
Önkormányzati Képviselőtestület 

 8296 Monostorapáti 

Száma: 125-7/2011. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-

án  (hétfőn) 17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli  nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Körjegyzőség Monostorapáti  

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József   polgármester 

    Gulyás Erzsébet   alpolgármester     

    Egyed Péter   képviselő 

    Polgár László   képviselő   17,40 perctől 

Sztrik Emilné   képviselő 

    Szipőcs Csaba   képviselő 

    Wind József   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Zentai János    Nyugdíjas  Egy. elnöke 

    Török Zoltánné   Mozgáskorlátozottak vez. 

    Krunikkerné Török Andrea  pénzügyi vez. 

     

Jegyzőkönyv hitelesítők: Gulyás Erzsébet Andrea      alpolgármester 

   Szipőcs Csaba   képviselő 

    

Jegyzőkönyvvezető:   Takács Lászlóné körjegyző    

 

Hárshegyi József  polgármester üdvözölte a képviselőket, a  helyi civil szervezetek vezetőit. 

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy  az ülés határozatképes hisz a 7 képviselőből 6 fő  

jelen van, így azt megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Gulyás Erzsébet Andrea 

alpolgármester  és Szipőcs Csaba képviselők lesznek.  

 

Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén fogadják el. Kérdezte van-e valakinek 

más javaslata.  

 

Wind József képviselő elmondta, hogy a lakosok megkapták a szilárdhulladék szállításról az 

első számlát, amelynek összege nem egyezik az elfogadott rendelettel. A hitel felvételénél 

figyelembe kell venni a megszűnő víziközmű-társulattól átvett hitelállományt is.  

 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy amikor Wind József képviselő úr felvetette a 

problémát 2011. május 26-án írásban megkereste a REMONDIS. Kft. ügyvezető igazgatóját, 

hogy legkésőbb 2011. június 21-ig – következő testületi ülésig – közölje, miért nem egyezik a 

rendeletben meghatározott díj a számlázási díjjal.  



- 2 - 

 

Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket fogadják el a napirendet. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal,  határozathozatal nélkül elfogadták az 

alábbi: 

 

Napirendet:  1./   Folyószámlahitel szerződés meghosszabbítása. 

 

  Előadó:    Hárshegyi József 

          polgármester 

 

 2./ Vegyes, aktuális ügyek.  

             a.) Monostori Iskolák találkozójának támogatása. 

 

  Előadó:     Hárshegyi József 

           polgármester 

 
Közben megérkezett Polgár László képviselő, így a képviselők száma 7 főre változott.  

1./N a p i r e n d :  

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az önkormányzatok 99 %-a hitelből 

gazdálkodik, a működéshez elengedhetetlen az elmúlt évhez hasonló összegű 12 millió forint 

folyószámla hitel felvétele. 

Krunikkerné Török Andrea gazdasági vezető elmondta, hogy javasolja a 12 millió forint 

hitelt felvenni, további egy évre meghosszabbítani,  hisz erre az összegre szükség van a havi 

kiadások fedezetére. Az összeget nem javasolja megemelni. 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy nem tudni, hogy módosul a költségvetés 

2012. évben, ÖNHIKIS. támogatás megszűnik, az önkormányzatok hiánya 800-900 milliárd 

forint, a rendelkezésre álló összeg 32 milliárd forint. Igyekeznek takarékosan gazdálkodni, de 

sokba kerül a közvilágítás is.  

Gulyás Erzsébet Andrea alpolgármester azután érdeklődött, kivel áll szerződésbe az 

önkormányzat, az E-ON-nal? 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a fogyasztás a közvilágítást kivéve az 

ELMIB-nél van. A közvilágításnál felújításra kerül sor, ezért az E-ON. a szolgáltató.  

Wind József képviselő elmondta, hogy a vízgazdálkodási társulatokról szóló 

160/1995.(XII.26.) Kormányrendelet kimondja, hogy a társulati úton létrehozott víziközmű-

vagyon tulajdonosa az önkormányzat és közfeladatot ellátó víziközmű-tulajdonosként köteles 

az érdekeltségi hozzájárulással összefüggő követeléseket beszedni, a víziközmű-beruházáshoz 

kapcsolódó, a társulástól átvett hitelt visszafizetni, és az előirányzatokba az önkormányzat 

költségvetésébe beépíteni. A megszűnt víziközmű-társulattól átvett hitelállományt az 

önkormányzat hitelképességének vizsgálatánál figyelembe kell venni. 



- 3 -  

 A lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulások felhalmozási célú bevételnek, a hitel-

visszafizetés felhalmozási célú kiadásnak számít. Az érdekeltségi hozzájárulást nem fizették 

be az önkormányzatok, egyházak,  kb. 40-45 millió forint a kintlévőség, kb. 12-15 millió 

forint ami a falut terheli. Hitel felvételénél a fentieket figyelembe kell venni.  

Krunikkerné Török Andrea gazdasági vezető elmondta, hogy a folyószámla hitel 

felvételénél a 2010. évet vizsgálják, az elmondottak a következő évet érintik, hitelképességet 

nem érinti.  

Gulyás Erzsébet Andrea alpolgármester javasolja meghosszabbítani a folyószámla hitelt. 

Folyamatban van a víziközmű-társulat megszűntetése, pontos számok még nem ismertek, 

akkor tudjuk meg, hogy mennyi lesz a hátralék. Úgy gondolja, hogy az összeg nem fogja 

veszélyeztetni a 12 millió forint felvételét. Nem érti képviselő társát miért mindig a rosszat 

feltételezi, minden egyes forint felhasználásról elszámolnak, meglátják jövőre, hogy alakul a 

hitelképesség. 

Wind József képviselő elmondta, hogy 3-6 millió forint kintlévőség van, az önkormányzat, 

egyházi ingatlanok után fizetendő hozzájárulás, valamint a nem fizetők tartozása. 

Gulyás Erzsébet Andrea alpolgármester elmondta, hogy Monostorapátiban 5 

önkormányzati ingatlan van, ami után be kell fizetni a hozzájárulást, az 1 millió forint.  

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy nagy változások várhatók a következő 

évben, elviszik a közoktatási intézmények bér jellegű kiadásait, nem ismert a költségvetés. 

Wind József képviselő véleménye szerint ha a kiadást elviszik, akkor a bevétel is kevesebb 

lesz. 

Polgár László képviselő azután érdeklődött milyen módon lehet az embereket rávenni arra, 

hogy rákössenek a szennyvízhálózatra? 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a talajterhelési díj nem kényszeríti rá az 

embereket arra, hogy rákössenek a rendszerre. Következő hetekben megjelenik a jogszabály, 

amely kötelezővé teszi a rákötést. 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a Balaton Törvény is kimondja, hogy ott ahol 

kiépült a szennyvízhálózat kötelező a rákötés. A Bakonykarszt-tól kikérte az elszállított 

folyékony hulladék mennyiségét, mind a két községben nullás adat volt.  

Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a folyószámla-hitel 

felvételével kézfeltartással jelezze. 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy az önkormányzat vagyonáról és 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2008.(X.31.) önkormányzati rendelet 10.§.(2) 

bekezdése alapján kétmillió forintot meghaladó hitel felvételéhez minősített többséggel hozott  
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döntés szükséges, 10.§(3) bekezdése lapaján név szerinti szavazást kell tartani. Egyenként 

kérte a képviselőket az eldöntendő kérdésre „Igen” „Nem” „Tartózkodom” választ adják meg 

Hárshegyi József polgármester megállapította, hogy valamennyi képviselő igen szavazattal 

döntött a folyószámla-hitel felvételéről és 7 igen szavazattal meghozták az alábbi:  

39/2011./V.30./Ökt.sz. h a t á r o z a t  

 

Monostorapáti  község Önkormányzatának Képviselőtestülete  

működési célra 12.000.000,-Ft összegű 12 hónap  futamidejű hitelt vesz 

fel az OTP Bank Nyrt.-től. 

 

Monostorapáti  község Önkormányzatának Képviselőtestülete  

kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel 

és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések 

előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP 

Bank Nyrt.-vel. 

 

Felelős: Hárshegyi József  

                 Polgármester  

 

Határidő: 2011.június 3. 
 

2./ N a p i r e n d :  

Hárshegyi József polgármester ismertette a „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású 

Általános Iskola 7. osztályosok osztályfőnökének levelét. 2011. június 9-től 2011. június 11-ig 

Monostori Iskolák találkozóján vesznek részt, 24 fő. Fenntartókat megkeresték, hogy 

járuljanak hozzá 1000.-ft/tanuló összeggel találkozó költségéhez. Monostorapátiból 11 fő után 

kérik a támogatást, 11.000-ft-ot.A költségek csökkentése érdekében leigényeljük az 

iskolabuszt.  

Kérte Szipőcs Csaba igazgatót amennyiben van kiegészítése tegye meg.  

Szipőcs Csaba iskola igazgató elmondta, hogy évek óta képviselik a gyermekek a települést. 

Idei évben Koppánymonostorra mennek. Minden évben felvetődik, hogy következő évben ki 

vállalja a házigazda szerepet. Utoljára 2003-ban láttuk vendégül a gyermekeket, akkor 

pályázati pénzből 1 millió forintból tudtunk a gyermekek részére színvonalas programokat 

szervezni.  A fogadó iskola megszabhatja, hogy hány gyermeket vállal. Azért is jó lenne tudni, 

hogy mikor tudjuk felvállalni a házigazda szerepet, hogy lehessen a pályázatokat figyelni.  

Egyed Péter képviselő azután érdeklődött, hány települést, és gyermeket érint a találkozó? 
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Szipőcs Csaba iskola igazgató elmondta, hogy  kb. 200 fővel lehet számolni, 8 település 

vesz részt a találkozón. Kisebb programokat 200-300 ezer forintból meg lehetne valósítani. 

Hárshegyi József polgármester javasolta, hogy először döntsenek a gyermekek 

támogatásáról. Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy  a 7. osztály 11 tanulója, 

tanulónként 1000.-ft. támogatásban részesüljön, és ezzel az iskola költségvetését megemeljék 

kézfeltartással jelezze. 

Képviselőtestülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

40/2011.(V.30.)Ökt.sz.          h a t á r o z a t o t  

    Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete  

    „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 7.  

                                               osztályos tanulói – 11 fő – Monostori Iskolák Találkozójának 

                                               költségeihez 1000.-ft./fő összeggel hozzájárul.  

 

    Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy 11.000.-ft-tot az  

                                               iskola részére utalja  át,  költségvetését  módosításáról  

                                               gondoskodjon.  

 

    Felelős: Takács Lászlóné  

            körjegyző  

Határidő: 2011. június 8. 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy szerdán volt az apáti nevű települések 

polgármestereinek megbeszélése községünkben. Választások után személyi változások 

következetek be a polgármesteri tisztségben. Nincs aki 2011-es találkozó szervezését vállalná, 

ezért arra az elhatározásra jutottak, hogy 2011. július 10-én egy 4 fős delegáció képviseli 

Zalaapátiban a települést, ahol megbeszélik a jövőbeni elképzeléseket, döntenek a következő 

3 évről. Nálunk 11 éve volt a találkozó, felvetődött, hogy 2012-ben Kisapátiban, vagy 

Monostorapátiban kellene megszervezni a találkozót, következő évben pedig Bátaapátiban.  

Bátaapáti szerencsés helyzetben van az atomtemető miatt, anyagilag Ők fel tudják vállalni a 

szervezést. Ha az iskola 2012-ben vállalja a házigazda szerepet a monostori iskolák 

találkozójánál, akkor az Apáti találkozót 2014-ben kellene megszervezni. 

 

Zentai János a nyugdíjas egyesület elnöke javasolta a két rendezvényt együtt megtartani. 

 

Hárshegyi József polgármester véleménye szerint nem javasolt a kettőt együtt megtartani. 

Az apái találkozónál meghatároznák a maximális létszámot 30 főben, javasolták a 25.-ft-os 

tagdíjat megemelni duplájára, de ezzel Jászapáti nem értett egyet. Jelenleg az alapítvány 

számláján 2700 e ft. áll rendelkezésre.  
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 Amennyiben valamelyik település nagyobb létszámmal kíván részt venni a rendezvényen 

nincs akadálya, de ennek költségét be kell fizetni az alapítvány számlájára. Elmúlt években  

500-600 fő étkeztetéséről kell gondoskodni, kulturális műsorról, sátort kell bérelni. Az 

önkormányzatok szűkös anyagi helyzete miatt 10 település maximális létszámát 300 főben 

határoznák meg.  

 

Szipőcs Csaba iskola igazgató véleménye szerint jó lenne tudni, jövőre milyen pályázatokat 

írnak ki, diák-csereprogramokra adnak-e támogatást.  

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Megyei Önkormányzat sem írt ki 

pályázatot, ott is kevés a pénz. 

 

Gulyás Erzsébet Andrea alpolgármester véleménye szerint a Monostori Iskolák 

találkozójának megszervezése olcsóbb lenne, javasolja felvállalni a 2012-ben a házi gazda 

szerepet. Figyelni kell a pályázatokat.  

 

Hárshegyi József polgármester egyetértett abban, hogy az apáti találkozót inkább később 

2014-ben szervezzék meg.  

 

Egyed  Péter képviselő azután érdeklődött, hogy milyen szálláslehetőségek vannak a tanulók 

részére? 

 

Szipőcs Csaba iskola igazgató elmondta, hogy a szállást az iskola tantermeiben biztosítják, 

segítséget nyújtott Hegyesdi Önkormányzat is a kultúrház tetőterének biztosításával, a szállás 

megoldható, a programokért kell fizetni.  

 

Wind József képviselő véleménye szerint kellene várni, nem lehet tudni lesz-e erre pénz, 

minden átalakul, elveszik a támogatásokat, szűkítik a forrásokat.  

 

Hárshegyi József polgármester javasolja 2012-ben a monostori iskolák találkozóját 

megszervezni, ha anyagi gond lesz, akkor le is lehet mondani.  

 

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy 2012-ben megszervezzék a Monostori Iskolák 

találkozóját kézfeltartással jelezzék. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

41/2011.(V.30.)Öksz.        h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012-

ben vállalja a Monostori Iskolák Találkozójának megszervezését. 
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Képviselő-testület felhatalmazza az iskola igazgatóját, hogy, 

2011. június  9-11. között Koppánymonostorban megrendezendő  

találkozón tájékoztassa a résztvevőket.  

 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy erről az iskola 

igazgatóját tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné  

                    körjegyző  

 

Határidő: 2011. június 8. 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy pünkösd hétfőn kerül sor az apátság 

alapításának tiszteletére a konferenciára 9 órától 12 óráig. Misét Nagy Károly celebrálja, 

templom előtt szoboravatásra kerül sor, - 10 parancsolat kőbevésésére – egy magánszemély  

adományából végeztették el, 13 órától 14 óráig ebéd. Gyalogtúra a Szentkúthoz 16 órától 

piknik.  

 

Gulyás Erzsébet Andrea alpolgármester azután érdeklődött, hogy ki a szervező, ki 

gondoskodik arról, hogy legyen szalonna, bor, sütemény. Ő szívesen süt valamit. Kéri az 

iskola igazgatóját, hogy a monostorapáti származású, illetőségű  pedagógusok is vegyenek 

részt a rendezvényen, hisz fontos a gyökerek megismerése. 

 

Hárshegyi József polgármester bejelentette, hogy a cukorbeteg gyerekekért fut Schirilla 

György. Monostorapátiba 2011. június 7-én  10,38 kor érkezik Mindszentkálla felől 

Monostorapáti táblához. Szalagot kötünk fel, és  egy ajándék csomagot adunk át részére . 

 

Hárshegyi József polgármester az ülést 18,30 órakor bezárta.  

 

       k.m.f.t. 

   Hárshegyi József        Takács Lászlóné 

    polgármester            körjegyző  

 

 

 

   Gulyás Erzsébet Andrea       Szipőcs Csaba  

    alpolgármester           képviselő 

        jkv.hitelesítő        jkv.hitelesítő  

 

 


