
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

 

Száma: 183-13/2009. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december  

22-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Helye:   Körjegyzőség hivatali helyisége Monostorapáti   

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József  polgármester 

   Csillag Csaba   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

    Szipőcs Csaba   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő 

    Polgár László   képviselő 

    Varga János   képviselő 

         

    Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

    Szálinger Péter  képviselő 

         

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Török Zoltánné  Mozgáskorl. E. vezetője 

    Kiss János   Ifjúsági Szerv. vezetője 

    Vind József, Balogh István  lakosság részéről 

     

Jegyzőkönyv hitelesítők: Polgár László   képviselő   

   Szipőcs Csaba   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: Polgár László és Szipőcs 

Csaba  képviselők lesznek.  

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

 

Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, a napirendet egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal,  határozathozatal nélkül elfogadták. 
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Napirend:  1./   Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2009. /XII.  

         24./ rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott  

         ivóvízért fizetendő díjakról.  

         Előadó:   Hárshegyi József 

              polgármester 

 

  2./   Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2009. /XII.  

         24./  rendelete a 2010. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról.  

         Előadó:    Hárshegyi József 

    polgármester 

 

  3./   Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2009. /XII. 

24./ rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadásáról szóló 13/2006. (X. 15.) rendelet módosításáról.  

Előadó:    Hárshegyi József   

                 polgármester 

 

4./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2009. /XII. 

24./ rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési 

szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 9/2004. /VII. 1./ 

rendelet módosításáról.  

 

 Előadó:     Hárshegyi József 

    polgármester 

 

5./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2009. /XII. 

24./ rendelete a helyi közművelődésről szóló 2/1999. /II. 12./ rendelet 

módosításáról.  

 

 Előadó:     Hárshegyi József 

 polgármester 

 

6./    Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2009. /XII.  

        24./ rendelete az étkezési- térítési díjakról. 

 

        Előadó:     Hárshegyi József  

                          polgármester  

 

7./    Köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmények alapján képező 

       2010. évi célok megfogalmazása, a körjegyző 2009. évi 

teljesítményértékeléséről tájékoztatás.  

 

       Előadó:      Hárshegyi József 

 polgármester 

 

8./   Vegyes, aktuális ügyek.  

        Előadó:      Hárshegyi József 

 polgármester 
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Napirend előtt: 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót a képviselők 

írásban megkapták. 

 

Kérte amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van, tegyék meg.  

 

A tájékoztatóval kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem történt.  

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy az önkormányzati tulajdonú viziközműből 

szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló rendelet-tervezetet szintén megkapta minden 

képviselő. A rendelet-tervezet a szolgáltató által javasolt 4,10 Ft-os díjemelést tartalmaz, az 

alapdíj változatlanul hagyása mellett, ÁFA-val együtt 270,80,-Ft/m
3 

 lesz az ivóvíz ára 2010. 

január 1-től.  

 

Javasolta a díj elfogadását.  

Szipőcs Csaba    képviselő megkérdezte a többi településen milyen összegű emelést fogadtak 

el.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy mind az öt településre egyforma nagyságú 

emelést javasoltak.  

Polgár László   képviselő szerint a vízdíj mértéke összességében sok, azonban az emelés 

mértéke az inflációhoz viszonyítva elfogadható. 

Hárshegyi József  polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a 2010. évre 

javasolt vízdíj mértékével, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta az alábbi:  

 

12/2009. /XII. 24./ Ör.    r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzati tulajdonú viziközműből 

szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.  

 

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

2. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a 2010. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási 

díjról szóló rendelet-tervezetet szintén megkapták a képviselők írásban.  

Az üzemeltetési díj, valamint az alapdíj összege változatlan marad, a bérleti díj mértéke 

emelkedik 20,-Ft-tal.  A víz és csatorna szolgáltatás együttes díja ÁFA-val együtt 914,40 Ft-ra 

emelkedik január 1-től.  

 

Szipőcs  Csaba   képviselő megkérdezte erről a 20,-Ft-os emelésről döntöttek az együttes 

ülésen? 
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Hárshegyi József   polgármester  elmondta, az együttes ülésen döntöttek arról, hogy 

egységesen 20,-Ft-tal emelik az amortizációs díjat.  

Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta az emelés mértékét a rendelet-tervezetben 

foglaltak szerint elfogadni. 

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

alábbi:  

 

13/2009. /XII. 24./ Ör.    r e n d e l e t e t 

 

      a 2010. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról.  

 

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

3. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy képviselők írásban megkapták az 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-

tervezetet. Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt tájékoztassa a képviselőket a módosítás 

szükségességéről.  

Takács Lászlóné    körjegyző elmondta, hogy a költségvetési szervek besorolását törvény írja 

elő, tehát jogszabályi változás miatt  kell módosítani az SZMSZ-t, melybe beépítésre került az 

önkormányzat alaptevékenysége, annak forrása, illetve feladatmutatói.   

Mivel az önkormányzat nem költségvetési szerv, alapító okirattal nem rendelkezik, a 

törzskönyvi bejegyzéshez az SZMSZ-t kell megküldeni a MÁK részére.   

Hárshegyi József   polgármester javasolta a rendelet módosításának elfogadását. 

 

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

alábbi:  

 

14/2009. /XII. 24./ Ör.   r e n d e l e t e t 

 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadásáról szóló 13/2006. /X. 

15./ rendelet módosításáról. 

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

4. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a szilárd-hulladék szállítással kapcsolatos 

rendelet tervezetet a képviselők szintén írásban megkapták.  

A közel 50 %-os  emelésre vonatkozó javaslat a közmeghallgatást követő napon érkezett meg 

az önkormányzathoz, így a  lakosságot még csak arról tudta tájékoztatni, hogy 2011-től 

várható nagy mértékű emelés a szemétszállításban. A jelenlegi ajánlat szerint azonban az 

emelés már 2010. január 1-től életbe lépne. Felvette a kapcsolatot a szolgáltató vezetőjével, de 

csökkentésre vonatkozó egyeztetést elutasította, ezért kistérségi szinten próbálnak fellépni, 

nem akarják elfogadni a díj ilyen mértékű emelését. Tárgyaló delegáció képviseli a 

településeket. A kistérségi társulás elnöksége, illetve a tanácsülés csak az infláció mértékével  
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megegyező emelést, a 4,5 %-ot fogadja el, mivel soha nem volt arról szó, hogy a próbaüzem 

alatt is fizetni kell. Ezzel az emeléssel, a 2009. évi szállítási díjhoz viszonyítva – a 460 lakást 

figyelembe véve – 300-400.000,-Ft plusz kiadással kell számolni a 2010. évi költségvetés 

tervezésekor, amit csak a lomtalanításra tervezett kiadás elhagyásával lehet fedezni. Helyette 

2011. tavaszán lenne a szokásos lomtalanítási akció, akkor már ingyenesen szállítják el a 

szemetet, ezt tartalmazni fogja a  2011-es szolgáltatási díj.   

Az első három hónapban meg kell hogy szülessen az önkormányzatok és a szolgáltató közötti 

megállapodás. Amennyiben nem tudnak megegyezni, - mivel az önkormányzat teljes 

mértékben nem tudja átvállalni az emelés mértékét – a lakosságnak is hozzá kell járulnia a 

szemétszállítási díjhoz, a rendeletet ennek függvényében  akkor szintén  módosítani kell.  

Ezért javasolta a most kiküldött rendelet-tervezet módosítását úgy, hogy a 2. §-t. - mely 

szerint a lakosság is fizet közszolgáltatási díjat – töröljék, valamint az 1. számú mellékletben 

szereplő ürítési díj  307,-Ft-ra változzon.  

 

Szipőcs Csaba   képviselő elmondta sok olyan lakóház van a településen ami üresen áll, vagy 

csak évente egy-két alkalommal lakják. Miért kell fizetni szemétszállítási díjat ezen házak 

után, hiszen szolgáltatást nem végeznek. Véleménye szerint a szerződéskötésnél ezt 

figyelembe kell venni.  

 

Hárshegyi József   elmondta, jelenleg a mindenkori statisztikai lakásszám alapján kell fizetni 

a szolgáltatási díjat. Az új szerződés kötéseknél tételesen megszámoljuk az ingatlanokat és 

csak az után fogunk fizetni.  

 

Polgár László   képviselő megkérdezte a lakótelkek után is fizetni kell –e a szemétszállítási 

díjat?  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy csak a lakóházak után kell fizetni.  A kiküldött 

rendelet-tervezet 2. §-ában szereplő közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség csak akkor lépne 

be, ha a szolgáltatóval nem lehet megállapodni a díjemelés mértékéről, ezért javasolták ezt a 

paragrafust kivenni a rendeletből.  Ha nem lehet megállapodni, az év elején még napirendre 

kell venni a rendelet módosítását. 2011-től mindenképpen változtatni kell a rendeleten, az új 

díjat kell megállapítani, új szerződéseket kell kötni.  

 

Kiss János   megkérdezte mivel indokolják ezt a nagy mértékű emelést.  

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy a szolgáltató által küldött ajánlat részletesen tartalmazza 

az emelés indokait:  pl. eszközbeszerzés, próbaüzem utáni költségek, amortizációs költség.  A 

szállítási költség km-től független, minden önkormányzat egységesen fizet. A tervezett 

szolgáltatási díj függ a kuka méretétől, valamint attól, hogy az önkormányzat szedi be a díjat, 

vagy a szolgáltató. Az előbbi esetben 3000,-Ft-tal alacsonyabb díjjal lehet számolni. 

Véleménye szerint korrektebb lenne, ha súlyra állapítanak meg az ürítési díjat. A szolgáltató a 

60 literes kuka bevezetését nem akarja elfogadni, mert az autónak ez nem szabványos.  A 

szelektív gyűjtésre lesz lehetőség, azt ingyenesen fogják elszállítani. A lakosságnak a 

komposztálásra kell törekedni, saját vagy központi komposztáló kialakításával, így 

csökkenthető az elszállításra kerülő hulladék mennyisége.  A hulladéklerakó építéséhez 

minden önkormányzat hozzájárult, a költségeket éves bontásban kellett megfizetni.  

 

Polgár László    képviselő szerint ez trükközés, mindenki tudja, hogy az áremelést nem lehet 

elkerülni. Véleménye szerint ez már választási kampány része, a jelenlegi vezetés nem akarja 

felvállalni az emelést. Az embereket mindig csak az érdekli, mennyit kell fizetni. Ha 
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bevezetésre kerül a 60 literes kuka, szerinte a szemét mennyiség nem fog változni, ami nem 

fér bele az edénybe, az erdőbe kerül. 

 

Balogh István   megkérdezte miért nem lehet már 2010-ben bevezetni a szelektív 

hulladékgyűjtést.  

 

Hárshegyi  József  elmondta, hogy egy Sapard pályázaton nyertünk szelektív hulladékgyűjtő 

kialakítására támogatást, de az ürítési költség olyan magas lett volna, - 10.000,-Ft egy elem 

ürítése, 3 db-nál ez 30.000,-Ft-ot jelent -  hogy azt az önkormányzat nem tudta vállalni.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta az ismertetett módosításokkal elfogadni a 

rendeletet. 

 

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

alábbi: 

 

15/2009. /XII. 24./ Ör.   r e n d e l e t e t 

 

a közterületek tisztántartásáról és a települési 

szilárdhulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásokról szóló 9/2004. /VII. 1./ 

rendelet módosításáról. 

 

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

5. Napirend 

 

Hárshegyi József    polgármester elmondta, hogy a helyi közművelődésről szóló rendelet 

módosításáról szóló tervezetet  a képviselők írásban megkapták. Mivel a kultúrház nem önálló 

költségvetési szerv, illetve nem önálló intézmény, hanem közösségi szintér, ezt a rendeletben 

módosítani kell. A felhatalmazó jogszabály alapján a könyvtári feladatokat a rendeletben nem 

kell szerepeltetni, nem kell Közművelődési Tanácsot alapítani. Az ezekre vonatkozó 

rendelkezések vesztik hatályukat a jelenlegi módosítással.  

Kérte a képviselőket aki a rendelet módosítással egyetért kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  

 

16/2009. /XII. 24./ Ör.   r e n d e l e t e t 

 

a helyi közművelődésről szóló 2/1999. /II. 12./ 

rendelet módosításáról. 

 

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

6. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester  elmondta, hogy az étkezési- térítési díjról szóló rendelet 

tervezetet minden képviselő írásban megkapta. Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, 

amennyiben a rendelet-tervezettel kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg.  
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Sztrik Emilné  elmondta, hogy az étkezési térítési díjakat évente egyszer lehet módosítani. 

Mivel a nyersanyagokat emelt áron kapják, 5 %-os nyersanyagköltség emelést javasol 

elfogadni. Az emelésről egyeztetett az iskola, valamint az óvoda Szülői Munkaközösségének 

vezetőivel, akik az emelés mértékét elfogadták.  

 

Hárshegyi József  polgármester  megköszönte a kiegészítést, mivel az előterjesztéssel 

kapcsolatban észrevétel nem volt javasolta a rendelet megalkotását. 

 

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

alábbi:  

 

17/2009. /XII. 24./ Ör.     r e n d e l e t e t 

 

       az étkezési- térítési díjakról.  

 

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

 

7. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a 

köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmények alapján képező 2010. évi célokról 

szóló előterjesztést. Tájékoztató jelleggel értékelte a körjegyző 2009. évben végzett 

munkájáról szóló teljesítményértékelést. A tavaly decemberben megfogalmazott – 

önkormányzat által kitűzött, illetve jogszabályok által meghatározott -  feladatok, célok nagy 

része a rendelkezésre álló források figyelembevételével megvalósult. Elkészült a kultúrotthon 

belső fejlesztése,  teakonyha kialakítása. Idei évben is csatlakoztunk a „Virágos Veszprém 

Megyéért” mozgalomhoz, elismerő oklevelet kaptunk. A lakótelkek kialakítása még nem 

sikerült, az önkormányzat pénzügyi helyzetétől függ a kisajátítási eljárás megindítása. 

Járdaszegély kialakításáról a KPM-el egyeztettek, a jövő évben megvalósuló hídjavítással egy 

időben kerül  rá sor. A kerékpárút mai nap is téma volt az elnökségi ülésen, megépítését a 

megnövekedett forgalom is indokolná. Nagyvázsony és Tapolca közötti kiépítésére vannak 

elképzelések. Az Óvoda tetőterének beépítésének terve napirenden van, 2011-2012-ben 

valósulhat meg. Falugondnoki buszra sikeresen pályáztunk, de a fenntartási költségeit nem 

tudtuk vállalni, ezért a pályázati támogatást visszamondtuk. Vízelvezetők kialakítása 

karbantartása folyamatos. Kistérségi társulási ülésen javasolták a vízkárelhárítási-terv  

megrendelését, amit kiegészíthetnének a településre vonatkozó tervvel, ennek költsége 

65.000,-Ft. Előnye, hogy viharkár esetén vis-major támogatást igényelhet az a település, 

amely rendelkezik ilyen tervvel. Tornaterem építésére pályázat az idei évben nem került 

kiírásra. Több sikeres pályázat benyújtására került sor. A hegyesdi polgármesterrel 

egyetértésben megállapították, hogy a körjegyző a kitűzött feladatokat jó szinten, a többi 

településhez viszonyítva kiemelkedően végezte.  

Tájékoztató jelleggel ismertette az írásban kiküldött 2011. évi célokat. Kérte a képviselőket, 

amennyiben kiegészítésük, javaslatuk van, tegyék meg. 

 

Polgár László   képviselő javasolta a híd után járda kialakítását kezdeményezni. Elmondta, 

hogy a szennyvízcsatorna hálózatot  Varga József telkén vezették át, ezt  tudomása szerint a 

tulajdonos már többször jelezte, de nem történt semmi, minél előbb rendezni kell a problémát.  
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A napokban duguláshoz jöttek szerelők, keresték hol vannak a tisztító aknák, megmutatta, de 

azt mondták csak kiépített úton mennek. Ezt is figyelembe kell venni  az útépítések tervezése 

során.  

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy  az üzemeltetést, karbantartást a Bakonykarszt végzi, az Ő 

problémája hogyan tudja megközelíteni a tisztító aknákat. Varga József által jelzett hibát, már 

többször jeleztük a kivitelezőnek, több garanciális jelzés van,  a hiányosságok javítását tavasz 

folyamán végzik el.  

 

Varga János    képviselő megkérdezte  lesz –e valami a traktor vásárlásból az év folyamán. 

Lehet, hogy most kellett volna érdeklődni, hisz az árak most a gazdasági válság miatt 

nyomottabbak.  

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy  nem volt megfelelő pályázati kiírás, ezért nem történt 

meg a vásárlás. A jövő évi költségvetési koncepcióban erre a célra nem terveztek.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt,  javasolta a kitűzött célok, valamint a körjegyző 

teljesítmény-értékeléséről szóló tájékoztató elfogadását.  

 

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

alábbi:  

 

118/2009. /XII. 22./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. 

tv. 34.§. (3) bek., és (5) bek. alapján a 2010. évre  

meghatározott célkitűzéseket elfogadta. 

 

Jelen célok alapján a Képviselő-testület  felkéri a 

polgármestert gondoskodjon a körjegyzőre vonatkozó 

teljesítmény-követelmények meghatározásáról. 

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a Képviselő-testület által 

meghatározott kiemelt célok figyelembevételével, a 

polgármester által a körjegyző számára meghatározott egyéni 

teljesítmény-követelményeket a köztisztviselők részére 

állapítsa meg.  

 

Képviselő-testülete tudomásul vette a polgármester 

tájékoztatóját Takács Lászlóné körjegyző teljesítmény-  

értékeléséről.  

 

Felelős:     Takács Lászlóné  

                  körjegyző  

 

Határidő:    2010. január 15.  

 

/előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
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8. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester ismertette a Napköziotthonos Óvoda vezetőjének levelét, 

melyben kérte a képviselő-testületet, hogy az óvoda zárva tartását 2009. december 23-tól 

2009. január 2-ig  engedélyezzék. Az iskolai tanítási szünet miatt napközis igény nincs, a téli 

szünetben a szülők nem kérik az óvodai ellátást.  

Javasolta a zárvatartást engedélyezni.  

 

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

alábbi:  

 

119/2009. /XII. 22./ Ökt. számú                   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napköziotthonos Óvoda zárva 

tartását 2008. december 23-tól 2009. január 2-

ig engedélyezi.  

 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy 

erről az intézmény vezetőjét írásban 

tájékoztassa. 

 

Felelős:     Takács Lászlóné 

    körjegyző 

 

Határidő:   2008. december 31. 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a közoktatási intézményekre vonatkozó 

intézkedési tervet felül kell vizsgálni. Eddig egy intézkedési terv készült az óvodára és az 

iskolára. Mivel a fenntartó önkormányzatok nem azonosak, az óvodát fenntartó két 

településnek Monostorapátinak és Hegyesdnek kell az intézkedési terv elkészítésének 

költségeit viselni. A terv felülvizsgálata 50.000,-Ft-ba kerül, melyhez Hegyesd 

Önkormányzata  - 2 tanuló után -  2222,-Ft-tal járul hozzá, Monostorapátira eső rész 47.778,-

Ft.  

 

Kérte a képviselőket, aki egyetért az intézkedési terv felülvizsgálatának megrendelésével, 

valamint a költségek vállalásával kézfeltartással jelezze.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

120/2009. /XII. 22./Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a közoktatási intézmény – 

Napköziotthonos Óvoda – önkormányzati 

intézkedési tervének felülvizsgálatát megrendeli. 
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A közoktatási szakértő által közölt 50.000,-Ft 

díjat elfogadja, Monostorapáti községre eső részt 

– 47.778,-Ft-ot – megtéríti. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, 

hogy az intézkedési terv felülvizsgálatának 

megrendeléséről gondoskodjon.  

 

Felelős:   Takács Lászlóné 

       körjegyző 

 

Határidő:  2009. december 31.  

 

  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy Sáfár József  Nemesgulács, Simon I. ltp. 15. 

szám alatti magántervező ajánlatot adott az orvosi rendelő felújításához szükséges tervek 

elkészítésére. Az engedélyezési terv 350.000,-Ft, kiviteli terv 50.000,-Ft, statikai terv 

144.000,-Ft+ÁFA, villamosítási terv 120.000,-Ft+ÁFA, gépészeti terv 120.000,-Ft+ÁFA, 

szakértői díj 80.000,-Ft+ÁFA, összesen bruttó 980.000,-Ft-ba kerül a tervek elkészítése. Ezen 

kívül szükség van rehabilitációs környezettervező szakmérnöki közreműködésre is, ami 

tartalmazza az akadálymentesítési műleírást és részletterveket. Ennek költsége bruttó 

150.000,-Ft.  

 

Szipőcs Csaba   megkérdezte az iskola felújítás tervezési költsége mennyibe került, 

elszámolható –e a pályázatban ez a költség. 

 

Hárshegyi József   elmondta,  az iskolai bővítés, illetve felújítás tervezési költsége 1 millió 

forint volt. A tervezési költség 2 %-a elszámolható a pályázatba, ez az árajánlat alapján 

200.000,-Ft.  

  

Egyed Péter   képviselő megkérdezte  a végleges tervben hány WC-t terveztek, lesz –e külön 

fogyasztásmérő ? 

 

Hárshegyi József   elmondta, az előzetes tervekhez viszonyítva változott a terv. A tetőtér 

még sem lesz beépítve, mivel három különálló rendelőről van szó, - mindegyikhez két WC-t 

kell kialakítani – összesen hat WC lesz. A villamossági tervnél, valamint a fűtésnél külön 

fogyasztásmérővel számoltak.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a háziorvos, fogorvos, valamint a védőnő is 

leadta az eszközpótlásra való igényét. A tényleges eszközvásárlásról majd  a felújítási 

költségek függvényében döntenek. Január elején, ha összeáll a pályázati anyag, pontosan látni 

lehet  mennyit költhetnek eszközvásárlásra.  

 

Szipőcs Csaba   megkérdezte hogyan egyeztek meg a tervezővel, csak akkor fizetünk ha 

sikeres lesz a pályázat, vagy mindenképpen fizetni kell.  

 

Takács Lászlóné    elmondta az nem lehetséges, hogy  csak akkor fizessünk, ha sikeres a 

pályázat. Az elvégzett munka díját ki kell fizetni. A fizetés ütemezésében meg lehet állapodni.  
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Szipőcs Csaba   javasolta  a megállapodásban rögzíteni – mivel a pályázat utófinanszírozású 

– ahogy le tudjuk hívni a pályázati pénzt, úgy fizetjük a tervezési költségeket.  

Hárshegyi József  polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta Sáfár József 

magántervező, valamint Mahadi Kft /ügyvezető Jávor Éva rehabilitációs környezettervező 

szakmérnök/ megbízását a tervek elkészítésére a megadott árajánlatok alapján.  

 

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

alábbi: 

 

121/2009. /XII. 22./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  Sáfár József Nemesgulács, 

Simon I. ltp. 15. szám alatti magántervező 

árajánlatát elfogadja,  megbízza a Monostorapáti 

Egészségház felújításához szükséges  tervek 

/engedélyezési-, kiviteli-,  statikai-, villamossági-, 

gépészeti-terv, szakértői díj/ elkészítésével.  

A tervezési díjat bruttó 980.000,-Ft-ban állapítja 

meg.   

 

Képviselő-testület megbízza továbbá Mahadi Kft. 

/képviselő: Jávor Éva ügyvezető/ 1033 Budapest, 

Harrer Pál u. 24. szám alatti jogi személyt a 

Monostorapáti Egészségház engedélyezési és 

pályázati terveinek elkészítéséhez szükséges 

rehabilitációs környezettervező szakmérnöki  

közreműködésre. 

A megbízási díjat bruttó 150.000,-Ft-ban állapítja 

meg.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a megbízási szerződések aláírására.  

 

Felelős:   Hárshegyi József 

                polgármester 

 

Határidő:  2010. január 15.  

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy előző testületi ülésen döntöttek az Arany 

János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatásáról. Tájékoztatta a 

képviselőket, hogy a  Kistérség keretében működő Gyermekjóléti szolgálat talált egy 

lehetőséget arra, hogy a jelentkezett tanulók részére a szükséges nyilatkozatot kiállítsa.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy megérkezett az Oktatási 

Szolgáltatási Központtól a programban részt vevő gyerekek támogatásával kapcsolatos 

állásfoglalás, mely rögzíti, hogy az anyagi támogatás az önkormányzat részéről adható, de 

nem kötelezően folyósítandó. Tehát az önkormányzat saját maga dönt arról, hogy visszavonja, 

módosítja a támogatási összeget, ebbe a Programirodának nincs beleszólása. Megkérdezte a 

képviselőket, napirendre vegyék –e a támogatás folyósításának szabályozását, foglalkozzanak 
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–e a témával. Erre a költségvetés tárgyalásakor is van lehetőség. Jelenleg 600.000,-Ft-ot 

terveztek erre a célra.  

Kiss János   szerint meg kellene hagyni a jelenlegi keretet, és felosztani rászorultság alapján a 

tanulók között. 

 

Egyed Péter   képviselő szerint  mindenképpen foglalkozni kell a témával, szabályozni kell a 

támogatásra jogosultak körét. 

 

Hárshegyi József   polgármester  ismertette Vind József levelét, melyben -  az Állami 

Számvevőszéki jelentésre hivatkozva – kéri az amortizációs politika kialakítását, illetve 

egységes amortizációs díj megállapítását a teljes projektre az üzemeltetési időszak kezdetétől, 

azaz 2009. január 1-től visszamenőleg, az eddig beszedett túlfizetések kompenzálását.  

Különösebb véleménye nincs a beadványról, ami le van írva általa már ismert. Az 

amortizációs díj valóban magas. Ha a projektben résztvevő 70.000 lakosnak kellene 

előteremteni, valóban kevesebb lehetne, de ilyen számításokat nem végeztek. Az elképzelés 

nem életszerű. A beruházásban részt vevő tagokat arról kellene meggyőzni, hogy maradjon 

együtt a társulás, legyen közös a vagyon, ha ez így maradna, lehetne közös amortizációs 

politikáról beszélni. Veszprém és Zirc azonban ahogy lehet ki akarja vinni vagyonát, ezért 

erről a variációról nem is akarnak tárgyalni. 2010-es amortizációs emelést nem fogadtuk el, 

további tárgyalásokat, egyeztetéseket kezdeményeztünk, ezért 2010-ben nem az elvárt 

mértékkel, csak 20,-Ft-tal emeltük az amortizációs díjat, melyről együttes ülésen döntöttek.   

A Fejlesztési Igazgatóság egyetért az elképzelésekkel, az együtt maradással. Külön válás 

esetén az amortizációs díjban meg kell állapodni. Ha együtt maradnak, Veszprémnek kellene 

változtatni amortizációs politikáján, csak a végleges állásfoglalás után lehet dönteni. A 

beruházás 5 évig összeköt bennünket, bármilyen kifogás merül fel a pályázattal kapcsolatban, 

egységesen kell helyt állni, illetve megfelelni a pályázati kiírásnak. Ha kivetnivalót találnak a 

pályázati elszámolás során a támogatás 20 %-át vissza kell fizetni. Úgy gondolja ezért 

mindenképp meg kell egyezni. Ha lehetőség lesz a díj csökkentésére, a lakosság felé is el 

fognak számolni. Január 18-ra közös, egységes koncepciót kell kidolgozni, a Fejlesztési 

Igazgatóság is foglalkozik tovább a problémával.  

 

Vind József   szerint a tények magukért beszélnek. A támogatási kérelem egységes projektet 

vetített elő, ezért egységes díjpolitikát kell kidolgozni, a fenntarthatóság követelménye csak 

így érvényesülhet. Veszprém és Zirc nem léphet ki, az UNIÓ nem engedi. A jelenlegi 

amortizációs politikával az amortizációs alapban nagy hiány várható, ez később problémát fog 

okozni. Mint mindenki tudja az UNIÓ-ba is kivitte az ügyet. Lehet feltételesen beszélni a 

problémáról, de minél előbb lépni kell. A projektben részt vevő 7 önkormányzatnak azonos 

díjat kellett volna megállapítani, ezt az ÁSZ jelentés is rögzíti. A Környezetvédelmi 

Minisztériumot is megkereste, szerintük is kifogásolható a jelenlegi helyzet, a kihasználtság is 

csak 30 %-os. Az a baj, hogy nem látja az elhatározást a öt település önkormányzata részéről, 

pedig az ÁSZ jelentés világosan fogalmaz. Sajnos mindig Veszprém és Zirc szavazata 

érvényesül, leszavazzák az öt önkormányzatot. Lehetőség van arra, hogy sakkba tartsák 

Veszprémet és Zircet, ez az önkormányzat dolga, hisz a fenntarthatóság követelménye mind a 

7 települést kötelezi.  

 

Polgár László   képviselő megkérdezte a szavazati jog hogyan oszlik meg az 

önkormányzatok között. Az lenne a reális, hogy minden településnek egy szavazata lenne. Ezt 

már a társulás megalakulásakor rögzíteni kellett volna.  
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Hárshegyi József   elmondta, hogy pénzügyi dolgok esetén a beruházás értékének arányban 

illeti meg az önkormányzatokat a szavazati jog.  Megoldást kell keresni a problémára, ez a 

cél, nem az, hogy leszavazzuk a másikat. 

Vind József   szerint az a probléma, - amit az ÁSZ jelentés is leír - hogy a hegyesdi 

agglomeráció önkormányzatai hozzájárultak a jelenlegi amortizációs politikához. Ez ellen 

csak az öt önkormányzat tud tenni valamit, különben a lakosságnak kell megfizetni.  

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy ezen vannak, együttműködni akarnak, mindenféle 

kockázat nélkül.  

 

Polgár László   szerint a megoldás egy központi, egységes díj megállapítása lenne, ami 

minden önkormányzatra kötelező lenne. A 30 év olyan távoli, nem tudni addigra mi lesz.  

 

Vind József   szerint a 2009. évre megállapított amortizációs díj nem állja meg a helyét. Az 

első félévre 322,-Ft, a második félévre 200,-Ft lett megállapítva. Mivel a tisztítómű üzembe 

helyezése csak a második félévben történt meg, nem lehetett volna első félévre amortizációs 

díjat megállapítani. Ezt a jogtalanul felszámított díjat kéri visszatéríteni a lakosságnak. 

Továbbra is a támogatási kérelemben rögzítetteket kéri figyelembe venni, ennek megfelelően 

kell dönteni. Látja, hogy a jó szándék meg van az önkormányzatban, nem akarja a lakosságot 

terhelni, de azt is látni kell, hogy ez nem tartható, nem biztosítja a beruházás 

fenntarthatóságát.  

 

Egyed Péter   képviselő  úgy látja az önkormányzatok nem tudnak mást tenni, a megoldás 

csak az lehet, ha Zircet és Veszprémet meggyőzik a közös, egységes amortizációs díj 

bevezetéséről.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, a képviselő-testületek már több levelet küldtek 

országgyűlési képviselőknek, a minisztériumnak, melyben segítséget kértek a probléma 

megoldására, törvénymódosítás kezdeményezésére. A magyar hatóságok támogatták a 

pályázat befogadását, ezért az esetleges visszafizetést is az államnak kell fedezni. 

 

Vind József    elmondta,  valóban hibázott a Környezetvédelmi Minisztérium is a pályázat 

benyújtása során. Jogszabályváltozásra sem lehet hivatkozni. A vízkeret irányelv alapján 

hatástanulmányt kellett végezni. A pályázathoz csatolt CBA elemzés rögzíti a 

fenntarthatóságot, mely szerint a fenntartási költségeket nem a hegyesdi agglomerációhoz 

tartozó 5 településnek kell teljesítenie, hanem a pályázati kérelemmel összhangban a 

kedvezményezett Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati 

Társulásnak, az abban részt vevő 7 önkormányzatnak. Veszprémnek nincs választási 

lehetősége.  

 

Polgár László    képviselő szerint az öt önkormányzatnak a projekt szerint kellett volna 

megállapítania a díjat. Zirc és Veszprém rákényszerült volna arra, hogy lépjen. Egységes díjat 

kellett volna megállapítani.  

 

Vind József   elmondta, hogy Mazák György  a Fejlesztési Igazgatóság elé tárta a fizetni 

valót, Ők ezt jóváhagyták, ami nagy hiba volt.  

 

Balogh István   megkérdezte miért fogadták el akkor a testületek Veszprém javaslatát. 
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Csillag Csaba  alpolgármester nem érti miért a helyi képviselőket tartják hibásnak a 

döntésben. A pályázatot támogató szervek voltak a hibásak, hisz a projektet jónak, 

támogatásra valónak tartották.  

 

Vind József   szerint a pályázati feltételek mindenkinek rendelkezésére álltak, el kellett volna 

alaposan olvasni, részletesen megismerni az abban foglaltakat, nem kellett volna azonnal 

benyújtani.  

 

Polgár László   elmondta, a képviselők egy ilyen nagy terjedelmű anyagot nem tudnak 

teljesen megismerni. Szerinte a polgármesternek kellett volna kellően tájékoztatni a 

képviselőket a projektről. 

 

Vind József   szerint a lakosság sem volt megfelelően tájékoztatva a várható költségekről. 

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy 2008-ban kaptak először részletes tájékoztatást 

a díjmegállapítás összetevőiről. A társulásban dolgozók azért lettek megbízva, hogy a 

lakosság érdekeit képviseljék. Miden tájékoztatón az hangzott el, hogy az akkori vízdíj 

duplája lesz várhatóan a csatornadíj.  

 

Vind József   szerint a 2008-ban elfogadott csatornadíj rendelet meghozatala előtt át kellett 

volna nézni a támogatási kérelmet, CBA elemzést.  Ami a támogatási szerződésben 

elfogadásra került, ahhoz kell ragaszkodni, keményen ki kell állni mellette. Mazák úr  az 

áprilisi fórumon azt mondta a képviselő-testületek úgy döntenek ahogy akarnak, a felelősség 

az Övék. Ez nem igaz, meg kell követelni a társulási szerződésben foglaltakat. 

 

Polgár László   szerint is a projekt szellemét kell végrehajtani, ragaszkodni kell az egységes 

amortizációs díj megállapításához.  

 

Hárshegyi József   polgármester javasolta határozatban rögzíteni, hogy 2010. február  végéig 

a társulásban részt vevő önkormányzatok közösen dolgozzák ki amortizációs politikájukat, a 

tárgyalás eredményéről  pedig írásban tájékoztatja Vind Józsefet.  

 

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

alábbi:  

 

122/2009. /XII. 22./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Veszprém és Térsége 

szennyvízelvezetési és – kezelési 

Önkormányzati Társuláshoz tartozó 

önkormányzatoknál – Veszprém és Zirc – 

kezdeményezi a közös amortizációs 

politika kialakítását. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy  az érintett 

önkormányzatokkal tárgyalásokat 

folytasson. A tárgyalások eredményéről 
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folyamatosan tájékoztassa a képviselő-

testületet, valamint Vind József 

kérelmezőt. 

 

Felelős:    Hárshegyi József  

       polgármester 

 

Határidő:  2010. február 28.  

 

 

Polgár László    képviselő bejelentette mivel nincs autója, nem tud részt venni vidéken tartott 

együttes képviselő-testületi üléseken.  

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, eddig is meg lehetett oldani a szállítást ha jelezte, 

hogy jön testületi ülésre. Ezt a jövőben is fel tudja ajánlani, mindig van szabad hely 

valamelyik képviselő autójában. 

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, az ülést 19.45 órakor bezárta.  

 

Kmf.  

 

 

 

Hárshegyi József      Takács Lászlóné 

  polgármester            körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 Polgár László       Szipőcs Csaba 

    képviselő            képviselő 


