendezvényük számára, hisz ez egy 

szélsőjobb oldali párt.  

 

Csillag Csaba  szerint egy ilyen nagy volumenű rendezvényre kevés a 60.000,-Ft-os 

bérleti díj.  

 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy a közterület használatának rendjéről szóló 

helyi önkormányzati rendelet alapján nem lehet konkrét díjat megállapítani, csak egyedi 
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elbírálás, megegyezés alapján lehet. Diszelben is tartottak rendezvényt, ott 3000,-

Ft/órában állapították meg a díjat. A biztosításról, rendfenntartásról a szervezők 

kötelesek gondoskodni.  

 

Varga János  szerint ha partnerek vagyunk ilyen jellegű rendezvény megszervezésének 

segítésében más hasonló rendezvénynek is helyet kell adni, nem javasolja. A 

lakosságnak is lehetnek aggályai, nem tudni milyen összetételű közönség várható, rossz 

idő esetén  hova lehet elhelyezni ekkora tömeget. 

 

Kiss János   szerint egy ilyen rendezvényen megjelenhet más szélsőséges szervezet is, 

ha ehhez nevét adja az önkormányzat, nem jó színben tűnhet fel. Mindenki tudja, hogy a 

Magyar Gárda jobb keze, egy olyan szervezetnek, melyet bírósági ítélettel szüntettek 

meg. A jelenlegi helyzetben nem szabad alapot adni a gyűlöletnek, akit személyesen is 

érint jobban érzi ennek hátrányát. 

 

Egyed Péter   megkérdezte Diszelben hol tartották a rendezvényt. Nehéz egy ilyen 

dologban dönteni, előre nem tudni milyen visszhangja lesz. 

 

Takács Lászlóné   elmondta, hogy belső teremben volt.  

 

Hárshegyi József   polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket 

aki egyetért azzal, hogy a kérelmet támogassák, a rendezvény megszervezéséhez a 

helyszínt biztosítsák, kézfeltartással jelezze.  

 

Képviselő-testület 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az alábbi:  

 

11/2009. /II. 11./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom-párt tapolcai 

alapszervezetének kérelmét nem támogatja, 

a 2009. június 6-ra tervezett 

rendezvényéhez a kért helyszínt nem 

biztosítja, illetve nem adja bérbe.  

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy erről a 

kérelmezőt tájékoztassa.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné  

  körjegyző 

 

 Határidő:   2009. február 28.  

 

 

Takács Lászlóné  körjegyző ismertette Polgár László mai napon érkezett kérelmét. 

Kérte Polgár Lászlót mondja el konkrétan mit szeretne, mivel a levél tartalmából ezt 

nem lehet megállapítani. Amennyiben a rendezési terv módosítását szeretné, az testületi 

hatáskörbe tartozik, ha építési engedélyt szeretne, az építésügyi hatáskör és Tapolca 

Építéshatósági csoport hatáskörébe tartozik.  
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Polgár László  elmondta, hogy az állattartását szeretné a belterületből külterületre 

kitelepíteni. Már 1996-ban kezdeményezte a 040/1. hrsz-ú ingatlanon istálló építését, 

illetve tanya kialakítását. Az akkori képviselőtestület kérelmét támogatta, építési 

engedély kapott, de sajnos egyéb okok miatt az építkezést nem tudta megkezdeni, az 

építési engedély lejárt. Most szeretné újra kérelmezni az építési engedély kiadását.  

 

Takács Lászlóné  elmondta, hogy a képviselő-testület már valóban foglalkozott 1996-

ban egy ilyen tartalmú kérelemmel, támogatta is a tanya megépítését. Jelenleg azonban 

a Balaton törvény nem teszi lehetővé ezen a területen lakóház építését, erről a rendezési 

terv módosítása során tudomása szerint a tervezők tájékoztatták. A szakhatósági 

vélemények alapján került a rendezési terv elfogadásra, azzal ellentétes döntést a 

képviselő-testület nem hozhat. Mivel elmondása szerint kérelme építési engedélyre 

vonatkozik, ez pedig nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kérelmét hivatalból 

megküldi a hatáskörrel rendelkező Tapolcai Építéshatósági Csoportnak.  

 

Polgár László a tájékoztatást tudomás vette.  

 

Hárshegyi József  polgármester  elmondta, hogy személyesen megkereste Szabó Csaba 

néptánc oktató Tapolca, Juhász Gyula u. 45/B.  2. em. 9. ajtó  sz. alatti lakos, aki 

jelenleg is táncoktatást tart iskolás korú gyermekek részére. Az oktatás finanszírozásáról 

előzetes egyeztetést folytattak. Elmondta, hogy 50.000,-Ft oktatási díjat kér, melyből az 

iskola vállal 25.000,-Ft-ot a fennmaradó részt gyermekszám arányosan az 

önkormányzatok osztanák szét. Monostorapáti önkormányzatra 13.500,-Ft. támogatási 

összeg jutna. Minden évben 20-25 millió forintos hiánya van az önkormányzatnak, 

eddig mindig ki tudták gazdálkodni, a jelenlegi helyzetben ez nem biztos, hogy sikerül. 

El kell dönteni tudják –e biztosítani a támogatást. Kérte a képviselőket mondják el 

véleményüket.  

 

Szipőcs Csaba  iskolaigazgató elmondta, hogy az iskolának nincs több pénze a 

táncoktatás finanszírozására, próbálnak pályázati úton támogatást szerezni. Nagy igény 

van rá mind a gyerekek, mind a szülők részéről.  

 

Kiss János  elmondta, hogy hosszú távon kellene gondolkodni az oktatás 

finanszírozásában, hisz csak akkor van értelme. A gyerekek élvezik a próbákat, már 

több helyi rendezvényen felléptek, kéri a képviselőket támogassák az oktatást.  

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy Ő személy szerint támogatja, csak a 

forrást kell megtalálni hozzá.  

 

Csillag Csaba  alpolgármester bejelentette, hogy képviselő társa javaslatára lemond 

költségtérítéséről ennek a célnak a finanszírozására.  

 

Hárshegyi József  polgármester kérte a képviselőket aki egyetért azzal, hogy  

táncoktatásra Szabó Csaba néptánc oktató részére havi 13.500,-Ft oktatási díjat 

állapítsanak meg, kézfeltartással jelezze.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  
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12/2009. /II. 11./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Szabó Csaba  Tapolca, 

Juhász Gy. u. 45/B. 2. em. 9. szám alatti 

lakos, néptánc oktatót  - a „Művészetek 

Völgye Közös Fenntartású Általános iskola 

tanulóinak táncoktatása céljából – 2009. 

március 1-től havi 13.500,-Ft támogatásban 

részesíti.  

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatási 

szerződés elkészítéséről gondoskodjon.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

 Körjegyző 

 

Határidő:  2009. február 28.  

 

Kiss János  elmondta, hogy az Ifjúsági Szervezet 2008. évi önkormányzati támogatását 

még nem kapta meg, mivel számlavezetési gondjai miatt nem lehetett számlájukra 

utalni. Sajnos ez a probléma még nem oldódott meg, de a támogatásra szüksége lenne a 

szervezetnek, kérte a képviselőket a Nagycsaládos Egyesületen keresztül biztosítsák 

részükre a támogatást.  

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy valóban nem kapták meg tavalyi évben a 

támogatást, ezért a kérelmet támogatja. Az előző évekhez hasonlóan 60.000,-Ft 

támogatást javasol az Ifjúsági szervezet részére, mely a Nagycsaládos Egyesület 

számlájára kerül átutalásra.  

Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

13/2009. /II. 11./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés 

terhére az 

 

Extázis Ifjúsági Szervezet 

 

részére  60.000,-Ft támogatást biztosít, 

mely a Bokréta Nagycsaládosok Egyesülete 

számlájára  kerül átutalásra.  

                  

Utasítja a körjegyzőt, hogy a szervezet 

részére a fenti összeg utalásáról 

gondoskodjon.  
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Felelős:     Takács Lászlóné 

                  körjegyző 

 

Határidő:   2009. február 28.  

 

Zentai János  kérte a polgármestert, hogy a hegyút védelmében  - a Sátorma felé 

vezető utat az Erdészet feltöltötte, ezért mossa az utat az esővíz – az erdő szélén 

alakítsanak ki egy kis teknőt, vezessék a vizet az árokba.  

 

Hárshegyi József  megköszönte  jelzést, elmondta, hogy holnapi nap folyamán 

elvégzik a javítást.  

 

Varga János  képviselő szerint nem szabad a költségvetés tárgyalását elnapolni, 

szükség van arra, hogy az önkormányzat elfogadott költségvetéssel rendelkezzen, ezért 

javasolta ismételten napirendre venni megtárgyalását. 

 

Hárshegyi József  polgármester megkérdezte a képviselőket egyetértenek –e a 

költségvetés ismételt napirendre vételével.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett a költségvetés 

tárgyalásának ismételt napirendre tűzésével.  

 

Polgár László  képviselő elmondta, hogy nem tud több lefaragást elképzelni a 

költségvetésben, az alapproblémát nem tudjuk megoldani, a 19 millió forintos hiány 

marad. Tavalyi évben már felvetette a halastó kisajátítását, ha ezt meglépte volna az 

önkormányzat, talán segített volna, az abból származó bevétel.  

 

Szipőcs Csaba  megkérdezte mennyi ÖNHIKI-t kapott tavaly az önkormányzat, és 

mennyi várható az idén.  

 

Krunikkerné Török Andrea  elmondta, hogy tavalyi évben nem volt jogos az 

önkormányzat az ÖNHIKI-s támogatásra, a működésképtelen önkormányzatok 

támogatására kaptunk 7,5 millió forintot. Az idei évben nagyobb esélyünk van az 

ÖNHIKI-re, mivel csökkent a létszám, ezzel arányosan  a kiadások is csökkentek.  

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy nem tud további csökkentést elfogadni, 

nem látja értelmét annak sem, hogy a kultúrházat csak részlegesen működtessék. 

Véleménye szerint a 4 fő közalkalmazottnál sem lehet létszámcsökkentést végrehajtani. 

Ha a civil szervezetek nem kapnak támogatást, a sportegyesület nem tud működni. Az 

előbbi beszélgetés során elhangzott a 3.340 eFt-os kiadáscsökkentés, kéri a további 

javaslatokat.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta az elhangzott 3.340 eFt-os kiadáscsökkentés 

módosításával  elfogadni a költségvetési rendeletet.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

megalkotta az alábbi:  
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3/2009. /II. 15./ Ör.     r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat 2009. évi 

költségvetésének elfogadásáról.  

 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József  polgármester javasolta a falugondnoki autó visszamondását, mivel a 

költségvetés elfogadása során úgy döntöttek, hogy nem kívánják ezt a szolgáltatást 

beindítani, ennek működtetési költségét a költségvetésből törölték.  

 

Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. 

 

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

alábbi:  

 

14/2009. /II. 11./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal 2042777216 

azonosító számú „kistérségi közlekedési 

szolgáltatások fejlesztésének támogatására” 

nyújtott 8.673.000,-Ft támogatási összegre 

nem tart igényt,  a beruházást nem tudja 

megvalósítani.  

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a döntésről a 

Vidékfejlesztési Támogatások 

Igazgatóságát értesítse.  

 

Felelős:     Takács Lászlóné   

 körjegyző 

 

Határidő:    2009. február 28.  

 

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 21.40 

órakor bezárta.  

 

Kmf.  

 

 

 Hárshegyi József     Takács Lászlóné  

              polgármester           körjegyző 

  

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

 Csillag Csaba      Egyed Péter 

 alpolgármester     képviselő 


