Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 125-15/2011.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október
25-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helye:

Körjegyzőség Monostorapáti

Jelen vannak:

Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
Egyed Péter
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Wind József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Polgár László

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
körjegyző
Soós Gyula
Nagycsaládos Egy. elnöke
Zentai János
Nyugdíjas Klub vezetője
Kiss János
Ifjúsági Szerv. vez.
Török Zoltánné
Helyi Mozgáskorlt. csop.vez.
Somogyi Imréné
Tanulmányi Alapítvány elnöke
Krunikkerné Török Andrea pénzügyi vez.
Lakosság részéről 2 fő érdeklődő
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

képviselő
képviselő

Hárshegyi József
polgármester üdvözölte a képviselőket. 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 Szipőcs Csaba és Sztrik
Emilné képviselők lesznek.
Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják el.
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Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:
Napirendet:

1./ Beszámoló a körjegyzőség munkájáról.
Előadó:

Takács Lászlóné
körjegyző

2./ Beszámoló az önkormányzati társulásokban a Többcélú Kistérségi
Társulási Tanácsban végzett tevékenységről.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

3./ Beszámoló a „Bokréta” Nagycsaládos Egyesület tevékenységéről.
Előadó:

Soós Gyula
egyesület elnöke

4./ Beszámoló a Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről.
Előadó:
5./

Beszámoló az
tevékenységéről.
Előadó:

6./

Zentai János
egyesület elnöke
önkormányzat

által

alapított

alapítványok

Somogyi Imréné
Dr. Török Antal alapítványi elnökök

Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról szóló
beszámolót a képviselők írásban megkapták.
Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Takács Lászlóné
körjegyző elmondta, hogy a beszámoló részletesen, ágazatonként
bemutatja a hivatal tevékenységét, ezért szóbeli kiegészítése nincs. Kérte a képviselőket,
amennyiben a beszámolóval kapcsolatban hozzászólásuk, észrevételük van, tegyék meg.
Hárshegyi József
polgármester kérte a körjegyzőt tájékoztassa a képviselőket milyen
tartalmi, formai változások várhatók Vigántpetend és Kapolcs községek csatlakozásával.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a novemberi koncepció tárgyalását már a két
csatlakozó település részvételével tervezi. Vigántpetend és Kapolcs községet is be kell vonni a
költségvetési koncepció elkészítésében. Két fővel számolnak, egy pénzügyes – Molnár
Lászlóné – fog átjönni, aki eddig is a pénzügyi feladatokat látta el, valamint az adminisztratív
feladatokat ellátó Andrea. Két főt visz el a Halimbához csatlakozó Taliándörögd. Ezen a
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novemberi ülésen kellene elfogadni a Társulási Megállapodást, az Alapító Okirat módosítását.
Az új önkormányzati törvény tervezete szerint így is kevesen leszünk ahhoz, hogy a hivatal
megmaradhasson. Taliándörögd jövő évtől Halimba felé megy, de a tervezett
törvénymódosítás értelmében ebben az irányba kell jönnie 2013-tól, mivel csak járáson belül
lehet csatlakozni, Halimba pedig az ajkai járáshoz tartozik. Így is hiányzik még 300 fő, ezért
szeretnénk, ha Sáska, Zalahaláp csatlakozna a hivatalhoz.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a tájékoztatást. Kérte a képviselőket,
amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.
A képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
77/2011. /XI. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete „Beszámoló a körjegyzőség
2011. évi munkájáról” című előterjesztést
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
2. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az önkormányzati társulási tevékenységekről
szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. A beszámoló felöleli az önkormányzati
tevékenységet, nem települési, hanem kistérségi szinten.
Tájékoztatást adott az elnökség, a tanácsülés, a szakbizottságok összetételéről, az általuk
végzett munkáról. Monostorapáti három bizottságban képviselteti magát.
Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
78/2011. /XI. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
„Beszámoló
az
önkormányzati társulásokban, a Többcélú
Kistérségi
Társulásban
végzett
tevékenységről” szóló beszámolót
e l f o g a d j a.

/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Nagycsaládos Egyesület 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. Felkérte Soós Gyulát a
Nagycsaládos egyesület elnökét, amennyiben az egyesület beszámolójával kapcsolatban
szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Soós Gyula egyesületi elnöke elmondta a beszámoló részletesen tartalmazza az idei évben
végzett tevékenységüket. Tájékoztatásul elmondta, hogy a már ismert tervek – most van
társadalmi vitán a civil törvény - szerint a jövő évben már nehezebb lesz, borzasztó dolgok
vannak benne, sok mindennel nem értenek egyet. Megnehezítik a közhasznú szervezetek
dolgát, kettős könyvvitelt, 1 millió forintos bevételt várnak el. Elviekben az önkéntességet
hirdetik, mégis elvárják, hogy az egyesület különböző költségeket gazdálkodjon ki.
Kérte a képviselőket, amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Hárshegyi József
elfogadását.

polgármester megköszönte a kiegészítést, javasolta a beszámoló

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
79/2011. /XI. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete a „Bokréta Nagycsaládos
Egyesület” 2011. évi munkájáról szóló
beszámolót e l f o g a d j a .

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/
4. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. A beszámoló jó
programot mutat be, ezért sokan érdeklődnek programjaik iránt.
Felkérte Zentai Jánost az egyesület elnökét, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Zentai János egyesületi elnök elmondta, szóbeli kiegészítése nincs, a beszámoló részletesen
tartalmazza az eddigi munkájukat. Megköszönte a képviselő-testület támogatását.
Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van, szívesen válaszol.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért Hárshegyi József polgármester javasolta a
beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
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80/2011. /XI. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete a „Monostorapáti
Nyugdíjasok Egyesülete” 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
5. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta a Monostorapáti és Hegyesd községek által
létrehozott „Tornaterem építése, sporteszköz fejlesztése” Közalapítvány, illetve az „Arany
János Általános Iskola” Tanulmányi Alapítvány tevékenységéről írásos beszámoló nem
készült, ezért felkérte Somogyi Imrénét a Tanulmányi Alapítvány elnökét adjon tájékoztatást
a két alapítvány munkájáról.
Somogyi Imréné
elmondta, hogy a Tornaterem alapítvány kuratóriumi elnöke dr. Török
Antal egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni, ezért mindkét alapítvány
tevékenységéről Ő számol be.
A tornaterem építésére létrehozott alapítványnak az elmúlt héten volt a kuratóriumi ülése,
ahol dr. Török Antal elnök jelezte, hogy a továbbiakban nem tudja vállalni ezt a tisztséget.
Tudomása szerint ezt írásban jelezte is a képviselő-testületnek. Elmondta, hogy az
alapítványnak jelenleg 1.926.061,-Ft-ja van. Ez három számlából tevődik össze. Van egy éves
lekötésű számla, amin 930.004,-Ft van, ennek a lejárata április 30. Az idén április 30-án
9300,-Ft—ot kamatozott, gyakorlatilag 1 %-ot. Van még egy betét, melyen 627.167,-Ft van,
ez havi ismétlődő lekötéssel, a folyószámlára írják jóvá a kamatot, ahol jelenleg 368.890,-Ft
van. Ennek van egy bankköltsége is, mely havonta 1000,-Ft költséget jelent. Az idei évben az
SZJA 1 %-ából 34.169,-Ft folyt be, erre vonatkozó igénylést benyújtották az APEH-hoz,
november végén várható ennek az utalása. Szóba került az alapítvány megszüntetése, mert
úgy látják annak a célnak, amiért létrehozták – tornaterem építése – nincs jövője. Erről el
kellene gondolkodnia a képviselő-testületnek is. Alapító okirat úgy rendelkezik, ha az
alapítvány bármely okból megszűnik, annak vagyona a Monostorapáti „Arany János”
Általános Iskolára száll át. A tavalyi beszámolóban is említették, hogy volt egy ügyészségi
vizsgálat, ez tavaly lezárult, az idén pedig utóvizsgálatot tartottak. Az utóvizsgálatnál abba
kötöttek bele, hogy miért van három számlája az alapítványnak. Ezt próbálták személyesen
elmagyarázni. Mivel ezek lekötött betétek, azok felbontása anyagi hátrányt okozna. Az
utóvizsgálat azt is megállapította, mivel közalapítvány, kötelező a könyvvizsgálat. Egy
közalapítvány könyvvizsgálata 125.000,-Ft lenne. Kövecses Jenő helyi vállalkozó vállalta,
hogy ingyenesen elvégzi ezt a munkát, és utólagosan megküldik az ügyészségnek.
Amennyiben megszűnik az alapítvány, várható, hogy visszamenőlegesen kérni fogják a
könyvvizsgálatot. Jövő évtől az alapítványoknál is kötelező lesz a kettős könyvvitel, nem lesz
elég az egyszerűsített beszámoló. Ez komoly költséget jelent, a meglévő tőkét fogja
csökkenteni. A könyvelést évekig végezte társadalmi munkában, de ha komolyabb könyvelést
kell végezni, azt már nem tudja vállalni.
A másik alapítvány az Arany János tanulmányi alapítvány, ami gyakorlatilag egy alvó
alapítvány, a tőkéjét már felélte, befizetés, támogatás a számlára nem érkezett. Az SZJA 1 %ból 3060,-Ft befizetés volt, ez még az újsághirdetés árát sem fedezi, ezen kívül van még a
bankköltség. Úgy gondolja ezt az alapítványt is meg kellene szüntetni, azt a célt amiért
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létrehozták, támogatás hiányában már nem tudja biztosítani. Kérte
a képviselőket
amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék meg. Dr. Török Antal neki azt mondta,
amennyiben a képviselő-testületek megszüntetik az alapítványt, azt végig viszi, nem kéri
lemondásának elfogadását. Ő szintén így gondolja az Arany János tanulmányi alapítványnál.
Wind József
megkérdezte van –e annak valamilyen korlátozása, hogy a két számlát
összevonják, és egy jobb kamatozású konstrukcióba berakják.
Somogyi Imréné
elmondta, 2002-ben lettek lekötve ezek a betétek, azóta senki nem
foglalkozott vele. A mindenkori kuratóriumi elnöknek kellett volna ezt figyelni, de azok
többször is változtak.
Hárshegyi József polgármester szerint mindkét alapítvány a rendeltetését, célját teljesítette.
Ma már látható, hogy a tornaterem építésének nincs értelme, annak fenntartása, működtetése
nem lenne biztosítható. Mikor ezt az alapítványt létrehozták, még 30 millió forintért lehetett
tornatermet építeni, ennek költsége ma közel 300 millió forint. Az alapítványnál
rendelkezésre álló pénzösszeg elenyésző a szükséges saját erőhöz. Ha az alapítvány
megszűntetésre kerül az Alapító Okirat alapján az iskola egy elkülönített, fejlesztési célú
számlájára lesz átutalva ez a pénzösszeg. Ezt a pénzt pályázatoknál saját erőként lehetne
felhasználni. Ismertette dr. Török Antal levelét, melyben lemond elnöki tisztségéről.
Az Arany János Tanulmányi Alapítvány megszüntetése mellett szól, hogy nagyon kevés az
alapítványi támogatás, de szerinte ezt a támogatási formát valamilyen formában továbbra is
biztosítani kellene a tehetséges gyerekek számára, a szülők is hozzászoktak ahhoz, hogy
évzárón a tehetséges gyerekek támogatást kapnak. Már az elmúlt három évben is más
forrásból kellett finanszírozni a támogatást.
Somogyi Imréné
szerint a szülők valóban hozzászoktak ahhoz, hogy évzáró ünnepélyen
egy ilyen fajta támogatásra számíthatnak a tehetséges gyerekek, de sajnos csak kapni
szeretnek, adni nem. Egyre kevesebb volt a befizetés, pedig mindenki tudott róla. Volt olyan
év, hogy vállalkozókat kerestek meg, hogy segítsenek. Probléma az is, hogy minden iskola
kéri a szülők támogatását, és ha tudnak oda fizetnek, ahol éppen tanul a gyerekük.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, nem szükséges együttes ülésen dönteni az alapítvány
megszüntetéséről, lehet külön – külön is dönteni. Amennyiben Monostorapáti Képviselőtestület úgy dönt, hogy az alapítványt megszünteti, Hegyesd község is tud erre vonatkozóan
döntést hozni holnapi képviselő-testületi ülésén. A lényeg az, hogy a döntés egységes legyen,
az Alapító okiratban meghatározottak szerint legyen felhasználva az összegyűlt pénzösszeg.
Szipőcs Csaba képviselő szerint sok érv elhangzott az alapítványok megszüntetése mellett.
Köszönet érdemli a két alapító önkormányzatot, és mind azokat, akik eddig társadalmi
munkában dolgoztak azért, hogy az alapítványok működni tudjanak. Most már valóban túl
sokba kerülne egy tornaterem építése, ahhoz az alapítványnál rendelkezésre álló pénzeszköz
elenyésző, a költségek pedig emelkednek. Az alapítvány indulásánál nagyon sok szülő részt
vett a bevételek gyarapításában. Az a vélemény ezt a pénz csak fejlesztésre szabad
felhasználni, működésre semmiképp. Olyan célra, amit fel lehet mutatni, igazolni lehet, hogy
nem volt hiába való az Alapítvány létrehozása, az abba való befizetés. Ötletei vannak, pl. az
alsó tagozatban egy sport udvar kialakítása, sporteszközök fejlesztése. Egy jó pályázatnál
önerőként fel lehet használni.
Elmondta az Arany János Tanulmányi Alapítványnál az utóbbi években már mindig gondot
okozott a támogatási összeg biztosítása, év végén akciószerűen tudták összeszedni a
szükséges pénzt. A támogatások csökkenésében biztosan az is szerepet játszik, hogy egyre
több helyen kérik a támogatást.
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Hárshegyi József
polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Javasolta először a
beszámolók elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
81/2011. /X. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete az „Arany János
Általános
Iskola
Tanulmányi
Alapítvány”
valamint „Tornaterem
építése,
sporteszközök
fejlesztése”
Közalapítvány
tevékenységéről szóló
beszámolókat e l f o g a d j a .

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/
Hárshegyi József
polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a
„Tornaterem építése, sporteszközök fejlesztése” Közalapítvány megszüntetésével,
kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
82/2011. /X. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete
az Önkormányzat
által létrehozott „Tornaterem építése,
sporteszközök
fejlesztése”
Közalapítványt 2011. november 30.
napjával megszünteti.
Az Alapítvány vagyona 1.926.061,-Ft. Az
Alapító Okirat szerint a Monostorapáti
„Arany János” Általános Iskolát –
névváltozás miatt neve „Művészetek
Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskolára változott - illeti meg, melyet csak
fejlesztési célra használhat fel, addig is
köteles elkülönített számlán kezelni.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy a megszüntetésről a Veszprém
Megyei Bíróságot értesítse.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. november 30.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek az „Arany
János” Általános Iskola Tanulmányi Alapítvány megszüntetésével, kézfeltartással jelezzék.
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Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
83/2011. /X. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az Önkormányzat által
létrehozott „Arany János ” Általános Iskola
Tanulmányi Alapítványt 2011. november 30.
napjával megszünteti.
Az alapítvány
rendelkezik.

jelenleg

vagyonnal

nem

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a
megszüntetésről a Veszprém Megyei Bíróságot
értesítse.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. november 30.
Hárshegyi József polgármester elmondta, már az előző testületi ülésen szóba került az
Ifjúsági klub felújítására vonatkozó pályázat benyújtása, ami most aktuálissá vált. A pályázati
támogatásból szeretnék újra parkettázni a helyiséget, a vizesblokkot, illetve a villanyvezetéket
felújítani. A tervezett munkák költsége 1.900 eFt, melynek 10 %-át kellene az
önkormányzatnak önrészként biztosítani.
Felkérte Kiss Jánost az Ifjúsági klub vezetőjét adjon tájékoztatást a pályázatról.
Kiss János elmondta ez a Leader pályázat kétfordulós. A projekt adatlapot szeptember 29-ig
kellett benyújtani. Ebben még azt szerepeltették, hogy szeretnének galériát kialakítani a
klubban, átparkettázni a helyiséget, a vizesblokk teljes felújítását, illetve a villanyvezetékek
cseréjét, valamint berendezés vásárlását tervezték 3 millió forint összegben. Mivel azt a
tájékoztatást kapták, hogy nagyon sok pályázatot nyújtottak be, csökkentették a pályázati
támogatásra vonatkozó igényüket 1.900 eFt-ra. A galériát műszaki okok miatt nem lehet
megoldani, ezért ezt törölték a tervek közül. A parkettázás költsége előzetes számítások
szerint meghaladhatja az 1 millió forintot, mivel jobb minőségű, csaphornyos parkettát
szeretnének lerakni. Sajnos nem lehet önkéntesen elvégezni egyetlen egy munkafázist sem,
mivel minden számlával kell igazolni. Ahhoz, hogy minden tervezett felújítást el tudjanak
végezni, 2.200 eFt-ra kellene benyújtani a pályázatot. Ez az önkormányzati önerőt is
megemelné. Mivel a pályázat utófinanszírozású, az önkormányzatnak kellene meghitelezni a
beruházás költségeit. A pályázat lebonyolítója az Ifjúsági Szervezet, ezért a számlák is az Ő
nevükre szólnak, nekik kell fizetni, ezért az önkormányzatnak az Ifjúsági Szervezetnek kell
átutalnia a támogatást. Amennyiben sikeres lesz a pályázat, tavasszal az eredményhirdetés
után lehet megkezdeni a munkákat, mindig csak a szükséges pénzt kérnék az
önkormányzattól.
Gulyás Erzsébet alpolgármester nagyon soknak tartja a parkettázás tervezett költségét. Ha
egy millió forintot kifizetnek a parkettázásra, a többi tervezett munkára nem marad pénz.
Véleménye szerint a szalagparketta is megfelelő lenne, és jóval kedvezőbb áron lehet kapni,
valamint a munkadíj is kevesebb. Véleménye szerint a készítendő költségvetésnél erre is
figyelni kell. Kérte a klub vezetőjét jobban figyeljenek oda a rendre, próbáljon hatni a
fiatalokra, jobban vigyázzanak a tisztaságra és a berendezésekre.
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Kiss János szerint a csaphornyos parketta tartósabb, környezetbarát, hosszú távon olcsóbb,
mint a szalagparketta, egy közösségi szintérben gyorsabban amortizálódik, nem bírja az
igénybevételt. A költségek azért is magasabbak, mert a jelenlegi parkettának nincs alapja, alá
kell betonozni, aljzatkiegyenlítést kell használni. A munkákra vonatkozó költségvetés még
nem készült el, mivel új tervezőt kellett keresni, mert az előző visszamondta a munkát.
Hárshegyi József polgármester elmondta a 2012. évi költségvetés tervezésekor számolni kell
a pályázati összeggel, mivel a pályázat utófinanszírozású. Jellemzően a számla kifizetését
követő 90-180 nap eltelte után utalják a támogatást, éppen ezért úgy gondolja nem a 10 %
önerő okoz problémát, hanem az utófinanszírozás. A költségvetés függvénye lesz, hogy
milyen összegű támogatást tudnak biztosítani.
Krunikkerné Török Andrea elmondta, az önkormányzat anyagi helyzete az év elején és
végén a jó, a nyári időszakban gondot jelentene a finanszírozás.
Takács Lászlóné körjegyző nem javasolta a pályázati összeg megemelését, hisz nem tudni
mi lesz az óvoda pályázatával. Amennyiben nyernek, ahhoz is biztosítani kell a szükséges
önerőt. Az utófinanszírozásra jellemző, hogy csak egy év után jön meg a pénz.
Hárshegyi József
polgármester ismertette a határozati javaslatot, kérte a képviselőket
amennyiben azzal egyetértenek kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
84/2011. /X. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületület támogatja a Monostorapáti Extázis Ifjúsági
Szervezet „Összefogás tere” című Leader pályázatát.
Egyetért az önkormányzat tulajdonát képező 829. hrsz.
alatt lévő kultúrház – Ifjúsági szervezet által használt
klub – felújításával, a helyiség parkettázásával,
vizesblokk korszerűsítésével, berendezés vásárlásával, a
költségtakarékosság figyelembevételével.
Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 10 %-os
vissza nem térítendő támogatást, valamint a fennmaradó
90 %-.os visszatérítendő támogatást 2012. évi
költségvetéséből biztosítja. A megpályázott összeg
maximum 1.900.000,-Ft.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a pályázati
összeg 2012. évi költségvetésébe történő beépítéséről
gondoskodjon.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
Ifjúsági Szervezetettel történő megállapodás aláírására.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. február 15.
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Hárshegyi József
polgármester elmondta az előző képviselő-testületi ülésen hoztak egy
határozatot a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában. Ezt a határozatot a MÁK nem fogadta el,
mivel az eddig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási
Megállapodásra vonatkozó határozatot kellett volna elfogadni. A MÁK hiánypótlási felhívása
rövid határidőt adott, ezért ennek módosítása miatt telefonon megkereste a képviselőket,
hogy összehívja a rendkívüli testületi ülést. Wind József képviselő javasolta ezért ne legyen
rendkívüli ülés összehívva, ez a dolog úgyis csak formális, hisz a már elfogadott módosítások
vannak összeszerkesztve. Az előző testületi ülésen hozott 73/2011. /X. 6./ Ökt. számú
határozat az elvárásoknak megfelelően – a társulás által megküldött határozati javaslat alapján
– legyen megírva. Ezzel a javaslattal minden képviselő egyetértett. Polgár László képviselő
is, aki most egészen mást mond, és nem volt hajlandó a jegyzőkönyvet, mint hitelesítő aláírni.
A jegyzőkönyv végül is az eredeti határozottal készült el, amit a MÁK nem tud elfogadni,
ezért most javasolta a 73/2011. /X. 6./ Ökt. számú határozatot hatályon kívül helyezni.
Elmondta, hogy a társulási ülésen képviselte a testület álláspontját, ismertette a Társulási
Megállapodás módosítására vonatkozó testületi kezdeményezést. Felolvasta az erre vonatkozó
jegyzőkönyvi hozzászólását.
Takács László körjegyző elmondta, az a probléma, hogy a jegyzőkönyv megküldésére
vonatkozó határidő pénteken letelt. Mivel a polgármester úr minden képviselővel beszélt a
határozat szövegének módosításáról, azt a képviselők elfogadták, a jegyzőkönyvet aláírta Ő
is, a polgármester is, és a jegyzőkönyv egyik hitelesítője Gulyás Erzsébet alpolgármester is,
csak Polgár László képviselő nem, és a jegyzőkönyvet sem volt hajlandó visszaadni, nem
jelezte mi a problémája, így nem lehetett megküldeni a Kormányhivatal részére.
Gulyás Erzsébet
érvényes a döntés.

alpolgármester szerint, ha mindenki elfogadta ezt a variációt, szerinte

Wind József elmondta, valóban Ő javasolta, hogy ezért ne legyen összehívva rendkívüli
testületi ülés. Ezzel csak az a baja, és a Polgár Lászlónak is ez a problémája, hogy utólagosan
meg lett változtatva a határozat, és ez úgy lett jegyzőkönyveztetve, hogy nem voltak benne
azok a kikötések, amelyeket felsoroltak, valamint nem volt feltüntetve a névszerinti szavazás.
Ha elfogadják azt a határozati javaslatot, amit a társulás megküldött, és a MÁK elvárt, és
utána előterjesztés formájában fordulnak a társuláshoz a módosítások miatt, azt a társulás
lesöpri az asztalról, nem foglalkozik vele. Most lett volna lehetősége a testületnek arra, hogy
változtasson a Társulási Megállapodáson.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta az SZMSZ rendelkezik a névszerinti szavazásról.
Arról jegyzőkönyvet kell készíteni, ami a testületi jegyzőkönyv mellékletét képezi. Erre való
utalás pedig a jegyzőkönyvben szerepelt. A honlapra a mellékletek is felkerülnek, azt bárki
megnézheti. Az igaz, hogy a jegyzőkönyv hitelesítéséhez nem küldik meg a teljes mellékletet,
hisz azt a képviselők ismerik. Úgy gondolja, ha csak ez volt a problémája, bármikor
feljöhetett volna és személyesen megnézhetné a szavazásról készült jegyzőkönyvet.
Egyed Péter képviselő elmondta, most már tudomásul kellene venni, hogy semmiféle
módosításról nem lehetett dönteni. Az egységes szerkezetbe foglalás azt jelenti, hogy a már
elfogadott módosításokat rögzítik a megállapodásban, illetve eddig az Alapító Okiratban
szereplő adatokat kellett a Társulási Megállapodásba beszerkeszteni jogszabályváltozás miatt.
Visszamenőlegesen nem lehet módosítani, tehát semmi értelme nem volt annak a
beszélgetésnek, amit ezzel kapcsolatban az előző testületi ülésen folytattak. A döntésnek csak
az egységes szerkezetbe foglalásról kellett volna szólnia, nem a módosításról.
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Hárshegyi József
polgármester elmondta, azért akarta összehívni a rendkívüli testületi
ülést, hogy új döntés szülessen, de Wind József azt javasolta, hogy ne legyen összehívva, a
testületi tagok véleményének kikérése alapján módosítsák az eredeti határozatot. Ha ezzel
problémája volt, nem érti miért tett ilyen javaslatot. A megoldás azt lett volna ha
egyértelműen kijelentik, hogy telefonon történő beszélgetés alapján nem nyilatkoznak, legyen
rendkívüli ülés. De nem ez történt. Mindketten elfogadták a határozat módosítását, annak
jegyzőkönyvbe foglalását, utólagosan pedig megváltoztatják véleményüket.
Takács Lászlóné
körjegyző elmondta, bármikor rendelkezésre állt volna, ha rendkívüli
ülést akarnak tartani, de polgármester úr elmondta, hogy minden képviselővel beszélt, és úgy
döntöttek, hogy nem kell ülést tartani. Ezért nyugodt szívvel írta alá a jegyzőkönyvet, és
küldte el hitelesítésre. Nem az a megoldás, hogy nem írom alá a jegyzőkönyvet és nem is
adom vissza. Fel kellett volna jönnie és jelezni, hogy mi a problémája, vagy azt, hogy
megváltoztatta véleményét, mégis kéri az ülés összehívását. Amennyiben nem írja alá, aláírás
nélkül küldi meg a Kormányhivatalnak és megírja, hogy a képviselő megtagadta annak
aláírását.
Wind József elmondta Polgár László mögött ott van egy hanganyag, amelyen ott van, hogy
milyen tartalmú határozatot hoztak, az pedig nem egyezik meg a jegyzőkönyvi határozat
szövegével. Polgár Lászlónak igaza van abban, hogy az lett jegyzőkönyveztetve, amit
utólagosan megbeszéltek.
Hárshegyi József
polgármester ismertette az előző testületi ülésen hozott határozott
visszavonására vonatkozó határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi:
85/2011. /X. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és
Kezelési
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodása ügyében hozott 73/2011. (X. 6.) Ökt.
számú határozatát visszavonja.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
határozatot küldje meg a társulás elnökének.
Felelős:

hogy

a

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. november 15.
Hárshegyi József polgármester ismertette a Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe
foglalására vonatkozó határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
86/2011. /X. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselőtestülete - a határozat mellékletét képező - Veszprém és
Térsége
Szennyvízelvezetési
és
–
Kezelési
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Önkormányzati
elfogadja.

Társulás

Társulási

Megállapodását

A képviselő-testület az Alapító Okirat hatályon kívül
helyezését tudomásul veszi, mivel az Áht. szerint a
társulás Alapító Okiratán a Társulási Megállapodást kell
érteni.
A MÁK
hiánypótlási felhívása szerint módosított
Társulási Megállapodás egységes szerkezetű szövegét a
képviselő-testület elfogadja.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
határozatot küldje meg a társulás elnökének.

hogy

a

Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: azonnal

Hárshegyi József
polgármester ismertette a Társulási Megállapodás módosítására
vonatkozó határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi:
87/2011. /X. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselőtestülete
Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és – Kezelési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását
kezdeményezi az alábbiak szerint:
-

-

A társulás határozatlan időre alakul, de legalább
2037-ig együtt marad.
egységes amortizációs díjképzésnél csak a Kohéziós
Alapok által támogatott, jelen beruházásból
megvalósult vagyont lehet figyelembe venni.
IV./1. fejezetet ki kell egészíteni: a társulási tagok
tartsák be a 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMMFVM-PM együttes rendeletben, valamint a 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakat.

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
határozatot küldje meg a társulás elnökének.
Felelős:

hogy

a

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. november 15.
Takács Lászlóné körjegyző megkérdezte Wind József képviselőt miért nem fogadja el a
határozatot, hisz az általuk kért módosításokat tartalmazza. Szeretné –e még valamivel
kiegészíteni.
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Wind József elmondta, azért nem fogadja el, mert úgy érzi ennek semmi értelme.
Hárshegyi József
polgármester tájékoztatást adott az önkormányzati utak javításával
kapcsolatos helyszíni bejárást követően elkészült javítási munkákról utcák szerint. A
képviselőknek bemutatta a kivitelező által megküldött fényképes dokumentációt, mely
tartalmazza a kivitelezés előtti és utáni utcák állapotát. Elmondta, hogy a Zrínyi utca felső
szakasza teljes szélességben aszfaltot kap, melynek munkáit 2 héten belül megkezdik, de
kérik a vízelvezetés megoldását.
Tájékoztatást adott az október 25-én megrendezésre került túráról, filmvetítésről, az október
16-án megtartott országos vizslatalálkozóról, valamint az október 22-én a Barátok falvánál
felállított kereszt szenteléséről, az október 23-i ünnepségről.
Kérte a képviselőket amennyiben közérdekű bejelentésük van tegyék meg.
Képviselők részéről bejelentés nem volt, ezért Hárshegyi József polgármester megköszönte a
képviselők részvételét, az ülést 19.35 órakor bezárta.
Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szipőcs Csaba
képviselő

Sztrik Emilné
képviselő

