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Száma: 113-14/2010. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 14-én 

/kedden/  18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról  

 

 

Helye:   Művelődési Ház  Monostorapáti 

 

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József  polgármester 

   Gulyás Erzsébet  alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László   képviselő  

   Szipőcs Csaba   képviselő  

    Sztrik Emilné   képviselő 

    Wind József   képviselő 

  

     

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Török Zoltánné  Mozgáskorlátozottak vez. 

    Zentai János   Nyugdíjas Klub vez. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  
   Egyed Péter    képviselő 

   Polgár László   képviselő 

    

 

Jegyzőkönyvvezető:   Török Józsefné    

 

Lakosság részéről 33 fő érdeklődő 

 

Hárshegyi József polgármester üdvözölte a megjelenteket,  megállapította, hogy az ülés   

határozatképes, hiszen  mind a 7  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. 
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A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül 

elfogadták az alábbi napirendet:  

 

Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat 2010. III. negyedéves 

       gazdálkodásáról 

 

       Előadó: Hárshegyi József 

            polgármester 

 

 

2./ Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

 

           Előadó: Hárshegyi József 

            polgármester 

 

3./  Vegyes, aktuális ügyek 

 

         Előadó: Hárshegyi József 

            polgármester 

 

 

 

A napirend tárgyalása 

 

1./ Napirend: 

 

Hárshegyi József polgármester az önkormányzat ez évi háromnegyed éves gazdálkodásával 

kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat költségvetési előirányzata 242 millió forint, 

ebből  180 millió forint a teljesítés, ez 75 %-os, időarányos. A kiadások zömét az 

intézmények – iskola, óvoda, Körjegyzőség – működési költségei, a községgazdálkodás 

feladatainak – közvilágítás, szemétszállítás, közutak, árkok karbantartása – ellátása, civil 

szervezetek támogatása teszi ki. Közcélú foglalkoztatásra, főiskolás diákok, egészségügy, 

közművelődés, sport támogatására is jelentős összegeket fordítottunk. 

Az évet várhatóan  6 millió forint hiánnyal zárjuk. 

 

 

2./ Napirend: 

 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a 2011. évi költségvetési koncepciót a 

Képviselőtestület elfogadta. Elmondta, hogy nagyon nehéz úgy tervezni, jövőképet 

felrajzolni, hogy nem ismertek a központi költségvetés által biztosított bevételi források. 

Megszűnik a működésképtelen önkormányzatok támogatása, az ÖNHIKI-s pályázat 

feltételeinek már ez évben sem feleltünk meg – ezek a pénzek mindenképpen hiányoznak. 

Bevételi forrást a helyi adók – kommunális adó, építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó – 

valamint az szja bizonyos hányada és az intézmények működéséhez biztosított költségvetési 

támogatások képeznek. 



-  3  - 

 

Az iskola, óvoda, Körjegyzőség működtetése, a szociális  ellátások biztosítása   kötelező 

feladat, ezt mindenképpen teljesíteni kell. Amit lehet társulási formában oldunk meg – pl. az 

iskolát öt, az óvodát és a Körjegyzőséget két település finanszírozza – a 33 települést tömörítő 

kistérségi társuláson belül is igyekszünk minden plusz bevételt kihasználni. 

Nagyon takarékosan kell gazdálkodni, főleg a dologi kiadásokat kell csökkenteni az 

ésszerűségi határokon belül. 

 

Nagyon jó lenne fejleszteni is, hiszen az óvoda felújítása, bővítése szükséges lenne. A 

községgazdálkodási feladatok ellátásához is kellene egy több funkciós kistraktor. 

Természetesen figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, ha lesz nekünk megfelelő 

lehetőség azt ki fogjuk használni. 

 

Kérte a jelenlévőket, hogy a község 2010. évi gazdálkodásával és a 2011. évi költségvetési 

koncepcióval kapcsolatos véleményüket, észrevételüket mondják el, ha kérdésük van tegyék 

fel. 

 

Ferenczy Károly helyi lakos kérdezte, hogy a Képviselőtestület módosította-e a helyi – 

kommunális – adóról szóló rendeletet, változtatott-e annak mértékén? 2011-ben lesz 

kommunális adó és szemétszállítási díj is? 

 

Hárshegyi József polgármester válaszként elmondta, hogy 2011. január 1-től nem lesz 

változás a helyi adókban, nem történt rendeletmódosítás. 

 

 

3./ Napirend: 
 

Hárshegyi József polgármester  tájékoztatást adott a község környezetvédelemmel 

összefüggő feladataival kapcsolatos helyzetről. 

A község szilárd hulladékának kezelésében januártól lényeges változások lesznek.  

Királyszentistvánon elkészült és megkezdi a próbaüzemet a hulladékkezelő üzem. Itt 

környezetbarát módon ártalmatlanítják a hulladékot amelynek nagy részét újrahasznosítják. A 

beruházás megfelel az Európai Unió környezetvédelmi előírásainak. Az üzemet 5 cég által 

létrehozott konzorcium működteti.  

 

A szemétbegyűjtés gyakorisága és módja nem változik. Községünkből továbbra is Tapolcára 

szállítják a hulladékot, ott szelektálást és tömbösítést végeznek és ezt szállítják 

Királyszentistvánra, ahol a végleges feldolgozás történik.  

A próbaüzem ideje alatt – április 30-ig – a szemétszállítási díjat továbbra is az önkormányzat 

fizeti, május 1-től viszont az üzemeltető a lakosokkal fog szerződést kötni. Sajnos a díj nem 

lesz kevés, háztartásonként, 120 literes kukával és heti egyszeri szállítással évi 37 ezer forint 

körül lesz, ezt havi vagy negyedéves részletekben is lehet fizetni. Az összeg még nem 

végleges, december 15-én lesz 33 település részvételével kistérségi társulási ülés, ott 

megpróbálnak egységes álláspontot kialakítani a díjcsökkentés érdekében a szolgáltatóval 

folytatandó tárgyaláshoz. 

A szemétszállítási díj mértékéről a Képviselőtestület fog rendeletet hozni, ezzel egyidejűleg 

tárgyalni fog arról is, hogy a kommunális adó mértékét csökkentsék. 
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A környezetvédelem másik fontos tényezője, a szennyvízhálózat kiépítésének első üteme 

lezárult, a rendszer működik. A második ütem – Veszprém és Zirc csatornarendszerének 

további bővítése – a terv szerint ez év december 31-ig befejeződik, megtörténik a műszaki 

átadás. Ezt követi egy kb. 10 hónapig tartó elszámolás majd egy 5-6 éves műszaki 

felülvizsgálat. Ezután kerülhet sor a tulajdonba adásra. 

A hegyesdi tisztítótelephez kapcsolódó 5 község által létrehozott víziközmű társulás is 

teljesítette feladatát, rövidesen elkészül a pénzügyi elszámolás. Meghívta erre a 

közmeghallgatásra Hoffner Tibort – a társulás elnökét – de sajnos egyéb elfoglaltsága miatt 

nem tudott ma eljönni. 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatás előtt megtartott képviselőtestületi ülésen 

elfogadták a 2011. január 1-től fizetendő ivóvíz- és a csatornahasználatért fizetendő díj 

mértékét megállapító rendeleteket. Eszerint az ivóvízért 280.-Ft/m3, a csatornáért 507.-Ft/m3 

díjat kell fizetni. 

 

Kérte, hogy akinek hozzászólása, észrevétele, felvetése van azt tegye meg. 

 

Ferenczy Károly helyi lakos – úgyis mint az Egervölgye Szennyvízberuházó Víziközmű 

Társulat Pénzügyi Felügyelő Bizottságának elnöke – kért és kapott szót.   

Elmondta, hogy a csatorna-beruházás műszakilag készen van, üzemel, mi lakosok fizetjük a 

díjakat, nem is keveset. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a szolgáltatásért – vízért, 

csatornáért, szemétszállításért - fizetni kell. 

A Társulat 2010. augusztusában készített egy előzetes elszámolást a befizetett 

hozzájárulásokról, eszerint Monostorapáti községben  13 érdekeltségi egység egyáltalán nem 

fizetett, 93-nak pedig elmaradása van, így 23 millió forint a kintlévőség. Véleménye szerint 

ezt az önkormányzatnak kell a záráskor megfizetni – de vajon miből, ha nincs adóemelés? 

Wind képviselő úr több fórumon is azt hangoztatta, hogy a beruházásból megmaradó pénzt 

vissza kell osztani a lakosoknak. A minuszt? 

Az egész – Veszprémet és Zircet is érintő – beruházás pénzügyi elszámolásakor nagyon oda 

kell figyelni, a városok ne élhessenek vissza többségi hatalmukkal. A fenntartási költségeket – 

különösen az amortizációt - egységesen kell kezelni, tekintettel kell lenni a lakosság teherbíró 

képességére. 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a tartozások behajtására folyamatosan 

történnek intézkedések. Jó lenne ha minél többen rákötnének a csatornarendszerre, a nagyobb 

kihasználtság kedvezőbb az üzemeltetési költségre. Akik még nem kötöttek rá ők 

talajterhelési díjat fizetnek. 

 

Bokor Istvánné helyi lakos felháborodásának adott hangot, hogy megint egy újabb fizetési 

kötelezettséget kell teljesíteni, egy egyedül élő kisnyugdíjas számára ez nagyon megerőltető, 

hiszen vízért, csatornáért, villanyért – mindenért egyre többet kell fizetni. Tart tőle, hogy a 

nem fizetők miatt azoknak a terhei fognak megnőni akik mindig rendesen fizetnek. Miért kell 

minden háztartásnak egyformán fizetni, hiszen aki egyedül van kevesebb szemete van, miért 

nem lehet az elvitt mennyiség után kivetni a díjat? 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a környezetvédelmi törvény előírásai szerint 

kötelező a legalább heti egyszeri szemétszállítás. A szolgáltató álláspontja szerint a működési 

költségek akkor is fennállnak ha kevesebb a szemét, az utcán ugyanúgy végig kell menni ha 

csak 2 kuka van kint vagy 12. 
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Wind József képviselő kért és kapott szót. A közmeghallgatást közvetlenül megelőzően 

tartott képviselőtestületi ülésen elfogadásra került a vízdíjról szóló rendelet, amely így 15 %-

os emelést tartalmaz. A tervezetet nem volt idő részletesen áttanulmányozni, a szolgáltató 

szinte az utolsó percben bocsátja rendelkezésre az adatokat. Véleménye szerint nem indokolt 

ilyen nagy mértékű díjemelés, ő személy szerint nem is javasolta elfogadni. 

A csatornadíjnál kedvező változásnak ítéli, hogy csökkent az amortizáció, az EU-s pályázati 

kiírásnak megfelelően Veszprém és Zirc bevonásával egységesítették, viszont továbbra sincs 

egységes díjrendszer. 

Nagyon rossz, hogy a víziközmű társulatnál ilyen sok kintlévőség van. Véleménye szerint 

addig nem kell megszüntetni a társulást amíg valamennyi tartozást ki nem fizetik. Tudomása 

szerint a beruházás kevesebbe került mint az előzetes számítások alapján megállapított 

hozzájárulás. Továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy a megmaradt összeget 

érdekeltségi egységre visszaosztva vissza kell fizetni a lakosságnak. 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy ő személy szerint nem örül az amortizáció 

csökkentésének, ez később még gondot jelenthet. 

A díjmegállapításokhoz szükséges számításokat képzett szakemberek végzik, meg kell 

bíznunk a szaktudásukban. 

Képtelen ötletnek tartja az esetlegesen megmaradó pénz lakossági visszaosztását. Ha valaki 

két évvel ezelőtt vásárolt valamit és most ugyanaz a dolog olcsóbb lett senkinek nem jut 

eszébe egyénekre lebontva a különbözettel foglalkozni. 

 

Ferenczy Károly helyi lakos elmondta, hogy a víziközmű társulás megszüntetését nem lehet 

elodázni, az határozott – és megvalósult – céllal, határozott időre jött létre. Az elszámolást el 

kell végezni, mind a többletet mind a hiányt az önkormányzatoknak át fogják adni.  

A kintlévőségek behajtása jegyzői feladat, ez ügyben hatékony munkát kér. 

Kéri a képviselőket, hogy a községben élők közös érdekeit képviseljék maximálisan. 

 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a társulás jelzése alapján jelenleg is folyamatosan 

történnek intézkedések a tartozások behajtására, akinek munkabére, nyugellátása – tehát 

jövedelme van – ebből letiltással tudjuk a követelést érvényesíteni. Akinél erre nincs 

lehetőség úgy a társulás megszűnését követően az ingatlanra jelzálog bejegyzést fogunk 

rávezettetni. 

 

Gulyás Erzsébet alpolgármester megfelelőnek tartja a képviselőtestületi ülésekre megküldött 

anyagokat, ő személy szerint valamennyit mindig áttanulmányozza, nem birkamódra  dönt. A 

választópolgárok bizalma arra készteti, hogy amit nem ért, nem tud, annak utánanézzen, erre 

mindenkinek lehetősége van. Ha valamire igent mond az azért van mert meg van róla 

győződve, hogy az jó. Kéri Wind József képviselőt, hogy a jövőben tartózkodjon a 

képviselőket rossz színben feltüntető kijelentésektől. Egy meghozott döntést egységesen kell 

képviselni. 

 

Wind József képviselő változatlanul fenntartja azt a véleményét, hogy Ő szakmailag jobban 

átlátja a számításokat, ezért is érzi kötelességének, hogy a többi döntéshozó figyelmét is 

felhívja az általa tapasztalt dolgokra.  Ennek ellenére az Ő nem szavazata ellenére is a 

rendelet elfogadásra került. 
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Szipőcs Csaba képviselő tájékoztatásul elmondta, hogy a vízdíj rendelet esetében volt vita, 

annak is a villamos energia felhasználási részével, ennek figyelemmel kísérésével lett a 

rendelet elfogadva.  

 

Mivel sem a képviselők sem pedig a lakosság részéről több kérdés, felvetés, észrevétel nem 

hangzott el Hárshegyi József polgármester megköszönte a részvételt és a közmeghallgatást 19 

óra 15 perckor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Hárshegyi József       Takács Lászlóné 

    polgármester             körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Egyed Péter        Polgár László 

  képviselő            képviselő 

 

 

 

Török Józsefné 

jegyzőkönyvvezető 


