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Száma: 127-4/2011.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült:   Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete, valamint  Hegyesd  

község Önkormányzati Képviselőtestülete által 2011. április 20-án /szerdán/ 

19.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

 

Az ülés helye:  Művelődési Ház Monostorapáti, Petőfi u. 12.  

 

Jelen vannak:  Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Hárshegyi József   polgármester 

   Gulyás Erzsébet   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő 

   Sztrik Emilné   képviselő 

   Wind József   képviselő 

 

   Hegyesd  község Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Stark Sándor   polgármester 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Fekete Róbertné  képviselő 

   Somogyi Józsefné  képviselő 

 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

   Kovács Krisztián   képviselő 

 

   Tanácskozási joggal meghívottak: 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea költségv. főea. 

   Varga Lajosné   Napközi-otthonos Óvoda gazd. vez. 

    

Jegyzőkönyvvezető:    Bati Istvánné     

 

Hárshegyi József  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mindkét 

képviselő-testület továbbra is  határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-

testületének mind a 7 tagja,  Hegyesd község Képviselő-testületének  5 tagjából 4 fő jelen 

van, így az ülést megnyitotta. 
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Ismertette a napirendet, kérte a képviselőket , hogy a kiküldött napirendi pontokhoz még 

vegyék fel a Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítását, valamint vegyes ügyek 

megtárgyalását.   

 

Képviselő-testületek a javaslattal egyetértettek,  határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:  

  

N a p i r e n d e t :   1./ Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda  2010. évi 

költségvetésének  zárszámadása. 

 

                   Előadó:  Sztrik Emilné 

        óvodavezető 

 

                                                 2./ Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda Alapító 

Okiratának módosítása.  

 

 Előadó:    Hárshegyi József 

                polgármester             

                                

      3./   Közös Fenntartású Körjegyzőség 2010. évi         

             költségvetésének zárszámadása. 

 

             Előadó:     Takács  Lászlóné 

                                                                          körjegyző 

 

      4./   Közös Fenntartású Körjegyzőség Alapító Okiratának 

             módosítása. 

 

             Előadó:     Takács Lászlóné 

         körjegyző 

 

      5./   Vegyes ügyek. 

 

                        Előadó:   Hárshegyi József 

                             polgármester 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napközi-otthonos 

Óvoda 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló előterjesztést a képviselők írásban 

megkapták.  

Kérte az óvoda vezetőjét, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítése 

van, tegye  meg.  

 

Sztrik Emilné   elmondta az óvoda 2010. évi költségvetésének zárszámadását az eredeti 

43.160 eFt helyett 49.899 eFt-tal zárták.  A bevétel, illetve a kiadás növekedést tételesen 

tartalmazza a kiküldött anyag.  A pályázati lehetőségeket kihasználták, az itt nyert pénzből 

vásároltak a gyerekeknek udvari rugós játékokat, valamint képességfejlesztő eszközöket. Az 

önkormányzat által benyújtott pályázati támogatásból a rászoruló iskolások  nyári szociális 

étkeztetését biztosítottuk.  
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Kérte a képviselőket amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg.  

 

Egyed Péter   képviselő megkérdezte mi okozta a gázfűtésnél  a 700 ezer forintos 

emelkedést. 

 

Sztrik Emilné    elmondta, hogy  az  épület nyílászáróinak állapota miatt emelkedett meg a 

gáz költsége. Ezért szeretnék minél előbb az épület szigetelését elvégezni. Bíznak abba, hogy 

a benyújtott pályázat sikeres lesz és  a felújítással csökkenthető lesz az energiaköltség.  

 

Gulyás Erzsébet   alpolgármester megkérdezte miért kell az ágyneműt az óvodában mosni? 

 

Sztrik Emilné  elmondta,  jogszabály rendelkezik arról, hogy az  esélyegyenlőség érdekében 

az óvodai neveléshez kapcsolódó kiadásokat  nem kérhetik a szülőktől, kivéve az étkeztetés 

költségét. Ennek megfelelően az ágyneműt is az óvodának kell biztosítania, illetve a mosásról 

is nekik kell gondoskodni.  

Wind József  megkérdezte miért emelkedett a tervezethez képest 123 eFt-tal az épület 

karbantartás költsége.  

 

Sztrik Emilné  elmondta,  minden helyiséget befestettek, emelkedett az anyagár, illetve a 

munkadíj költsége is az előző évhez viszonyítva. A költségvetés tervezésekor az előző évben 

kifizetett költségeket vették figyelembe.  

 

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a hozzászólásokat,  javasolta a zárszámadás 

elfogadását.  

 

Kérte először Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazni. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

30/2011. /IV. 20./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda 2010. évi 

költségvetésének gazdálkodásáról szóló 

zárszámadást elfogadja.  

 

Utasítja a  körjegyzőt, hogy az intézmény 

zárszámadását Monostorapáti Önkormányzat 

2010. évi költségvetésének zárszámadásába építse 

be. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                       körjegyző 

 

Határidő:   azonnal 

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 
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Hárshegyi József  polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületét 

szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

18/2011. /IV. 20./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének 

gazdálkodásáról szóló zárszámadást elfogadja.  

 

Utasítja a  körjegyzőt, hogy az intézmény 

zárszámadását Monostorapáti Önkormányzat 

2010. évi költségvetésének zárszámadásába építse 

be. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                       körjegyző 

 

 Határidő:  azonnal 

 

2. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy az Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

vonatkozó tervezetet a képviselők írásban megkapták.  A tervezet 4. pontjában még úgy 

szerepel, hogy az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola látja el. Mivel a képviselő-testületek ezt a javaslatot nem 

fogadták el, a feladatot a Körjegyzőség fogja ellátni. Tehát a tervezet 4. pontja ennek 

megfelelően fog módosulni. Javasolta az óvodai létszámot 2 fővel – gazdasági vezető, 

élelmezésvezető – csökkenteni július 1-től. A gazdasági vezetői állás a gazdálkodási jogkör 

változása miatt megszűnik, az élelmezésvezetői állást pedig megbízással látják el, és a dologi 

kiadások között jelentkezik.  

Ismertette a határozati javaslatot.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a határozati javaslatnak megfelelően az Alapító Okirat 

módosítását elfogadják, kézfeltartással jelezzék.  

 

Kérte először Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazni. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

31/2011./IV. 20./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda  2009. 

május 26-án jóváhagyott Alapító Okiratának 
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módosítására vonatkozó Alapító Okirat tervezetet 

2011. július 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a 

határozat melléklete szerinti formában és 

tartalommal elfogadja.  

Képviselő-testület az óvoda közalkalmazotti 

létszámát 2 fővel – gazdasági vezető, 

élelmezésvezető – csökkenti 2011. július 1. 

napjától.  

Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor 

önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást 

tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító 

Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi 

Nyilvántartása és az intézmény részére küldje 

meg.  

 

Felelős:     Takács Lászlóné 

                  körjegyző 

 

Határidő:    2011. április 30. 

 

/Alapító Okirat a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József  polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületét 

szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

19/2011. /IV. 20./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda  2009. május 26-án 

jóváhagyott Alapító Okiratának módosítására 

vonatkozó Alapító Okirat tervezetet 2011. július 

1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat 

melléklete szerinti formában és tartalommal 

elfogadja.  

Képviselő-testület az óvoda közalkalmazotti 

létszámát 2 fővel – gazdasági vezető, 

élelmezésvezető – csökkenti 2011. július 1. 

napjától.  

Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor 

önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást 

tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító 

Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi 

Nyilvántartása és az intézmény részére küldje 

meg.  
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Felelős:     Takács Lászlóné 

                  körjegyző 

 

Határidő:    2011. április 30. 

 

 

3. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének 

zárszámadásáról szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták.  

Kérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben az írásos előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző  elmondta, hogy szóbeli kiegészítése nincs, amennyiben a 

képviselőknek kérdésük, észrevételük van, szívesen válaszol.  

 

Hárshegyi József  polgármester mivel a  képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt, 

javasolta a zárszámadás elfogadását. 

 

Kérte először Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazni. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

32/2011. /IV. 20./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének 

gazdálkodásáról szóló zárszámadást elfogadja.  

 

Utasítja a  körjegyzőt, hogy az intézmény 

zárszámadását Monostorapáti Önkormányzat 

2010. évi költségvetésének zárszámadásába építse 

be. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                       körjegyző 

Határidő:   azonnal 

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 

 

 

Hárshegyi József  polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületét 

szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  
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20/2011. /IV. 20./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Körjegyzőség 

2010. évi költségvetésének gazdálkodásáról 

szóló zárszámadást elfogadja.  

 

Utasítja a  körjegyzőt, hogy az intézmény 

zárszámadását Monostorapáti Önkormányzat 

2010. évi költségvetésének zárszámadásába építse 

be. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                       körjegyző 

 

Határidő:   azonnal 

 

4. Napirend 

 

Takács Lászlóné    körjegyző elmondta, hogy írásos előterjesztés a napirenddel kapcsolatban 

nem készült, mivel az előzetes megbeszélések alapján az óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait 

az iskola végezte volna el. Mivel ezt a képviselők nem hagyták jóvá, a Körjegyzőség dolgozói 

fogják ellátni a feladatot, változik a gazdálkodási jogkör,  ezért szükséges a Körjegyzőség 

Alapító Okiratának módosítása. Ami még a módosítást indokolja, az alaptevékenységen belüli 

szakfeladatok változása, valamint a típus szerinti besorolás megszűnése.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az Alapító Okirat módosítással kapcsolatban kérdésük, 

észrevételük van, tegyék meg.  

Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  

 

Hárshegyi József    polgármester  javasolta az Alapító Okirat módosításának elfogadását. 

 

Kérte először Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazni. 

 

33/2011. /IV. 20./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2009. május 

26-án jóváhagyott Alapító Okiratának 

módosítására vonatkozó Alapító Okirat tervezetet 

2011. július 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a 

határozat melléklete szerinti formában és 

tartalommal elfogadja.  

Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor 

önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást 

tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító 

Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi 

Nyilvántartása és az intézmény részére küldje 

meg.  
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Felelős:     Takács Lászlóné 

                  körjegyző 

 

Határidő:    2011. április 30. 

 

/Alapító okirat a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József  polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületét 

szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

21/2011. /IV. 20./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Körjegyzőség 2009. május 26-án 

jóváhagyott Alapító Okiratának módosítására 

vonatkozó Alapító Okirat tervezetet 2011. július 

1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat 

melléklete szerinti formában és tartalommal 

elfogadja.  

Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor 

önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást 

tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító 

Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi 

Nyilvántartása és az intézmény részére küldje 

meg.  

 

Felelős:     Takács Lászlóné 

                  körjegyző 

 

Határidő:    2011. április 30. 

 

 

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy az óvoda gazdasági-pénzügyi feladatainak 

megszűnése, illetve ezen feladatok Körjegyzőséghez történő átkerülése miatt, szabályozni kell 

a munkamegosztásra, a felelősségvállalás rendjére vonatkozó szabályokat. Az erre vonatkozó 

megállapodás tervezetet a képviselők írásban megkapták.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  

Hárshegyi József   polgármester ismertette a megállapodásra vonatkozó határozati javaslatot, 

kérte annak elfogadását.  

Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 
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34/2011. /IV. 20./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  2011. július 1. hatállyal 

jóváhagyja a Monostorapáti Körjegyzőség és a 

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda között létrejött- pénzügyi-

gazdasági feladatok ellátására vonatkozó - 

megállapodást. 

 

/Megállapodás a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József  polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületét 

szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

22/2011. /IV. 20./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-

testülete  2011. július 1. hatállyal jóváhagyja a 

Monostorapáti Körjegyzőség és a Monostorapáti 

Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 

között létrejött- pénzügyi-gazdasági feladatok 

ellátására vonatkozó - megállapodást. 

 

5. Napirend 

 

Hárshegyi József    polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Zalahaláp-Sáska 

települések polgármesterei megkeresték és kérték, hogy a jegyzői állás betöltéséig a hivatali 

feladatok ellátása céljából  Monostorapáti és Hegyesd községek képviselő-testülete járuljon 

hozzá ahhoz, hogy Takács Lászlóné körjegyző megbízási jogviszonyban, munkaidőn kívül – 

szabadság terhére - ellássa a körjegyzői teendőket. A pályázatot már kiírták az állás 

betöltésére. Hegyesd és Monostorapáti polgármestereként támogatják a megbízást.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a jelenlegi jegyző munkaviszonya április 30-án 

szűnik meg, ezért a  helyettesítést május 1-től, a körjegyzői állás betöltéséig kellene végezni. 

Az előzetes megbeszélések szerint  heti két fél nap - kedd és péntek délután – dolgozna 

Zalahalápon. Sokáig gondolkodott azon, hogy elfogadja –e a felkérést. Abban, hogy igent 

mondott, az is szerepet játszott, hogy folyamatban van a közigazgatás átszervezése. Nem lehet 

tudni, hogy milyen lélekszámhoz kötik az önálló hivatal megtartását, lehet, hogy később 

közös hivatalt kell alakítani. Eddig is jó kapcsolat volt a hivatali dolgozókkal, amiben tudtuk 

segítettük Őket.  

 

Stark Sándor     polgármester elmondta Takács Lászlóné már  régebben is végzett 

helyettesítést Kapolcson, mindkét helyen el tudta látni a feladatot, ezért most is támogatja a 

helyettesítéshez való hozzájárulást. 
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Hárshegyi József   polgármester egyetértett a hegyesdi polgármesterrel. Nem lehet tudni 

milyen keretszámokat állapítanak meg a hivatalok kialakításánál, ezt is figyelembe kell venni.  

Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek azzal, hogy Takács Lászlóné körjegyző 

Zalahaláp-Sáska községek Körjegyzőségén helyettesítési feladatokat ellásson, kézfeltartással 

jelezzék.  

 

Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

35/2011. /IV. 20./Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Takács Lászlóné körjegyző 2011. május 1-től - a 

körjegyzői állás betöltéséig - ellássa Zalahaláp 

Körjegyzőségen a körjegyzői feladatokat 

szabadsága terhére.  

 

Hárshegyi József  polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületét 

szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

23/2011. /IV. 20./Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete hozzájárul ahhoz, hogy Takács Lászlóné 

körjegyző 2011. május 1-től - a körjegyzői állás 

betöltéséig - ellássa Zalahaláp Körjegyzőségen a 

körjegyzői feladatokat szabadsága terhére.  

 

 

Egyed Péter  képviselő elmondta, hogy az előző Monostorapáti testület ülésen elfogadták a 

szemétszállításról szóló rendeletet. Egy-két napon belül  megjelent a honlapon egy iromány 

Wind Józseftől, mely számára sértő volt. Mondandóját a jegyzőkönyv tényszerűen rögzíti, 

nem időpocsékolásnak tartotta a vitát, hozzászólásának lényege az volt, hogy felesleges olyan 

dologról vitatkozni, amelyen nem tudnak változtatni. Ez volt a véleménye akkor is, és most is, 

és nem azért mert unatkozott, vagy nem akarja vállalni képviselői kötelezettségeit. Ezt 

határozottan visszautasítja. A másik sértő megjegyzése az, hogy nem kell önkormányzati 

választásokat tartani, teljesen felesleges, hiszen ilyen képviselőket, amilyenek ők, két sörért 

lehet a kocsmában találni. Ilyent kijelenteni, úgy gondolja nem tisztességes dolog. A testületi 

ülésen is elmondhatta volna, hogy ez a véleménye a képviselőkről, tudtak volna válaszolni, de 

inkább az internetre tette fel. Már egyszer elmondta, hogy nem kíván az interneten keresztül 

vitatkozni senkivel, helyben kell a problémákat megbeszélni, nem kell napokat várni a 

válaszra.  Ha akkor a testületi ülésen elmondja a véleményét, meg tudták volna beszélni a 

dolgokat, nem lennének félreértések. Ezenkívül van még egy számadat, amivel nem ért egyet. 
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Szerinte a rendeletet megszavazó 5 képviselő 1.250.000,-Ft-os kárt okozott a lakosságnak 

azzal, hogy a 110 literes edényre nem állapítottak meg díjat. A Remondis igazgatója 

megmondta, hogy nem fog változtatni a díjajánlaton. Senki nem tudja, hogy hányan fognak 

110 literes kukát választani, ez a díj, illetve összeg 474 lakásra lett kiszámolva. Ha mindenki 

60 literes kukára tér át, ez az összeg ami a levélben szerepel már nem ennyi, tehát teljesen 

feleslegessé válik. A levél egyáltalán nem fedi a valóságot, fel van háborodva, hogy ez a 

véleménye a testületről. 

 

Gulyás Erzsébet   alpolgármester  elmondta, Őt is felháborította a megjelent levél. Megkérte 

Wind Józsefet a jövőben fokozottabban figyeljen arra, hogyan fogalmaz, és milyen 

mondatokat ír le, ezzel a fajta fogalmazással hagyjon fel. Személyére nézve érzi sértőnek a 

levél tartalmát, az olvasható belőle, hogy mindenki hülye, csak Ő nem, a testületben 

„bólogató Jánosok” ülnek. Mindannyian azért ülnek itt, hogy a falunak a javát szolgálják.  

Azért mert Ők megszavazták a rendelet elfogadását, nem azt jelenti, hogy nem jártak utána a 

dolgoknak. Úgy gondolja nem csak neki van szakmai tapasztalata. Ő 19 éves szakmai 

tapasztalattal rendelkezik, ezért nem állít felelősséggel tényadatot egy cég várható 

nyereségéről, amíg annak a főkönyvi kivonatát nem látja. Sértő, hogy a rendeletet elfogadó 

képviselőket úgy állítja be, hogy hanyagok, trehányak. Bevallja, Őneki,  mint családanyának 

nem mindegy, hogy egy hónapban hatszor három órát ül az önkormányzati ülésen, vagy 

kétszer három órát. A családját is el kell látni, és a munkaidejét is ki kell tölteni, ezért 

természetesen arra törekszik, hogy szócsépléssel ne fecsérelje az idejét, mikor logikus, ész 

érvek alapján látható egy dolog következménye, felesleges arról plusz tíz órát beszélni. Ez 

nem azt jelenti, hogy unott képpel vesz részt a testületi ülésen. Úgy gondolja életében,  

szakmai múltjában már bizonyított annyit, hogy nem érdemel egy lapon történő említést 

azokkal, akik egész nap a kocsmapultot támasztják, és két sörért bármire kaphatók. 

 

Wind József    elmondta,  hogy szemfényvesztő színjátéknak tartja a hulladékszállítási 

rendelet megalkotását. Az önkormányzat árhatóságként három rendeletet alkot: a vízdíjra, a 

szennyvíz díjra, és a  szemétszállítási díjra vonatkozóan. Azért írta ezt a levelet, hogy felhívja 

a figyelmet arra, hogy elfogadásuk előtt egyik esetben sem volt szakmai vita. Minden esetben 

végfelhasználói árat kapnak, minden esetben az orruknál fogva vezetik a szolgáltatók a 

testületeket. Felhívta  a testület figyelmét  arra, hogy a gesztor önkormányzat a 110 literes 

kukára is adott díjajánlatot, és akinek jelenleg 110 literes kukája van, többnyire meg is fogja 

tartani ezt a fajta edényt, miért fizessen 120 literes utáni árat. Ha Veszprém, mint irányító 

önkormányzat, aki a legnagyobb tulajdonos ebben a projektben, megengedheti magának, hogy 

Veszprém 60.000-es lakosának beárazza a 110 literes kukát, akkor mi miért nem 

követelhetjük meg a Remondistól.  Vannak a hivatalnál  jogi szakemberek, felhívta a 

figyelmet arra, hogy az alapdíjat milyen költségek fedezetére lehet képezni, ezt a 

kormányrendelet egyértelműen leírja, ez a számlázás és az amortizáció költsége, semmi másra 

nem lehet. Ez a két költségelem azonban nem adja a 40 %-os költségszintet. Nincs az 

árhatósági rendelet elfogadása előtt ezeknek a tételeknek a kitárgyalása, hanem a fejvesztve, 

az időt figyelve, próbálunk szabadulni a problémáktól. A Remondis vezetője eljött a testületi 

ülésre, de nem volt felkészült, pedig előtte két hónappal elküldte az összes kérdését hozzájuk, 

innentől kezdve nevetséges volt az egész vita. Mindig csak általánosságokról beszéltek, ezért 

mondta azt, hogy az egész csak egy színjáték. Megszavazta a testület a rendeletet, és ezzel 

kárt okozott a lakosságnak. Véleménye szerint meg kellett volna követelni nekik is, hogy a 

110 literes edényre is képezzenek díjat.  

 

Gulyás Erzsébet   elmondta, a szolgáltató vezetője azt a tájékoztatást adta, hogy 

Veszprémben a 110 literes kuka kb. egy hónapig marad érvényben, majd megszűnik. Ezért 
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ajánlotta fel a zsákot azoknak akik 110 literes kukával rendelkeznek. Nem mondhatja azt, 

hogy a testület mindjárt helyben hagyta a szolgáltató által ajánlott díjakat. Nagyon sokan 

beszéltek róla, vitatkozta, próbáltak érveket felhozni, de sajnos semmiféle eszköz nem volt a 

kezükbe, hogy valamit is elérjenek. Wind József több fórumon is próbálkozott, még sem ért el 

semmit. Ez azonban nem jogosítja fel arra, hogy képviselőtársait emberileg sértegesse. Nem 

viseli el azt, hogy hangzatos mondatokkal a falu népét felhergelve leminősítse Őt és képviselő 

társait. Lehet, hogy igaza van, ezt nem tudja, de jelenleg semmilyen eszköz nincs a kezükbe, 

hogy elérjék, amit akarnak. Többször is elmondták, csak akkor lehetne valamit elérni, ha a 

társulásban részt vevő 158 önkormányzat egyöntetűen lépne fel, és kényszerítené a 

konzorciumot a kompromisszumra. Az, hogy elfogadták a rendeletet, nem azt jelenti, hogy 

gondolkodás nélkül egyetértettek a szolgáltató által ajánlott díjtételekkel. Nagyon 

veszélyesnek tartja a hangulatkeltést, ebben felelőssége van Wind Józsefnek is mint 

képviselőnek. Nem süllyed le odáig, hogy interneten irkáljon, vagy rágalmazzon.   

 

Wind József  szerint az a baj, hogy vitatkozni sem akarnak.  Igenis lett volna lehetőség a 

kezükben, hogy változtassanak ezen a díjajánlaton.  Meg kellett volna követelni, hogy a 

Remondis igazgatója felkészülten jöjjön el a testületi ülésre,  hogy a felvetett problémákra 

tudjon válaszolni. Meg kellett volna keresni a Kormányhivatalt, állásfoglalást kérni, 

elmondani, hogy az alapdíj nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően van  megállapítva, 

nem alkalmazzák megfelelően a kormányrendelet ide vonatkozó paragrafusát. Nem kaptuk 

meg azokat a feltételeket, - pl. amit Veszprém - amelyeket a  konzorcium tagjainak azonosan 

kell biztosítani. Ezt a Kormányhivatallal egy hét alatt le lehetett volna rendezni, és  kötelezni 

kellett volna a Remondist, hogy a lehetőségeket számunkra is biztosítsák. Most megszavazták 

a rendeletet, és kárt okoznak minden lakosnak.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, igyekeznek a képviselőknek mindig olyan 

előterjesztést küldeni, hogy könnyebben tudjanak dönteni. Egészen más az árhatósági jogkör. 

Már többször előfordult, hogy első körben nem fogadták el, pl. a vízdíj esetében a szolgáltató 

által ajánlott díjat, de végül el kellett fogadni, nem volt más lehetőség, hisz nincs másik 

szolgáltató. A Társulás írta ki a  pályázatot a szolgáltatásra, ott is vannak jogi szakemberek, 

akik a kormányrendelet előírásait biztosan figyelembe vették. A pályázatban az is szerepelt, 

hogy egységes díjrendszert kell kialakítani. Ő is megnézte a Veszprémi rendeletet, valóban 

szerepel benne 110 literes edényre is díjképzés, de úgy tudja, ezt a rendeletet a napokban 

módosítani fogják, még a honlapjukon nem jelent meg.  A Kormányhivatal előzetesen 

törvényességi szempontból vizsgálta a hulladékszállítási díjra vonatkozó rendelet-tervezetet, 

kifogást nem tett.  

 

Wind József   elmondta a közületi szolgáltatótól kapta meg a rendeletet, melyet még tavaly 

elfogadtak.  Ebben szerepel a 110 literes edényre árképzés. Azoknak a lakóknak biztosítják 

jogfolytonosságként ezt a díjat, akik ezzel a fajta edénnyel rendelkeznek. Új belépők ezt az 

edényméretet már nem választhatják. A Kormányhivatal a rendeletből csak a végfelhasználói 

árat látta, azt nem vizsgálta, hogy az alapdíj hogy van képezve. Fel kellett volna hívni a 

Kormányhivatal figyelmét arra, hogy az alapdíj képzése a kormányrendelettel szembe megy, 

akkor ezt a részt vizsgálták volna. Így csak azt a szöveget tudták értelmezni, ami előttük volt.  

Nem azt kérte, hogy az általa felvetett összes kérdéssel foglalkozzon a testület, csak az alapdíj 

és a 110 literes edényre vonatkozó árképzést kérte megvizsgálni. Az alapdíj kérdésével már 

előtte is foglalkoztak. Nem tartották jogosnak, hogy a 60 literes edény után is ugyanannyi 

alapdíjat kell fizetni, mint a 120 literes edény után. Szerinte az alapdíjat az edény méretével 

arányosan kellett volna megállapítani.  Erre a felvetésre sem kaptak konkrét választ a 

szolgáltatótól.  
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Egyed Péter   szerint erre a kérdésre kaptak konkrét választ. Azt mondta Kiss Nándor, hogy 

ezt a 40 %-os alapdíjat az összes költségre, a  158 önkormányzatra vetítve nézik.  

 

Wind József   elmondta, hogy a kormányrendelet 3. §. (2) bekezdés  c. és e.  pontja 

megmondja mit lehet az alapdíjból fedezni. A szolgáltató vezetője erről nem beszélt.   

 

Egyed Péter  szerint Wind József több alkalommal állított már olyant ami nem volt igaz. A 

jelenlegi internetes levélben szereplő 1.250.000,-Ft-os károkozási összeg sem valós. Nem 

lehet tudni hányan váltanak kisebb méretű edényre. Akkor lenne igaz ez az állítása, ha oda 

írná, hogy akkor ennyi az összeg, ha ennyi fő marad meg a jelenlegi méretű edénynél. Ezzel 

csak a közhangulatot rontja, ugyanúgy mint az iskola esetében tette a költségvetési koncepció 

tárgyalásánál. Felelőtlenül nem szabad kijelenteni olyan dolgokat, amelyek nem a valóságot 

tükrözik.  

 

Gulyás Erzsébet   elmondta Wind József meg lehet elégedve a hozzászólásaival, hisz eléri 

azt, hogy megkeveri a dolgokat, a problémákat még sem tudja megoldani. Szerinte értelmes 

embereket ész érvekkel meg lehet győzni.  

 

Wind József   elmondta, hogy az iskolánál sem volt érdemi vita. Visszatérve Egyed Péter 

hozzászólására megjegyezte, ha a 120 literes kukák felét tartják meg, az is kár, ha nem is 

akkor összeg, amit Ő írt. Tény, hogy a 110 literes kuka tulajdonosokat kár éri, azzal, hogy a 

testület nem követelte meg a szolgáltatótól, hogy erre az edényméretre is képezzen árat. Amíg 

Veszprém ezt a lehetőséget megadja a lakóinak, addig Monostorapátiban is biztosítani kellett 

volna ezt az árat.  

 

Hárshegyi József   polgármester javasolta fejezzék be ezt a vitát, a rendelet elfogadásra 

került.  

 

Megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.50 órakor bezárta.  

 

Kmf.  

 

 

 

Hárshegyi József     Stark Sándor 

  polgármester      polgármester 

 

 

 

     Takács Lászlóné 

           körjegyző 

 

 

  

   

 

 

 

 


