
Önkormányzat Képviselőtestülete 

         8296 Monostorapáti 

 

Száma: 183-9/2009. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. 

október 28-án /szerdán/  16.30 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 

   Szálinger Péter  képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő 

       

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

   Szipőcs Csaba   képviselő    

   Varga János   képviselő 

    

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Zentai János   Nyugdíjasklub vezetője 

    Soós Gyula   Nagycsaládosok Egy. 

vezetője 

    Török Zoltánné  Mozgáskorl. Egy. vezetője 

    Kiss János   Ifjúsági Szerv. vezetője 

      

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

   Egyed Péter    képviselő 

   Polgár László   képviselő 

    

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné   főelőadó 

 

 

Hárshegyi József polgármester üdvözölte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján 

megállapította,, hogy az ülés   határozatképes, hiszen 6 képviselő jelen van. 

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Egyed Péter  és Polgár 

László  képviselők lesznek. 

 

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

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, egyhangúlag, határozathozatal 

nélkül elfogadták az alábbi napirendet:  
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Napirend:  1./   Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról 

 

         Előadó:  Takács Lászlóné 

             körjegyző  

 

  2./   Beszámoló az önkormányzati társulás tevékenységéről, 

         a többcélú kistérségi társulásban végzett tevékenységről 

 

         Előadó:   Hárshegyi József 

              polgármester  

 

  2./   Beszámoló a Nagycsaládosok Egyesülete és a Nyugdíjas Klub 

         tevékenységéről. 

 

         Előadó:       Soós Gyula  Egyesület elnöke 

                  Zentai János  klubvezető 

 

  3./   Vegyes, aktuális ügyek. 

  

          Előadó:   Hárshegyi József 

               polgármester 

 

Napirend előtt:  

 

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, két ülés  között tett 

fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót a képviselők írásban megkapták. Kérte a 

képviselőket, amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem volt. 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Körjegyzőség 2009. évi munkájáról 

szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták.  

Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a beszámoló 8. oldalán a kommunális 

igazgatásról szóló tájékoztatónál elírás történt. Hegyesden ténylegesen 23 főt 

értesítettek ki a talajterhelési díjról, nem 53 főt. Egyéb kiegészítése nincs. 

 

Hárshegyi József   polgármester szerint a beszámoló részletesen foglalkozik az 

önkormányzati igazgatás minden szakterületével. Kérte a képviselőket mondják el 

véleményüket. 

 

Egyed Péter  képviselő  elmondta, hogy az adóhátralékok  csökkentése érdekében 

történt –e valamilyen intézkedés. Szóba került  már tavaly is a végrehajtó  esetleges 
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megbízása, a hátralékok behajtása céljából. Ha ez a lehetőség kimenne a köztudatba, 

talán többen fizetnének, kevesebb lenne a kintlévőség. 

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy az adóhátralékok behajtása folyamatban 

van, minden hátralékos megkapta a végrehajtás megindításáról szóló értesítőt. Azoknak 

a hátralékosoknak, akik munkabérrel, nyugdíjjal rendelkeznek. munkáltatójuk részére 

megküldtük a letiltásokat. Elmondható, hogy az értesítő kiküldése után közel  1 millió 

forint adóhátralék folyt be a számlákra, ez az összeg a beszámolóban szereplő 

kintlévőséget csökkenti.  Tapolcai bírósági végrehajtóval jelenleg folytatunk 

tárgyalásokat a behajtásról.  

 

Polgár László   képviselő megkérdezte a hátralékosok között van –e olyan aki 

jövedelmi helyezte miatt tudna fizetni, de nem fizet. 

 

Bati Istvánné  elmondta, hogy  mindig van 1-2 olyan személy aki tudna, de többszöri 

felszólításra sem fizet. Csak akkor egyenlíti ki hátralékát, ha a végrehajtás 

megindításáról kap értesítést. A végrehajtóval kapcsolatban elmondta, több 

önkormányzatnál érdeklődte végrehajtó megbízásáról, az általa behajtott hátralékok 

nagyságáról. Az elhangzottak alapján azt lehet mondani a végrehajtó sem tud nagyobb 

eredményt elérni, mint az adóügyi dolgozó. Ha munkabérrel, nyugdíjjal nem 

rendelkezik a hátralékos a végrehajtó is csak az ingatlanra tud terhelni, nagyobb 

összegnél kezdeményezheti az ingatlan értékesítését. Nálunk a hátralékosok között 

akkorra összegű tartozás nincs, hogy ingóárverést lehetne kezdeményezni. Az 

ingóságok végrehajtására a vht. szerinti szabályokat kell alkalmazni, ami nevesíti azokat 

a berendezéseket amit nem lehet végrehajtás alá vonni. A hátralékosoknál nincs olyan 

tárgy amit értékesíteni lehetne, kivétel képez a gépjármű, melyet hátralék esetén 

lefoglalunk.  

 

Hárshegyi József   polgármester  szerint végrehajtó megbízása esetén, egy sikeres 

behajtás biztosan visszatartó erejű lenne a hátralékosoknak, sokat segíteni a hátralékok 

csökkentésében, de  rosszul is végződhet. Ha sikertelen a behajtás, a hátralékos úgy 

gondolhatja nem fizetek, úgy sem tudnak velem mit csinálni.  

 

Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban több észrevétel nincs, 

azt fogadják el. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

84/2009. /X. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

        

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Beszámoló a 

körjegyzőség 2009. évi munkájáról” című 

előterjesztést elfogadja. 

 

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 
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2. Napirend 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az önkormányzati társulási 

tevékenységekről szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. Felsorolta milyen 

társulási formák keretében látja el az önkormányzat kötelező feladatait.  

 

Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

 

Egyed Péter  képviselő  megkérdezte mikorra várható a Királyszentistváni 

hulladéklerakó üzembe helyezése. 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a társuláshoz 168 önkormányzat 

tartozik, több önkormányzat rendelkezett  hivatalos szemétlerakóval, amit fel kell 

számolniuk, de ehhez központi támogatást nem kapnak. Tapolcán 2014-ig kaptak 

engedélyt a tovább üzemeltetésre, addig lehetne a szemetet odaszállítani. Itt a 

szolgáltatási díj is kedvezőbb, a lerakó üzembe helyezése után magasabb szolgáltatási 

díjjal kell számolni. A szemétgyűjtő edény méretének függvénye lesz a szolgáltatási díj. 

Kisebb kukáért kevesebbet kell fizetni.  Szelektív hulladékgyűjtést is be kell indítani a 

településen, ennek a költsége az önkormányzatot terheli. A távolság miatt szükség lesz  

korszerű szemétszállító gépkocsik beszerzésére is. Megvalósul a beruházás, a 

próbaüzemet követően 2011. január 1-től tervnek megfelelően fog működni minden. 

 

Polgár László   képviselő szerint ha a kuka méretétől függ a díj mértéke, a szemét 

megint az erdőkbe kerül. Az Ágó-hoz vezető út melletti árokba már többször talált 

háztartási hulladékot. Kérte az út menti fák ágait levágni, mert már nehéz tőlük 

közlekedni. 

 

Zentai János  elmondta, hogy a Penzer-domb feletti hegyútra is sok szemetet hordtak, 

nagyon sok műanyag flakon van. 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a közmunkásokkal levágatja az útszéli 

ágakat, a szemetet pedig össze fogjuk gyűjteni. Kérte a képviselőket, amennyiben az 

előterjesztéssel kapcsolatban nincs több kérdésük, azt fogadják el.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag,  6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

85/2009. /X. 28./ Ökt. számú         h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete „Beszámoló az 

önkormányzati társulás tevékenységéről, 

a többcélú kistérségi társulási tanácsban 

végzett tevékenységről” szóló beszámolót        

      e l f o g a d j a. 

 

 

/ A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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3. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester  elmondta, hogy a Nagycsaládos Egyesület 2009. évi 

működéséről szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. Felkérte Soós Gyulát a 

Nagycsaládos egyesület elnökét, amennyiben az egyesület beszámolójával kapcsolatban 

szóbeli kiegészítése van, tegye meg.  

 

Soós Gyula  egyesületi elnök elmondta, hogy a beszámolóban részletesen kitért a 2009. 

évi tevékenységük bemutatására. Kiegészítésként elmondta, hogy az elmúlt két napban 

Monostorapátiban a Körjegyzőségi hivatal tanácstermében tartották meg a 

Nagycsaládosok Balatoni régiójában megalakult Ifjúsági tagozat képzését. A képzés 

célja az értékrend tudatosítása volt a  fiatalokban. Játékos csoportképzés volt, melyen 

helyi fiatalok is részt vettek. Szállást a helyi nagycsaládosok biztosították. Megköszönte 

a polgármesternek, körjegyzőnek, hogy biztosították a helyszínt a rendezvényhez.  

Elmondta, hogy az idén még terveznek egy kirándulást a kapolcsi Királykőre, valamint 

az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is szeretnék megrendezni a karácsonyi 

ünnepséget. Együttműködési szerződést kötöttek a helyi cigányszervezettel, a többi civil 

szervezetet is meg fogják keresni, céljuk, hogy erősítsék a civil összefogást. Tervezik 

egy adventi koszorú elhelyezését a templom előtti kertben, civilszervezetekkel közösen. 

Remélik, hogy tudják javítani a közösségi életet, az együttműködést. Jövőre is 

szeretnének túlélő tábort szervezni a gyerekek részére, hisz a résztvevők részéről jó volt 

a visszajelzés, mindenki jól érezte magát. Kritikaként fogalmazta meg, hogy rossz a 

kommunikációja az egyesületnek, ezen kellene javítani, hogy minél többen 

csatlakozzanak hozzájuk. Megköszönte az önkormányzat támogatását 

Kérte a képviselőket, amennyiben kérdésük, észrevételük van a beszámolóval 

kapcsolatban, mondják el.  

 

A képviselők részéről észrevétel nem volt. 

 

Hárshegyi József    polgármester elmondta, hogy a helyi Nyugdíjasklub beszámolóját 

is megkapták írásban a képviselők.  

Felkérte Zentai János klubvezetőt, amennyiben van szóbeli kiegészítése tegye meg. 

 

Zentai János   klubvezető elmondta, hogy a beszámolóban részletesen ismertették a 

főbb rendezvényeiket, programjaikat. Elmondható, hogy  nem tudnak annyi programot 

szervezni, amennyit szeretnének, hisz annak anyagi vonzatai is vannak. Van olyan 

klubtag, akinek ez a program is elég, de vannak olyanok akik többet szeretnének. 

Sajnálják azt a tagdíjat, amit a Tapolcai Egyesület számára befizetnek. Néhányan 

szeretnének külön válni a tapolcai egyesülettől, de még nem egységesek ebben a 

döntésben. Akik támogatják a jelenlegi együttműködést, azzal érvelnek, így több 

programra eljuthatnak. A maradás mellett szól az is, hogy a pályázati rendszer csak a 

nagyobb civil szervezeteket támogatja.  

Megköszönte az önkormányzat anyagi segítségét, kérte a képviselőket amennyiben 

kérdésük, észrevételük van, tegyék meg. 

 

Egyed Péter  képviselő szerint márt többször felvetődött az önálló helyi szervezet 

létrehozása. Fel kell mérni, hogy mit nyújt a jelenlegi felállás, és mi várható ha 

önállósodnak.  

 

Zentai János   elmondta, hogy a tapolcai szervezet évente 2-3 rendezvényt szervez – 

nőnap, unoka-nagyszülő találkozó Uzsán, karácsony – idei évben szerveztek először az 

Idősek Világnapján a központi ünnepséget. Tavaly Monostorapátiban volt az összevont 
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karácsonyi ünnepség.  A probléma az, hogy megyei szinten is a régiókat támogatják. 

Példaként hozták fel egy megyei értekezleten a tapolcai szervezetet, aki maga köré 

gyűjti a falvakban élő nyugdíjasokat.  

Önálló programokat is próbálnak szervezni, jelenleg liszt, étolaj vásárlási akciót 

szerveztek a nyugdíjasok részére.  

 

Kiss János   szerint ha önállósodnak, a tagdíj itt marad a helyi csoportnak. Létrehozzák 

alapszabályukat, bejegyeztetik magukat a cégbíróságnál és számlát nyitnak. A 

számlaköltség kb. 25.000,-Ft lenne éves szinten, még így is több maradna az 

egyesületnek a befizetett tagdíjból. 

 

Hárshegyi József  elmondta, hogy 2008. decemberben Monostorapátiban került 

megrendezésre az Idősügyi Bizottság soron következő ülése. Valóban az a koncepció, 

hogy kistérségenként legyen egy szervezeti központ, ami maga köré gyűjti a térséghez 

tartozó településeket.   

Elmondta, hogy két átfogó beszámolót hallottak, mindkettőt jónak találja. További jó 

munkát kívánt a szervezeteknek, amit anyagi segítséget nyújtott az önkormányzat, azt 

továbbiakban is biztosítja. A 2010. évi költségvetésben már nevesítve kerül be a civil 

szervezetek támogatása.  

Javasolta a beszámolók elfogadását.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

  

86/2009. /X. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

      

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a „Nyugdíjas Klub”  és 

a „Bokréta Nagycsaládos Egyesület” 

2009. évi munkájáról szóló beszámolókat  

e l f o g a d j a .  

 

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/ 

 

4. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a költségvetési szervek belső 

ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  alapján a  helyi önkormányzatra 

vonatkozóan belső ellenőrzési tervet kell készíteni, melyet a képviselő-testületnek kell 

elfogadni. A belső ellenőrzési tevékenységet a Tapolca és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társuláson keresztül látja el az önkormányzat. A Képviselő-testületeknek 

minden év november 15-ig kell elfogadniuk a következő év belső ellenőrzésének 

ütemtervét, az erről szóló határozatot meg kell küldeni a társulás részére. A belső 

ellenőrzésre vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők megkapták.  

Kérte a képviselőket mondják el javaslataikat. Amennyiben a tervezetben szereplő 

ellenőrzésekkel egyetértenek azt fogadják el.  

 

Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  

Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  
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86/2009. /X. 28./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az önkormányzatra 

vonatkozó 2010. évi belső ellenőrzési 

ütemtervet a melléklet szerint elfogadja.  

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a belső 

ellenőrzési ütemtervet a Tapolca és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 

részére küldje meg. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

 körjegyző 

 

      Határidő:  2009. november 15. 

 

Hárshegyi József   polgármester  ismertette az OTP Lakáslízing Zrt. kérelmét, melyben 

az önkormányzat által bevezetett építményadó rendelet módosítását kéri, hogy a 

lízingkontrukcióban magánszemély lízingbevevők által birtokolt és használt, de a 

lízingbeadó társaság tulajdonában lévő építmények ne legyenek adókötelesek.  

Indokolása szerint a lízingbevevők a jelzáloghitellel finanszírozott ingatlanvásárlókkal 

szemben hátrányt szenvednek, pedig csak a tulajdonszerzésük finanszírozása eltérő.  

 

Egyed Péter   képviselő megkérdezte  mekkora összegű terhet jelent ez az adózónak, és 

hány adótárgyat érint. 

 

Bati Istvánné  elmondta, hogy csak ezt az egy adózót, és egy ingatlant érint, évi 

53.000,-Ft építményadó összegben. 

 

Hárshegyi József   polgármester nem javasolta az építményadó rendelet módosítását, 

véleménye szerint a felhozott indok alapján bármikor kérheti egy új adóalany, hogy 

mentesítsék a fizetési kötelezettség alól. Nem tartja elfogadhatónak, hogy különbséget 

tegyenek adóalanyok között.  

Javasolta a kérelem elutasítását. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

87/2009. /X. 28./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az OTP-Lakáslízing Zrt. 

építményadó mentesség iránti kérelmét nem 

támogatja, a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. tv. felhatalmazása alapján alkotott 

építményadóról szóló 14/2008.(XII.15) 

rendelettel módosított 15/2003. (XII.30.) 

Ör. rendeletében biztosított  mentességi kört 

nem bővíti, önkormányzati rendeletét nem 

módosítja. 
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 Utasítja a körjegyzőt, hogy a döntésről az 

OTP Lakáslízing Zrt. vezérigazgatóját 

tájékoztassa. 

 

 Felelős:   Takács Lászlóné 

     körjegyző 

 

 Határidő:  2009. november 15. 

 

 

Hárshegyi József    polgármester  felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, hogy 

tájékoztassa a képviselőket az önkormányzat közművelődési feladatellátásának 

ellenőrzéséről készített jelentésről.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

Közművelődési Főosztálya 2008. évben szakfelügyeleti ellenőrzés keretében vizsgálta  

az önkormányzat által működtetett közművelődési célt szolgáló közösségi terek, illetve 

intézmények tevékenységét. A szervezeti feltételek vizsgálata során megállapították, 

hogy a művelődési ház intézményi alapító okirattal rendelkezik, ugyanakkor a 

költségvetését szakfeladaton tervezik, valamint közösségi színtérnek kijelölő 2008. évi 

önkormányzati határozata is érvényben van. Javasolták a szervezeti státuszt tisztázni,  

amennyiben az önkormányzat nem önálló intézményként kívánja működtetni a 

művelődési házat, az alapító okiratot vissza kell vonni, a helyi közművelődésről szóló 

2/1999. /II. 11./ önkormányzati rendeletet pedig módosítani kell. A rendelet módosítását 

a következő testületi ülésen javasolta napirendre tűzni.  

A jelentés javasolta a civil szervezetek támogatását nevesíteni a költségvetésben.  

Ismertette a határozati javaslatot. 

 

Hárshegyi József  polgármester  kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati 

javaslattal kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

88/2009. /X. 28./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

   

Monostorapáti  község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az Oktatási és 

Kulturális Minisztérium Közművelődési 

Főosztály által küldött „Monostorapáti 

község Önkormányzata közművelődési 

feladatellátásának általános és részletes 

szakfelügyeletéről” szóló jelentés 

tartalmát megismerte.  

 

Az Önkormányzat visszavonja a 49/2000. 

(IX.27.) Ökt. számú határozatával 

elfogadott „Művelődési Ház, Nyilvános 

Könyvtár Alapító Okiratát”. 

 

Képviselő-testület nem kíván önálló 

intézményt létrehozni, közösségi szintér 
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biztosításával tesz eleget törvényi 

kötelezettségének. 

 

Képviselő-testület a helyi 

közművelődésről szóló 2/1999. (II. 12.) 

önkormányzati rendeletet következő 

testületi ülésen módosítja.  

 

Településfejlesztési koncepciójába beépíti 

a kulturális vonatkozású célkitűzéseket, 

fejlesztési elképzeléseket. 

 

2010. évi költségvetésében elkülönítetten 

létrehoz egy keretet a civil szervezetek 

támogatására, a támogatási összeget 

szervezetenként meghatározza.  

 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, 

hogy a határozatot az Oktatási és 

Kulturális Minisztérium Közművelődési 

Főosztály részére küldje meg, a rendelet 

módosítását készítse elő. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

         körjegyző 

 

Határidő:  2009. november 15. 

                 2009. december 31.  

 

 

Hárshegyi József   polgármester  ismertette az általános iskola Szülői 

Munkaközösségének levelét, melyben a november 21-re tervezett jótékonysági 

rendezvény terembérleti díjának eltörlését kérik.  

Az önkormányzat 12/2007. (II. 14.) Ökt. számú határozata alapján a helyi szervezetek  

által tartott rendezvény első ízben térítésmentes, további alkalmakra 7000,-Ft bérleti 

díjat kellene fizetni. A bérleti díj azért került megállapításra, hogy fedezze a fenntartási, 

működési költségeket. Februárban már tartottak egy bált, azért nem kellett fizetniük. 

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket. 

 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy a farsangi bálkor is kárt okoztak, a hibát 

kijavították, de az már nem ugyanolyan.  Fel kell hívni a rendezők figyelmét, hogy 

jobban figyeljenek a berendezések épségére, az okozott kárt minden esetben meg kell 

téríteniük. 

 

Szálinger Péter   képviselő szerint 7000,-Ft bevétel kiesés nem olyan sok, hogy 

foglalkozni kellene vele. A bevételt a gyermekekre költik. Javasolta a bérleti díjat 

elengedni. 

 

Egyed Péter   képviselő  szerint ez elindítana egy folyamatot, a többi szervezet is 

kérhetné a mentességet, minden civil szervezet meg tud jelölni egy olyan célt, ami miatt 

kéri támogatást. Valahol következetesnek kell lenni, nem javasolja a bérleti díj 

elengedését. 
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Hárshegyi József  polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 

terembérleti díj elengedésre kerüljön, kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 nem szavazattal meghozta az alábbi: 

 

89/2009. /X. 28./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

a „Művészetek Völgye” Általános 

Iskola Szülői Munkaközösségének - 

terembérleti díj  eltörlésére 

vonatkozó - kérelmét nem 

támogatja, azt nem engedi el.  

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a 

döntésről a Szülői Munkaközösség 

elnökét tájékoztassa.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné  

                 körjegyző 

 

Határidő:  2009. november 15. 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a 2009. évi költségvetés tervezésekor 

nem nevesítették konkrét számokban a szervezetek támogatását. A betervezett 

támogatási összegből a Sportegyesületnek 500.000,-Ft, a Nagycsaládos Egyesület 

utazási költségeire 15.000,-Ft, a helyi Mozgáskorlátozott csoport utazási költségeire 

31.000,-Ft., a Vöröskeresztnek 4.000,-Ft került kifizetésre. Javasolta az előző évhez 

hasonló összegű támogatásban részesíteni a civil szervezeteket, figyelembe véve a már 

kifizetett támogatásokat. Nagycsaládos Egyesületnek 40.000,-Ft, Nyugdíjasklubnak 

55.000,-Ft, Énekkarnak 55.000,-Ft, Vöröskeresztnek 16.000,-Ft támogatást javasolt 

megállapítani.  

Kérte a képviselőket,  aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag,  6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

90/2009. /X. 28./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete - 2009. évi 

költségvetése terhére – a helyi civil 

szervezeteket az alábbi összegű 

támogatásban részesíti:  

 

Énekkar                             55.000,-Ft 

                Nagycsaládos Egyesület           40.000,-Ft 

Nyugdíjasklub           55.000,-Ft 

Vöröskereszt       16.000,-Ft 
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Utasítja a körjegyzőt, hogy a 

nevezett szervezetek részére a fenti 

összegek utalásáról gondoskodjon.  

 

 Felelős:     Takács Lászlóné 

                         körjegyző 

 

 Határidő:   2009.  november 30. 

 

Hárshegyi József   polgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy az orvosi rendelő 

felújításához szükséges építési tervek készítése folyamatban van, a háziorvossal, illetve 

a fogorvossal egyeztették az előzetes terveket. A végleges terv a napokban elkészül.  

Négy pályázatíró cég ajánlotta fel segítségét a pályázat benyújtásához.  

A Goodwill Consulting Kft-vel már volt szerződésünk, amit meg lehetne hosszabbítani. 

Ebben az esetben 100.000,-Ft alapdíjat kellene kifizetni, ami egy évre szól, és nem csak 

erre a pályázatírásra.  

Az orvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázatra is adtak ajánlatot. A pályázathoz 

szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséért 200.000,-Ft-ot, valamint 4 % 

szolgáltatási díjat kérnének, melyet a pályázati költségek között el lehet számolni. Tehát 

ha nyer a pályázatunk 200.000,-Ft-ba kerül a pályázatírás költsége.  

A Cél-Csoport Térségfejlesztő, Projekttervező és Menedzsment Kft. 350.000,-Ft-ot 

valamint nyertes pályázat esetén 5 % sikerdíjat, valamint az utógondozásért, 

elszámolások elkészítéséért a támogatási összeg 2 %-át, /plusz az ÁFA/ kér a pályázat 

elkészítéséért. Ők már több pályázatot készítettek, tapasztalattal rendelkeznek, de az 

ajánlott díjat soknak tartja.   

Bábolnai Somtam Bt.  60.000,-Ft alapdíj és 4  % sikerdíjért készítené el a pályázatot, de 

Ők még gyakorlattal nem rendelkeznek ezen a területen.  

Körics Euroconsulting Kft 100.000,-Ft alapdíjért vállalná, de tapasztalattal Ők sem 

rendelkeznek, és írásos ajánlatot sem adtak.  

A pályázatot november 2-től január 12-ig lehet benyújtani.  

Az ajánlatok közül a Goodwill Consulting Kft. ajánlatát tartja elfogadhatónak, javasolta 

Őket megbízni a pályázatírással. 

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket. 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a pályázati kiírásban sok olyan pont 

szerepel, amit mi is ki tudunk tölteni, de vannak olyan szakszavak, amelyeknek 

szerepelni kell a pályázatba, ahhoz, hogy sikeres legyen. Kockáztatni nem lehet, hisz 

csak 6 pályázatot fogadnak be, ezért van szükség pályázatíró cégre. A TIOP-os 

pályázatot is a Goodwill Kft. készítette, mellyel interaktív táblát nyert az iskola. 

Központi közbeszerzés miatt a táblák kiszállítása csúszik. A kiadások csökkentése 

érdekében, a hivatal látná el az utógondozási feladatokat /támogatás lehívása, 

elszámolások, stb./ ez a támogatási összeg 2 %-a.  

Polgár László  képviselő megkérdezte  mekkora összegű  támogatásra lehet pályázni. 

 

Hárshegyi József   elmondta, a pályázati támogatás 90 %-os,  10 % saját erőt kell 

biztosítani. A támogatás mértéke 10-50 millió forint között lehet, a régióban 

felhasználható összeg 309 millió forint. A felújítást jövő évre mindenképpen be kell 

tervezni  a költségvetésbe. A pályázati kiírás szerint plusz pontot kap az a pályázó, aki 

megújuló energiaforrással tervezi a beruházást. A jelenlegi tervek szerint 

napkollektorokat tervezünk beépíteni. 

Kérte a képviselőket ha egyetértenek azzal, hogy a Goodwill Consulting Kft-vel 2008-

ben megkötött együttműködési megállapodást még egy évre meghosszabbítsuk 
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100.000,-Ft + ÁFA alapdíj fizetési kötelezettséggel, illetve az orvosi rendelő felújítására 

benyújtandó pályázat, az ehhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány  elkészítésére 

200.000,-Ft + 4 % szolgáltatási díj ellenében együttműködési megállapodást kössünk, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

91/2009. /X. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megbízza  a Budapest, 

Hangulat u. 14. szám alatti székhellyel 

működő Goodwill Gonsulting Kft –t, hogy 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt 

KDOP-2009-5.2.1/A. számú – a  

Monostorapáti orvosi rendelő felújításának 

támogatására – pályázatra a pályázati 

dokumentációt, illetve megvalósíthatósági 

tanulmányt 200.000,-Ft alapdíj, illetve az 

elnyert támogatási összeg 4 %-ának 

megfelelő szolgáltatási díj ellenében 

elkészítse.  

Képviselő-testület a Goodwill Gonsulting 

Kft-velt 2008. február 18-án megkötött 

együttműködési megállapodást egy évvel 

meghosszabbítja – 2009.  november 1-től 

2010. október 31-ig -100.000,-Ft + ÁFA 

szolgáltatási díj ellenében.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert az együttműködési 

megállapodások aláírására.  

 

 Felelős:    Hárshegyi József 

                       polgármester 

 

 Határidő:  2009. november 15.   

 

 

Hárshegyi József   polgármester  kérte a képviselőket, amennyiben közérdekű 

bejelentésük van tegyék meg.  

 

Egyed Péter   képviselő megkérdezte mi lesz a Zrínyi utca helyreállításával? 

 

Hárshegyi  József   polgármester elmondta, hogy a garanciális munkák keretében lesz 

kijavítva az utca. A vízelvezetésnél továbbra is a betonteknős megoldást tartja jónak. Az 

ehhez szükséges anyagot megvásároltuk, de sajnos nem készült el. 

 

Polgár László  képviselő elmondta, hogy többszöri jelzése ellenére mai napig a Dózsa 

utcában nincs befejezve az útjavítás. A két lakása közötti útszakasz nem lett 

helyreállítva, az építési munkák során eltűnt a burkolat, magánterületen járnak az autók. 

A volt folyómeder mellett /Kukola-köz sarkánál/ hegyet csináltak a kivitelezők, nem 
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vitték el a feldepózott földet. Már többször ígérték, hogy elvégzik a munkát, de ez még 

nem történt meg. Egy két helyen történtek pozitív dolgok, de sok helyen semmit nem 

csináltak, véleménye szerint így nem szabad átvenni a beruházást. Sok helyen még 

mindig hiányzik a szennyvízbekötéseknél a fedél. 

 

Kiss János   jelezte, hogy a kőhíd újfalu felőli részén kátyúk vannak, a híd járda része is 

kátyús, este, mivel világítás nincs ezen a részen, balesetveszélyes.  

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy minden lakossági észrevételt, jelzést megküldtek 

írásban a kivitelezőnek. Minden egyeztetésen elmondják a problémákat, ígéretet kapnak 

a javításra. 

Vannak pénzügyi, elszámolási problémák a kivitelezőkkel, ezért nem végeztek el még 

minden javítást, garancia miatt 5 évig Ők a felelősek a beruházásért. 

A híd problémát már jelezték a KPM-nek, megnézték, ígéretet tettek a javításra. II. 

félévre volt tervezve a híd felújítása, de az erre tervezett összeget elvonták.  

 

Zentai János   jelezte, hogy  a szőlőhegyen, az aszfalt utáni részen nagyobb gödrök 

vannak, 2-3 autó murva kellene, aminek az elteregetését megszervezné ha tájékoztatást 

kap arról mikor szállítják. Szentbékálla felé vezető Nyírmegy-i úton lévő rács el van 

telve, ki kellene pucolni. 

 

Kiss János   kérte, hogy a Hegyalja utcába is vigyenek egy autó murvát. 

 

Egyed Péter  kérte, hogy az előhegyre Rózsa Dániel pincéje környékén is szükség 

lenne az út murvázására. Ellopták a rácsot a hegyútról a Penzer dombon. 

Elmondta, hogy Nagy János Árpád utcai lakos megkereste a Penzer domb környéki 

kutyák ügyében. Sok a szabadon kóborló kutya, felborítják a kukát, szétszórják a 

szemetet.  

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy az utak murvázása csak egy gyors megoldás.  

Tavasszal tervezik a hegyi utak gréderezését. A vízelvezető rácsok állapotát megnézik, 

szükség esetén a közmunkásokkal ki lesz tisztítatva.  

 

Mivel a képviselők részéről több hozzászólás nem volt, az ülést 18.30 órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

        

  Hárshegyi József     Takács Lászlóné 

    polgármester         körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 Egyed Péter       Polgár László 

    képviselő           képviselő 

 

 

 

 


