Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 183-11/2009.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009 november
26-án /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helye:
Monostorapáti Könyvtár, Petőfi u. 12.
.
Jelen vannak:
Hárshegyi József
Csillag Csaba
Egyed Péter
Szálinger Péter
Szipőcs Csaba
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Sztrik Emilné

képviselő

Távolmaradását nem jelentette be:
Polgár László

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Krunikkerné Török Andrea
Zentai János
Török Zoltánné
Kiss János

körjegyző
költségv.főea.
Nyugdíjasklub vezetője
Mozgáskorl. E. vezetője
Ifjúsági Szerv. vezetője

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Csillag Csaba
Varga János

alpolgármester
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

főelőadó

Hárshegyi József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, hisz a 8 fő képviselőből 6 fő jelen van, így azt megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Csillag Csaba alpolgármester
és Varga János képviselők lesznek.
Ismertette a napirendet és kérte, hogy azt egyetértés esetén fogadják el.
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Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, a napirendet egyhangúlag, 6 igen
szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták.
Napirend:

1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2009. /XII. 1./ rendelete az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló többszörösen módosított
3/2009. /II. 15./ rendelet módosításáról.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

3./ Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

4./ Monostorapáti község Képviselő-testülete 2010. évi munkaterve.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szóló
előterjesztést minden képviselő írásban megkapta. Az előterjesztés alapján látható, hogy a
bevételek és a kiadások az előirányzathoz képest 1.957 eFt-tal növekedtek. Feladatelmaradás,
/útfelújítás, járművásárlás /
valamint az előre nem tervezhető bevételek, - átvett
pénzeszközök - kiadások alapján változott a költségvetési főösszeg, amennyiben a tervezett
bevételek befolynak 3.332 eFt tartalékkal zárjuk az évet.
Kérte a képviselőket, amennyiben a rendelet tervezettel kapcsolatban kérdésük észrevételük
van, tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért Hárshegyi József javasolta a rendelet
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal megalkotta az
alábbi:
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11/2009. /XII. 1. / Ör.

rendeletet
az Önkormányzat
2009. évi költségvetésének
elfogadásáról szóló többször módosított 3/2009. /II. 15./
Ör. módosításáról.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/

2. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2009. III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló írásos előterjesztés is kiküldésre került a képviselők részére.
Részletesen ismertette a bevételek és kiadások alakulását. A bevételek módosított
előirányzata 242.200 eFt, a teljesítés 182.884 eFt, az időarányos teljesítés 76 %-os. A
kiadások módosított előirányzata 242.200 eFt, a teljesítés 171.829 eFt, időarányos teljesítés
71 %-os. A kiadásoknál 3.332 eFt. megtakarítás várható, sikerül a tervezett működési
hitelfelvételt elkerülni. A szervezetek részére a III. n. év végéig 2.419 eFt került kifizetésre,
az előterjesztés részletesen tartalmazza a részükre kifizetett támogatási összegeket.
Kérte a képviselőket, amennyiben észrevételük, kérdésük van, tegyék fel.
A képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért Hárshegyi József polgármester javasolta a
beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
108/2009. /XI. 26./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete
„Beszámoló az
önkormányzat 2009. III. negyedéves
gazdálkodásáról” szóló előterjesztést
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a 2010. évi költségvetési koncepcióra
vonatkozó előterjesztést írásban minden képviselő megkapta. A tervezés során a tényleges
költségvetési sarokszámok még nem álltak rendelkezésre, a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat alapján készült el a költségvetési koncepció. A tervezés során figyelembe vették az
önkormányzati törvényben rögzített kötelező önkormányzati feladatokat, mivel az ehhez
szükséges forrásokat biztosítani kell. A felhalmozási kiadásokhoz véleménye szerint nem
szabad hozzányúlni, az elfogadás során ezt szem előtt kell tartani. A helyi bevételeknél
emelkedés nem várható, ezért még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kintlévőségek
behajtására. Az adóhátralékok végrehajtási eljárásának megindítását követően 1 millió forint
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befizetés érkezett a lakosságtól, tehát a szeptember 30-al kimutatott adóhátralék csökkent. Az
állami támogatás összege a 2009. évhez viszonyítva 8.612 eFt-tal csökken, tehát ekkora
normatíva kieséssel számolunk. A hiányt ki kell gazdálkodnunk, jobban kell takarékoskodni,
a kiadásokat csökkenteni kell. Úgy kell gazdálkodni, hogy az intézmények működése ne
kerüljön veszélybe. Jelentős a kistérségi támogatás összege. Felhalmozási jellegű bevételt
2010. évre nem tervezünk, mert értékesíthető ingatlannal nem rendelkezünk, a lakótelkek
elfogytak, új lakótelkek kialakításához pedig magánterületek kisajátítására lesz szükség.
A kiadásoknál kiemelt szempont a hatékonyság és takarékosság. A személyi jellegű kiadások
összege nem változik, a dologi kiadásoknál minimális növekedéssel számoltak. Felhalmozási
kiadások között a Hegyalja utca és az orvosi rendelő felújítására különítettek el keretet. A
Hegyalja utca aszfaltozása, vízelvezető árok kialakítása az előzetes kalkulációk alapján 20
mFt-os kiadással jár.
Katasztrófa-védelmi értekezleten ajánlatot tettek vízkár-elhárítási terv elkészítésére, a
jelenlévő polgármesterekkel abban állapodtak meg, hogy kistérségi szinten kellene
megrendelni, elnökségi ülésen ezt fel fogják vetni.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslataikat.
Egyed Péter képviselő kifogásolta, hogy az intézmények költségvetése az eredeti terv
szerint szerepel az önkormányzati költségvetésben, annak ellenére, hogy azok költségvetési
koncepciójának elfogadása során a kiadások 2 %-os csökkentéséről döntöttek. Megkérdezte,
hogy a működési bevételek az intézményeknél mennyire reálisak, nincs –e túltervezve.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy az elfogadott csökkentést már nem lehetett
átdolgozni az önkormányzati költségvetésben, mert az írásos előterjesztés már kiküldésre
került a képviselőknek. Természetesen a költségvetés tervezésekor már a csökkentett
összegekkel számolnak.
Varga János képviselő szerint is nagyon bizonytalan a helyzet, félő, hogy a tervezett
bevételek nem jönnek be. Hetek óta csak azt lehetett hallani, hogy nagyfokú elvonás várható
az önkormányzati szférában. A koncepcióból az látszik, hogy a kisebb településeknél nem
lesz olyan nagy az állami támogatás megvonás, mint a városokban. Véleménye szerint a
lakótelek-kialakítást napirenden kell tartani, akkor is ha magas a kialakítás, kisajátítás
költsége. Gondolkodni kellene azon, hogy a faluközpontban eladó, lerobbant állapotú házakat
megvásárolja az önkormányzat.
Takács Lászlóné
körjegyző szerint inkább a közös udvarban lakót kellene támogatni
lakóház eladás esetén, nem az önkormányzatnak kellene megvásárolni, hisz erre nincs
fedezete.
Krunikkerné Török Andrea elmondta, hogy az óvoda bevétele lehet, hogy csökken a
térítési díjnál, de akkor a kiadás is csökkenni fog. Valamennyi csökkenés várható a
bevételeknél.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy 120 milliárd forintos önkormányzati
elvonással számoltak a költségvetési törvényjavaslatban. Az önkormányzat koncepciójában a
tavalyi 242.200 eFt.-tal szemben 224.632 eFt bevétellel számoltak, ez 17.568 eFt.
különbözetet jelent, 2010. évre ennyi működési hitellel számolnak. Az idei évben megkaptuk
az ÖNHIKI-t, hogy jövő évben lesz –e ilyen jellegű támogatás nem tudni. A jelenlegi
kormány már nem foglalkozik vele, az új kormánynak pedig a gazdasági helyzet
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függvényében fog erről dönteni. Tájékoztatta a képviselőket, hogy 0 %-os önrésszel lehetőség
van pályázat benyújtására a templom külső tatarozására, valamint játszótér kialakítására.
Amennyiben a pályázatot alapítvány nyújtja be, nem kell az ÁFA-t megfizetni, ezért a
pályázó a Nagycsaládos Egyesület, valamint a Kisdedóvó Alapítvány nyújtja be. A 2010-es
költségvetésben számolni kell az orvosi rendelő felújításával, a tervezési díjjal, valamint a
pályázatíró cég költségeivel is. Távlatokban az óvoda tetőterének beépítése, valamint
lakótelkek kialakítása lesz a legfontosabb feladat.
Hárshegyi József polgármester mivel több hozzászólás nem volt ismertette a költségvetési
koncepcióra vonatkozó határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
109/2009. /XI. 26./Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.
évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak
szerint elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli –
egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A
költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A tervezés
során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány
csökkentésére kell fordítani.
2. Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő
személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére és a
költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A költségvetés készítése során a
személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 58-59
§-bán rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni.
3. Az önkormányzatnál és az intézményeknél a dologi kiadások vonatkozásában a
tervezés során az előirányzatokat úgy kell kialakítani, hogy intézményrendszer
kiegyensúlyozottan és biztonságosan működjön.
4. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem
csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak felhalmozási kiadásokra
fordíthatók.
5. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a szigorú
végrehajtási tevékenységet.
A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi
költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.
Felelős:

Hárshegyi József polgármester
Takács Lászlóné körjegyző

Határidő:

2009. január 13.
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4. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a
képviselőtestület 2010. évre vonatkozó munkaterv tervezetét. Összeállításánál figyelembe
vették az elmúlt évek munkatervét, a kötelezően megtárgyalandó feladatokat, melyben
szerepelnek szakmai jellegű beszámolók, illetve civil szervezetek működéséről szóló
tájékoztatók. Az idei évben 11 együttes ülésre, és ugyanannyi rendes, illetve rendkívüli ülésre
került sor, tehát összesen 22 ülés volt, melyen 100 határozatot, 11 önkormányzati rendeletet
fogadtak el.
Kérte a képviselőket amennyiben a tervezett munkatervvel kapcsolatban javaslatuk,
észrevételük van, tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Hárshegyi József polgármester javasolta a 2010. évi munkaterv elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
110/2009. /XI. 26./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete
„Monostorapáti
község
Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.
évi munkaterve” című előterjesztést elfogadja.

/Munkaterv a jkv. mellékletét képezi/
5. Napirend
Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2010. évi költségvetési
törvényjavaslat alapján a többcélú kistérségi társulás keretében működő mozgókönyvtárak
támogatására könyvtári szolgáltató helyenként 1 millió forint támogatást adnak. A Tapolca és
Környéke Kistérségi Többcélú Társulás megkeresett bennünket, hogy csatlakozzunk a mozgó
könyvtári hálózathoz, a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok nagy része már
csatlakozott. A költségvetési támogatásból 500.000,-Ft-ot a könyvtári feladatok, valamint
közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz lehet
felhasználni, 500.000,-Ft a könyvtári szolgáltatást ellátó városi könyvtár bevétele lesz.
A csatlakozás feltétele, hogy a nyilvános könyvtárral nem lehet rendelkezni, ezért a nyilvános
könyvtárak jegyzékéből töröltetni kell a könyvtárat.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a kistérséghez tartozó települések közül 26 már
csatlakozott a mozgó könyvtári szolgáltatáshoz, 5 település figyelmét – köztük a miénket most hívták fel a lehetőségre. A támogatás további feltétele, hogy hetente legalább két napon,
hetente összesen minimum hat órás nyitva tartást kell biztosítani. Ennek a feltételnek
megfelelünk, jelenleg is több órás nyitva tartással működik a könyvtár. A közművelődési
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feladat ellátás kötelező önkormányzati feladat, az nincs előírva, hogy az önkormányzat milyen
formában köteles ellátni.
Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
111/2009. /XI. 26./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete 2010. január 1-től a
Monostorapáti Nyilvános Könyvtárat törölteti a
nyilvános könyvtárak jegyzékéből.
Egyidejűleg csatlakozik a Tapolca és Környéke
Kistérségi Többcélú Társuláshoz mozgókönyvtári
és egyes közművelődési feladatainak ellátása
érdekében.
Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt,
hogy az erről szóló döntést küldje meg az
Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a
kistérség elnökének.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2009. december 15.
Takács Lászlóné
körjegyző elmondta, hogy lakossági kezdeményezésre a képviselőtestület 2008. november 28-án határozatot hozott a rendezési terv módosítására vonatkozóan.
A javasolt módosításokra árajánlatot kértünk az Architop Építésziroda Kft-től.
Ajánlatkérésünkre közölték, hogy a település rendezési tervének kisebb módosításait,
valamint a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát 500.000,-Ft + ÁFA összegben tudják
elkészíteni. Az idei költségvetésben erre nincs fedezet, ezért a munkát nem tudtuk
megrendelni. Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.
Egyed Péter képviselő javasolta a módosítások közé felvenni a régi tsz. iroda épületét, el kell
dózerolni és telekáron kisajátítani.
Takács Lászlóné
elmondta, hogy a kisajátítási eljárásnak szigorú szabályai vannak.
Kisajátítani csak közérdekű célból lehet. Első lépésként vételi ajánlatot kell tenni az
ingatlanra.
Hárshegyi József polgármester szerint egyik módosítás sem olyan fontos, várni kell a
megrendeléssel, meglátjuk a jövő évi költségvetés hogy alakul, javasolta jövő évben
visszatérni a megrendelésre.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
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112/2009. /XI. 26./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete Monostorapáti község
településrendezési
tervének
kisebb
módosítására, valamint a Helyi Építési
Szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó
költségeket 2009. évi költségvetése
terhére vállalni nem tudja.
Amennyiben 2010. évi költségvetése
lehetőséget
ad a rendezési terv
módosításának
megrendelésére,
a
benyújtott kérelmek, illetve javaslatok
alapján a munkát megrendeli.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy a döntésről az érdekelteket
tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2009. december 15.
Hárshegyi József polgármester ismertette a Veszprém Megyei Önkormányzati Közgyűlés
Elnökének levelét, melyben tájékoztatja az önkormányzatokat arról, hogy az Országgyűlés
2008. júniusában 77/2008. (VI. 13.) számon határozatot fogadott az el a hungarikumok
védelméről. Ebben megállapította, hogy fontos feltárni és számba venni a már ismert helyi és
térségi értékeket, amelyek az adott településre, kistájra jellemzőek, lényegesek az ott élők
számára. Ezek megvalósítása érdekében Veszprém megyében kistérségenként konferencia
sorozat valósult meg 2009. áprilisától május végéig. A tapasztalatokat egy kiadványban
összegezték „Hagyományok, értékek, hungarikumok Veszprém megyében” címmel. Arra kéri
a képviselő-testületeket, hogy támogassák a kötet létrejöttét. A támogatás megvalósulása után
a kötet kiadója vállalja, hogy 10 db könyvet bocsát a település rendelkezésére térítésmentesen.
A támogatásra konkrét összeget nem jelöltek meg.
Kérte a képviselőket mondják el javaslataikat.
Szipőcs Csaba képviselő 10.000,-Ft támogatást javasolt, figyelembe véve, hogy 10 db
könyvet ingyenesen adnak az önkormányzat részére.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a javaslattal,
kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 5 igen, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi:
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113/2009. /XI. 26./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Hagyományok,
értékek,
hungarikumok
Veszprém
megyében” címmel megjelenő kötet
létrejöttéhez
10.000,-Ft
összegű
önkormányzati támogatást biztosít a 2009.
évi költségvetési hitelkerete terhére.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy a döntésről a Pannon Térség
Fejlődéséért Alapítványt tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2009. december 15.
Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a következő tanévben
három tanuló szeretne részt venni az Arany János Tehetséggondozó Programban. Két fő a
helyi általános iskolában, 1 fő pedig a tapolcai Kazinczy Ferenc általános iskolába jár.
Szigorították a pályázati kiírást, a programban csak azok a tanulók vehetnek részt, akik
valóban hátrányos helyzetűek, gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy a
gyermekjóléti szolgálat a megelőző három éven belül a tanulók érdekében intézkedett. Az
eddigi kérelmeket minden jelentkező esetében anyagilag támogatta az önkormányzat.
Takács Lászlóné
körjegyző elmondta, hogy éves szinten 600.000,-Ft-ot jelent az
önkormányzatnak ez a támogatási forma. Nem kötelező az anyagi támogatás, ez egy adható
juttatás, elviekben is lehet támogatni a pályázót. Az elbírálások során nem nézték a jelentkező
szociális helyzetét, mindenki egyformán kapott támogatást, annak ellenére, hogy egyik sem
volt hátrányos helyzetű tanuló. A képviselő-testület olyan határozatot hozott esetükben, hogy
5 évig vállalják a támogatás biztosítását.
Egyed Péter képviselő megkérdezte mi lesz az eddig támogatott tanulókkal, meg lehet –e
szüntetni a támogatásukat, mivel úgy sem voltak szociálisan rászorulók. Lehet-e azt mondani
nincs pénze az önkormányzatnak, nem tudja tovább vállalni a támogatást. Minden
intézménynél csökkenteni kell a kiadásokat, véleménye szerint itt is lépni kell. Azt kell most
eldönteni, hogy tudunk –e fizetni a jövőben, vagy megszüntetjük a támogatást.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy az első időben kevesebb volt a jelentkező, ezért döntött úgy
akkor a képviselő-testület, hogy mindenkit támogat anyagi helyzettől függetlenül. Az idei
évtől kritérium, hogy gyermekvédelmi kedvezményre legyen jogosult a pályázó, vagy a
gyermekjóléti szolgálat a kérelem benyújtását megelőző három éven belül intézkedett a tanuló
érdekében. A képviselő-testületnek csak támogatási jogosultsága van, a pályázatot az OM
bírálja el. Minden pályázathoz csatolták az osztályfőnöki jellemzést.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, írásos állásfoglalást kér az Oktatási Minisztériumtól,
lehet –e módosítani a támogató határozatot. Van olyan család, ahol két gyermeket is támogat
az önkormányzat.
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Zentai János megkérdezte a döntést befolyásolja –e az, hogy hova jár a tanuló iskolába,
helyben vagy vidéken. A támogatások odaítélésénél az önkormányzat teherbíró képességét
kell figyelembe venni, a hitelkeretet nem szabad tovább növelni.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a támogatásnál csak a lakóhelyet kell
figyelembe venni, nem azt, hogy hol tanul a pályázó.
A költségvetésben 600.000,-Ft lett tervezve erre a célra. Úgy is lehet dönteni, hogy ez az
összeg áll rendelkezésre minden évben, ez legyen szétosztva a programban részt vevő tanulók
között.
Szipőcs Csaba szerint ebben az esetben azt is el kell dönteni, hogy milyen arányban
részesüljenek támogatásban a tanulók, vizsgálják –e a szociális helyzetet. Lehet évente
egyszeri támogatást adni, nem kötelező havonta, ezt az önkormányzat dönti el.
Egyed Péter szerint ha adnak támogatást, azt mindenképpen differenciálni kell a szociális
helyzet alapján, jövedelemarányosan kell meghatározni a támogatási összeget.
Csillag Csaba alpolgármester szerint a kérdés az, hogy a most pályázó 3 tanulót támogatják
–e, vagy az egész támogatási rendszert átgondolják, felülvizsgálják.
Takács Lászlóné körjegyző javasolta, hogy elviekben támogassák a tanulókat, a többit pedig
felül kell vizsgálni.
Hárshegyi József polgármester egyetértett a javaslattal, amennyiben a jelenleg érvényes
támogatási szerződések módosíthatók vissza kell térni a támogatások felülvizsgálatára.
Ismertette a pályázatokat.
Ungor Noémi az általános iskola 8. osztályos tanulója, a pápai Türr István gimnáziumba
szeretne tovább tanulni. Gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, a Gyermekjóléti
Szolgálatnak a megelőző három évben a tanuló érdekében nem kellett intézkednie. Javasolta
a programba való részvételét - az elhangzott javaslatok alapján - elviekben támogatni, anyagi
támogatás nélkül.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
114/2009.(XI.26.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti település Önkormányzatának képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre.
Támogatja, hogy UNGOR NOÉMI nyolcadik
évfolyamos tanuló (anyja neve: Horváth Ildikó)
Monostorapáti település képviseletében részt vegyen a
Hátrányos
Helyzetű
Tanulók
Arany
János
Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót,
anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot − a
határozattal együtt − határidőre a tanuló által az első
helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
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Határidő:

2009. december 11.

Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Hárshegyi József polgármester ismertette Rédei Viktória pályázatát, aki szintén a helyi
általános iskola 8. osztályos tanulója. Ő is a pápai Türr István gimnáziumba szeretne tovább
tanulni. Gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, a Gyermekjóléti Szolgálatnak a
megelőző három évben a tanuló érdekében nem kellett intézkednie. Javasolta a programba
való részvételét - az elhangzott javaslatok alapján - elviekben támogatni, anyagi támogatás
nélkül.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
115/2009.(XI.26.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti település Önkormányzatának képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre.
Támogatja, hogy RÉDEI VIKTÓRIA nyolcadik
évfolyamos tanuló (anyja neve: Huszár Zsuzsanna)
Monostorapáti település képviseletében részt vegyen a
Hátrányos
Helyzetű
Tanulók
Arany
János
Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót,
anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot − a
határozattal együtt − határidőre a tanuló által az első
helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő:

2009. december 11.

Felelős:

Hárshegyi József

Hárshegyi József polgármester ismertette Tollár Patrik pályázatát, aki a tapolcai Kazinczy
Ferenc általános iskola 8. osztályos tanulója. Ő a veszprémi Lovassy László gimnáziumba
szeretne tovább tanulni. Gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, a Gyermekjóléti
Szolgálatnak a megelőző három évben a tanuló érdekében nem kellett intézkednie. Javasolta
a programba való részvételét - az elhangzott javaslatok alapján - elviekben támogatni, anyagi
támogatás nélkül.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
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116/2009.(XI.26.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti település Önkormányzatának képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre.
Támogatja, hogy TOLLÁR PATRIK nyolcadik
évfolyamos tanuló (anyja neve: Török Mária)
Monostorapáti település képviseletében részt vegyen a
Hátrányos
Helyzetű
Tanulók
Arany
János
Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót,
anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot − a
határozattal együtt − határidőre a tanuló által az első
helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2009. december 11.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Hárshegyi József
polgármester tájékoztatást adott a Királyszentistvánon kialakított
szilárdhulladék lerakóról. Elmondta, hogy a beruházás elkészült, vásárolják a hulladékszállító
autókat. 2010. első félévében próbaüzemként már működik a hulladék lerakó. A
hulladékgyűjtő központok felálltak 4 helyen, Ajkán, Pápán, Tapolcán, Veszprémben. A díj
teljes körű bevezetésére 2011. január 1-től kerül sor. A szolgáltatási díj gyűjtőkörzetenként
eltérő, függ az edény nagyságától. Pl. 120 litere kuka éves díja 34.652,-Ft, 60 literes kuka
24.039,-Ft, 80 literes 27.577,-Ft, és a szerződést kötő személyétől. Ha az önkormányzat köt
szerződést a szolgáltatóval 3000,-Ft kedvezményt biztosítanak az éves díjból, ennek fejében
az önkormányzatnak kell beszedni a díjat. Ebben az esetben a nem fizetők hátralékát is az
önkormányzatnak kell kifizetni. Választani kell melyik szerződéskötési módot választjuk: a
lakossággal kössenek szerződést, vagy az önkormányzattal. Jelenleg a szemétszállítás
költségét részben a kommunális adóból fedezzük, melynek összege 15.000,-Ft. 2011-től, ha
bevezetésre kerül a szemétszállítási díj, és a lakosság köt szerződést a szolgáltatóval, a
kommunális adó összegét csökkenteni kell. A lakosság terheit csak úgy lehet csökkenteni, ha
nő a szelektív hulladékgyűjtés aránya – két helyen kerül elhelyezésre szelektív hulladékgyűjtő
– illetve a házi komposztálás. Ezzel egyidejűleg csökkenteni lehet a jelenlegi kukákat
kisebbre.
A 2010. évi díjakban várhatóan éves szinten 4.400,-Ft emelést kell beépíteni a próbaüzem
utáni költségek fedezetére.
Szipőcs Csaba képviselő megkérdezte lehet –e olyan megoldás, hogy a jelenlegi 120 literes
kukában kevesebbet tenni, és megjelölni egy 60 literes matricával, hogy ne kelljen új edényt
vásárolni.
Hárshegyi József polgármester elmondta, ilyen felvetés még nem hangzott el, de nem tartja
kivitelezhetőnek. Ebben esetben minden ürítésnél ellenőrizni kellene mennyi szemetet tettek
az edénybe.
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A témával kapcsolatban több észrevétel nem volt, kérte a képviselőket amennyiben egyéb
kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.
Kiss János az Ifjúsági Szervezet vezetője elmondta, már hagyománnyá vált a faluban, hogy
a fiatalok Mikulás-járást szerveznek a kicsiknek, egy minimális összegű csomaggal köszöntik
Őket. Ennek költségét mindig az Ifjúsági Szervezet biztosította, de az idei évben sajnos nincs
erre keretük. Nem szeretnék abbahagyni, hiszen már hagyományt teremtettek, a gyerekek is
várják Őket. 100-110 házhoz szoktak menni, az ajándékcsomagokért kb. 30-35.000,-Ft-ot
fizettek. Kérte a képviselő-testületet segítsenek abban, hogy az idei évben is folytathassák a
hagyományt, támogassák anyagilag az ajándékvásárlást.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, ha előbb szólnak a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
is tudott volna segíteni, - a támogatásért plusz pénzt kapnak - de már elköltötték a pénzüket.
Hárshegyi József polgármester a képviselők nevében felajánlotta, hogy személyenként
2000,-Ft-tal támogatják a mikulás csomag vásárlást, a fennmaradó 16.000,-Ft támogatást
pedig az önkormányzat számlájáról kifizetik.
Képviselők a javaslattal egyetértettek, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozták az alábbi:
117/2009. /XI. 26./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete az Extázis Ifjúsági Szervezet
által szervezett Mikulás-járás során a településen
élő gyermekek ajándékozására 16.000,-Ft
összegű támogatást biztosít, a 2009. évi
költségvetés hitelkerete terhére.
Felhatalmazza az Ifjúsági Szervezet vezetőjét a
csomagok megvásárlására.
Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a benyújtott
számla alapján a támogatás kifizetéséről
gondoskodjon.
Felelős:

Kiss János Ifjúsági Szerv. vez.
Takács Lászlóné körjegyző

Határidő: 2009. december 4.
Hárshegyi József
bezárta.

polgármester mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 16.50 órakor

kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Csillag Csaba
alpolgármester

Varga János
képviselő

