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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-

én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Körjegyzőség Monostorapáti  

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József   polgármester 

    Gulyás Erzsébet   alpolgármester     

    Egyed Péter   képviselő 

    Polgár László   képviselő 

Sztrik Emilné   képviselő  

Wind József    képviselő 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

    Szipőcs Csaba   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott:  

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Soós Gyula   Nagycsaládos Egy. elnöke 

    Kiss János   Ifjúsági Szerv. vez.  

    Lakosság részéről:    Taál István, Takács Péter 

             

Jegyzőkönyv hitelesítők: Gulyás Erzsébet  alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő  

    

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné     

 

 

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 Gulyás Erzsébet 

alpolgármester és Egyed Péter  képviselők lesznek.  

 

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

Sztrik Emilné    az Ügyrendi Bizottság tagja javasolta 4. napirendi pontként felvenni a 

vízdíjról és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról szóló rendeletek hatályon kívüli 

helyezéséről  szóló rendelet megtárgyalását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az 

alábbi: 
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N a p i r e n d e t :  1./ Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

módosítása.  

  Előadó:    Hárshegyi József 

    polgármester 

 2./ Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 

14/2011. (IX. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.  

  Előadó:    Hárshegyi József 

    polgármester 

 3./ A talajterhelési díjról szóló 10/2009. (IX. 15.) önkormányzati 

rendelet módosítása.  

  Előadó:    Hárshegyi József 

    polgármester 

 4./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 

  Előadó:    Hárshegyi József 

    polgármester 

 5./ Vegyes, aktuális ügyek.  

  Előadó:    Hárshegyi József 

    polgármester 

 

1. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen írásban 

megkapták. A módosítást az tette szükségessé, hogy 2012. január 1-től Vigántpetend és 

Kapolcs községek csatlakoztak a Monostorapáti Körjegyzőséghez. A Körjegyzőségre 

vonatkozó előírásokat ki kellett egészíteni a két csatlakozó településsel. Jogszabály változás 

miatt az átruházott hatásköröket is módosítani kellett.  

Felkérte Sztrik Emilnét az Ügyrendi Bizottság tagját ismertesse a bizottság véleményét.  

Sztrik Emilné  elmondta,   a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melynek 

változtatását a szervezeti változás, valamint jogszabály változás indokolja, javasolták annak 

elfogadását.  

Polgár László   képviselő megkérdezte a temetési segély megállapítása továbbra is 

polgármesteri hatáskörbe marad –e? 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta a polgármester erre vonatkozó hatásköre nem 

változik, továbbra is az Ő hatásköre marad. A lakásfenntartási támogatás megállapítása január 

1-től jegyzői hatáskör, ezért a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörei közül 

ez kikerült.  

Hárshegyi József   polgármester  megköszönte a kiegészítéseket, kérte a képviselőket, 

amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  
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1/2012. (I. 31.) Ör.    r e n d e l e t e t 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-

testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

2. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról 

és ellátásokról szóló 14/2011. (IX. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezetet a képviselők írásban megkapták. A módosításra jogszabályváltozás miatt került sor. 

A 2012. január 1. előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás legkésőbb 2012. 

március 31-ig folyósítható, a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása pedig ki kerül 

a képviselő-testület hatásköréből – jegyzői hatáskörbe kerül – ezért a helyi rendeletből az erre 

vonatkozó rendelkezést törölni kell.  

Felkérte Sztrik Emilnét az Ügyrendi Bizottság tagját ismertesse a bizottság javaslatát.  

Sztrik Emilné bizottsági tag elmondta, a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, 

elfogadásra javasolták.  

Hárshegyi József   polgármester  kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel 

egyetértenek kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  

2/2012. (I. 31.) Ör.    r e n d e l e t e t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 14/2011. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról.  

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

3. Napirend 

Hárshegyi József  polgármester  elmondta, hogy a talajterhelési díjról szóló 10/2009. (IX. 

15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselők írásban 

megkapták. A rendelet módosításra azért van szükség, mert a környezetterhelési díjról szóló 

törvény módosítása során a környezetterhelési díj mértéke 120,-Ft/m
3
-ről 1200,-Ft/m

3 
–re 

változik 2012. február 1-től. Ezt a változást a helyi rendeletben is át kell vezetni.  

Felkérte Sztrik Emilnét az Ügyrendi Bizottság tagját, ismertesse a bizottság véleményét.  

Sztrik Emilné   bizottsági tag ismertette az Ügyrendi bizottság véleményét, mely szerint 

javasolják a rendelet módosítás elfogadását.  

Polgár László  képviselő elmondta, két magánszemély jelezte, hogy nem tud rákötni a 

szennyvízcsatorna rendszerre, mivel azt nem építették ki a telekhatárukon belül. Megkérdezte, 

ebben az esetben is meg kell fizetniük a talajterhelési díjat? 
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Hárshegyi József   polgármester elmondta mindenkinek biztosítva van a rákötési lehetőség. 

Mohos Jánosnak és az ABC-nek is van csonkja, csak nem ott ahol Ők kérték. A napokban 

egyeztetett velük  a bolt mögötti területen fognak rákötni a hálózatra.  

Takács Lászlóné körjegyző elmondta 4 személy jelezte, hogy nem tudnak rákötni. Mohos 

János elmondta, csak akkor köt rá, ha a telekhatárán belül helyezik el a csonkot. A mostani 

lehetőséggel sokkal többe kerülne neki a rákötés. Ughi Antaléknál nem helyeztek el átemelő 

szivattyút, amíg ezt nem pótolják nem tudnak rákötni. A kivitelező szerint azért nem csinálták 

meg, mert a terveken nem szerepelt. Ez nem igaz, a tervet már tavaly megküldték a 

kivitelezőnek annak érdekében, hogy végezzék el a munkát. Farkas Ernő és Nagy János 

Márton nem tud rákötni, mert ahol a csonkot  elhelyezték, ha onnan kötnek rá veszélyezteti a 

lakóház állagát. Kersnerék udvarán keresztül azért nem tudnak rákötni, mert a tulajdonosok 

nem járultak hozzá a vezeték lefektetéséhez, és kötelezni sem lehetett rá Őket. Csak akkor 

lehet kötelezni, ha más műszaki megoldás nincs, ezt a tervezőnek kellene  leírni, Ő pedig ezt 

nem hajlandó, szerinte a jelenlegi csonkról történő rákötés nem veszélyezteti a lakóházat.  

Elmondta, hogy a törvény módosítás megjelenése után  a megemelkedett egységdíjról 

tájékoztatták azokat, akik még nem kötöttek rá a rendszerre. Ennek hatására már a mai napig 

több rákötést jeleztek.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester megkérdezte, hogyan történik a kivetés, a talajterhelési díj 

beszedése? 

Takács Lászlóné    körjegyző elmondta, a szolgáltató minden év január 31-ig közli azoknak a 

névsorát, valamint az éves fogyasztás mennyiségét, akik nem kötöttek rá a rendszerre. Ez 

alapján kerül kiküldésre a bevallás nyomtatvány, visszaérkezés után pedig a talajterhelési díj 

megállapítása, kivetése.  

Polgár László   képviselő elmondta az Iskola utcában, a káposztáskertek mellett elhelyezett 

csövek nem szabályosan lettek lefektetve, ezért előfordulhat, hogy megsérül a cső, és a 

szennyvíz a talajba kerül. Javasolta, hogy még az 5 év lejárta előtt vizsgáltassák meg a munka 

elvégzését, már akkor is jelezte, hogy nagyon rossz munkát végeznek a kivitelező emberei.  

Wind József  képviselő megkérdezte az a 71 fő, aki nem kötött rá a rendszerre, befizette –e a 

közműfejlesztési hozzájárulást.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, van közöttük olyan, aki kifizette a hozzájárulást, a 

tájékoztató levél hatására már rá is kötött a rendszerre. Vannak, akik egyáltalán nem fizettek 

semennyit, és vannak, akik csak egy részét a megállapított összegnek. Sajnos nem lehet tőlük 

behajtani, mivel nincs jövedelmük. Amennyiben nem köthetnek rá a csatornahálózatra, a 

talajterhelési díjat sem tudják kifizetni, az önkormányzat kintlévősége fog növekedni.  

Polgár László  képviselő szerint valamilyen formában engedményt kellene adni azoknak, 

akik legalább hajlandóságot mutatnak a hozzájárulás kifizetésére. Meg kell nézni a családi 

körülményeket, és ha úgy ítélik meg, hogy részletekben ki fogják fizetni a hozzájárulás 

összegét, engedélyezni kell a rákötést akkor is ha hátralékos.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester elmondta, Őt is irritálja, hogy azok, akik mindennap 

autóval járnak, szemmel láthatóan van valamilyen bevételük, még sem fizetik a közterheket, 

nincs kimutatott jövedelmük, és nem lehet tőlük semmit behajtani.  A szennyvízhálózat 

elkészülte előtt mindenkinek lehetősége lett volna takarékoskodni, félre tenni erre a célra, volt 

rá 5 év. Véleménye szerint ingyen ne kössön rá senki, ha vállalja a havi rendszeres 

részletfizetést hozzá lehet járulni a rákötéshez.  

Elmondta, hogy a csatorna rendszer elkészülte után is vannak problémák a szennyvíz 

elhelyezéssel. Az erdészet körüli házaknál továbbra is kiöntik az utcára a vizet. A Kossuth 
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utcában már többször tapasztalta, hogy az utcán folyik a szennyvíz, valamilyen hathatósabb 

intézkedésre lenne szükség annak érdekében, hogy ez ne történjen meg.  

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, egyetért azzal, hogy csak annak a személynek a 

rákötéséhez járuljanak hozzá, aki hajlandóságot mutat a fizetésre.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a rendelet módosításával egyetértenek, kézfeltartással 

jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  

3/2012. (I. 31.) Ör.    r e n d e l e t e t  

a talajterhelési díjról szóló 10/2009. (IX. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.  

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

4. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy 2011. december 19-i ülésen fogadta el a 

Képviselő-testület a 2012. évi vízdíjról és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról szóló 

rendeletet, melynek mértéke a szolgáltató által javasolt 4,2 %-os emeléssel szemben 3,5 %-os 

emelést tartalmazott. Az Országgyűlés 2011. december 30-án elfogadta a viziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt, mely megszüntette az önkormányzatok 

díjhatósági jogkörét, a továbbiakban nincs hatásköre az árak megállapítására vonatkozóan. 

Ennek megfelelően az elfogadott önkormányzati rendeletek felül kell vizsgálni. Amennyiben 

az önkormányzati rendelet a törvény előírásaival ellentétes, a képviselő-testület köteles azt 

hatályon kívül helyezni. A szolgáltató közölte a díjakat, mely a december 31-én alkalmazott 

díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal több lehet. A közölt díj kevesebb, mint amennyit a 

képviselő-testület rendeletével megállapított. Mivel a szolgáltatási díjak nincsenek 

összhangban a törvény rendelkezéseivel a rendeletet hatályon kívül kell helyezni.  

Felkérte Sztrik Emilnét az Ügyrendi Bizottság tagját, ismertesse a bizottság javaslatát.  

Sztrik Emilné   bizottsági tag elmondta, megtárgyalták a rendelet-tervezetet, annak 

tartalmával egyetértettek, javasolják a rendeletek hatályon kívül helyezését.  

Wind József  képviselő elmondta, az árhatósági törvény szerint  a szolgáltatási díjakra 

vonatkozóan egy évben csak egy rendeletet lehet elfogadni. Éppen ezért a hatályon kívül 

helyezést is visszamenőlegesen január 1-től kellene érvényesíteni.  

A közművagyon  fenntartása az önkormányzat kötelessége marad továbbra is. Nem lehet 

tudni, mi lesz a szolgáltatási díjba beépített amortizációs díjjal, hogyan kezeli a szolgáltató. 

Szerinte erre vonatkozóan állásfoglalást kell kérni a Kormányhivataltól. Biztosítani kell, hogy 

ez a pénz megmaradjon, ne költse el a szolgáltató.  

Takács Lászlóné    körjegyző szerint a végrehajtási rendelet ezeket a dolgokat biztosan 

szabályozni fogja. Ismertette a Kormányhivatal viziközmű-szolgálttási díjakra vonatkozó 

állásfoglalását, mely szerint ha az önkormányzati rendelet a törvényi szabályozással 

ellentétes, a képviselő-testület köteles azt hatályon kívül helyezni.  

Polgár László   képviselő szerint a lakosság által befizetett amortizációs, illetve bérleti díjat 

el kell utalni az erre a célra elkülönített számlára.  

Wind József    szerint az a baj, hogy semmi nem mondja ki, hogy a befizetett díjból mennyit 

kell elutalni az elkülönített számlára.  
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Hárshegyi József    polgármester elmondta, az árképzés nem változott, ugyanaz maradt, mint 

tavaly, csak a %-os mérték a változó. Az amortizációs díj kezelése a PIU dolga.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester javasolta, kérjenek a szolgáltatótól egy részletező 

kimutatást a díjra vonatkozóan, melyből egyértelműen megállapítható az amortizáció mértéke.  

Hárshegyi József   polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet 

elfogadását.  

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

alábbi:  

4/2012. (I. 31.)Ör.    r e n d e l e t e t 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezéséről. 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

5. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a járási rendszer kialakításáról szóló 

elképzeléseit, javasolták azt a képviselő-testületekkel megismertetni, amennyiben a 

koncepcióban meghatározott járástól eltérő járáshoz szeretne valamelyik önkormányzat 

tartozni, ezt kérik jelezni. A  Veszprém Megyei Kormányhivatal  kérte, hogy a képviselő-

testület járási rendszerre vonatkozó véleményét küldje meg. A javaslat szerint Monostorapáti 

továbbra is a tapolcai járáshoz fog tartozni.  

Takács Lászlóné   körjegyző ismertette a járási székhelyek és a járásokba tartozó 

településekre vonatkozó javaslatot.  

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy a járások kialakításával december 31-el 

megszűnik a kistérség. Ez az önkormányzatok gazdasági helyzetét is rontja, hisz a kistérség 

sok normatívát hozott, megszűnésével csökkeni fog az önkormányzatok bevétele. A 

létrehozott közös vagyont hasznosítani kell, mivel a hiteleket törleszteni kell.  

Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

1/2012. /I. 25./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium járási 

rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit 

megismerte. 

Egyetért azzal, hogy Monostorapáti község 

Tapolca járáshoz tartozzon.  

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

határozatot küldje meg a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal részére.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

      körjegyző 
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Hárshgyi József   polgármester ismertette Vígh Elemér Monostorapáti, Iskola u. 16. szám 

alatti lakos kérelmét, mely szerint az Önkormányzat tulajdonát képező 07/1. hrsz-ú /hegyút/ 

közút alatt földkábelt szeretne átvinni, illetve az út szélén árkot ásni a kialakítandó kúthoz 

csatlakozás érdekében. A kutat Ferenczy Károly területén  ássák ki, a villanyvezetékhez 

szükséges villanyórát az Arany János u. 31. szám előtt lévő betonoszlopon szeretné 

elhelyezni. Pályázatot szeretne benyújtani, ehhez garantálni kell, hogy legalább 5 éves 

időtartamra elhelyezheti a szekrényt.  

Takács Lászlóné    körjegyző elmondta, hogy  a kútfúrási engedélyt már megkapta, a 

szekrény elhelyezéséhez kell az önkormányzat hozzájárulása.  

Hárshegyi József   polgármester  ismertette a határozati javaslatot, kérte a képviselőket, 

amennyiben annak tartalmával egyetértenek kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

2/2012. /I. 25./Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-

testülete – mint a Monostorapáti 07/1. hrsz-ú 

közút tulajdonosa – hozzájárul ahhoz, hogy Vígh 

Elemér Monostorapáti, Iskola u. 16. szám alatti 

lakos  családi gazdálkodó a Monostorapáti, Arany 

János u. 31. számú lakóház előtt lévő 

betonoszlopon villanyóra szekrényt elhelyezzen, 

a villanyvezetéket a kúthoz kiépítse, az általa 

benyújtott pályázat határidejéig, minimum 5 évig.  

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

határozat a kérelmező részére küldje meg.  

Felelős:     Takács Lászlóné  

                  körjegyző 

Határidő:   azonnal 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy február végéig lehet benyújtani pályázatot 

játszótér kialakítására 100 %-os támogatással. Az Arany János utcában  lévő ingatlant erre a 

célra vásárolta meg az önkormányzat. Mivel a terület jelenleg külterületben van, ahhoz, hogy 

ott játszótér legyen hivatalosan is kialakítva, belterületbe kell csatolni. A rendezési tervben a 

terület egy része már belterületi határként van megjelölve. A tapolcai Földhivatal küldött egy 

tájékoztatót arról mit javasol ennek érdekében, illetve ennek milyen költségei vannak.  

Javasolták először átminősíteni az ingatlant gyep művelési ággá, így kevesebb földvédelmi 

járulékot kellene fizetni.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

Takács Lászlóné   körjegyző ismertette a Földhivatal levelét és a művelési ágváltozás, illetve 

belterületbe csatolásra vonatkozó határozati javaslatot. 

Sztrik Emilné  óvodavezető megkérdezte az Óvoda udvarán kialakított játszótér felújítását be 

lehet –e vonni a pályázatba? 
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Hárshegyi József   polgármester szerint arra is lehet pályázni.  

Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal 

kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

3/2012. /I. 25./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t   

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megtárgyalta és a Helyi 

építési szabályzattal összhangban támogatja, a 

Monostorapáti 06/9. hrsz-ú szántó művelési 

ingatlan átminősítését gyep művelési ággá, majd 

belterületbe csatolását játszótér kialakítása 

céljából.  

Képviselő-testület vállalja a belterületbe vonással 

és művelési ágváltozással összefüggő költségek 

viselését.  

Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt a 

művelési ágváltozás átvezetésének 

kezdeményezésére, valamint a belterületbe 

csatolási vázrajt megrendelésére.  

Felelős:    Takács Lászlóné  

      körjegyző 

Határidő:  2012. február 29.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy Polgár László Monostorapáti, 

Dózsa u. 21/2. sz. alatti lakos által kezdeményezett Monostorapáti 032. 73. és 396. hrsz-ú 

ingatlanok vízelvezető árokká nyilvánításához a Vízügyi Felügyelőség hozzájárult. A 

következő lépés a vagyonrendelet módosítása, melyet a következő testületi ülésre elő kell 

készíteni. Az árokká nyilvánítás után megszűnik az Eger-patak elnevezés.  

Gulyás Erzsébet  alpolgármester megkérdezte miért kell az Eger-patakból vízelvezető árkot 

csinálni.  

Polgár László  képviselő elmondta trágyatárolót szeretne az ingatlanán kialakítani, mivel a 

jelenlegi felújítása többe kerülne. Úgy döntött inkább áthelyezi a trágyatárolót, de az építési 

szabályok szerint élővíztől 200 m-re lehet csak kiépíteni. Az Eger-patak a nyilvántartás 

szerint élővízként szerepel, a valóságban azonban csak árokként funkcionál.  

Gulyás Erzsébet  szerint az árvízvédelmi terv tárgyalásánál még arról volt szó, hogy ki kell 

tisztítani az árkot, hogy elvezessen a csapadékvizet. Véleménye szerint jobban oda kellene 

figyelni arra, hogy az árkokat ne temessék be. Senki nem mertem felvállalni azt a konfliktust, 

hogy kötelezze az ott lakókat a holtmeder kitisztítására.  A Jókai utcában is be akarták temetni 

a vízelvezető árkot az ott lakók. Amikor erről tárgyaltak a testületi ülésen, Ő úgy értette nem a 

teljes patak lenne átminősítve, csak Polgár László területét érintő rész. Ezzel megszűnne az 

Eger-patak Monostorapátiban. Végig kell gondolni, lesz –e valamilyen hátrányos 

következménye az átminősítésnek.  
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Polgár László    elmondta jelenleg a patak meder le van zárva.  A kőhídtól nem folyik benn 

víz, mert a Vízügy mikor kitisztította úgy készítette a lejtését, hogy abba víz nem folyik, sok 

helyen feltöltötték. Véleménye szerint ez akár patak-meder, akár vízelvezető, mindenképpen 

rendbe kell tenni.   

Hárshegyi József    elmondta az objektum megmarad, csak a neve árok lesz, nem patak.  

Egyed Péter  képviselő szerint informálódni kell, van –e arra lehetőség, hogy a csatornát 

átnevezzék Eger-pataknak. Az Eger-patak nevet valahol meg kell, hogy tartsák, vagy itt, vagy 

a Kanárisnál.  

Wind József   megkérdezte, melyikre írnak ki több pályázatot, a patak tisztításra, vagy a 

vízelvezető árok tisztítására? 

Hárshegyi József  elmondta, az eddigi tapasztalatok alapján az ároktisztításra több pályázati 

kiírás volt.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta csak tájékoztatásul ismertette a Vízügyi Felügyelőség 

levelét, utána néznek annak, hogy van –e lehetőség az Eger-patak elnevezés megtartására, 

illetve a csatorna átnevezésére. A következő testületi ülésre előkészíti a vagyonrendelet 

módosítását.  

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a katasztrófavédelmi feladatok jogszabályi 

változásával kapcsolatos értekezleten vett részt, ahol foglalkoztak a tűzoltóságok helyzetével 

is. Mivel Monostorapáti az állami tűzoltóságtól távol van, az önkéntes tűzoltóságon keresztül 

tudja csak biztosítani a tűzvédelemmel kapcsolatos feladtok ellátását. Eddig is hozzájárult az 

önkormányzat a tapolcai Önkéntes Tűzoltó egyesület  működéséhez 150,-Ft/fő/év összeggel. 

Az állami támogatás csökkenése miatt ez az összeg emelkedni fog. Az előzetes számítások 

szerint 400,-Ft/fő/év hozzájárulást kell fizetni, ami megemeli a költségvetési kiadásokat. Úgy 

fogadták el az egyesület Alapszabályát, hogy minden évben döntenek a támogatás mértékéről 

az éves költségvetés elfogadásakor. 

 Amennyiben a kért támogatást nem biztosítják, máshonnan kell biztosítani a feladat 

elvégzését, pl. Veszprémből.  

Kérte a képviselőket amennyiben közérdekű kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Egyed Péter  képviselő megkérdezte milyen eredménnyel zárult a Pap-tagi telkek 

talajvizsgálata.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta megtörtént a talajvizsgálat, az eredmény alapján 

kikötésekkel lehet ezen a területen építkezni. A következő testületi ülésen foglalkoznak a 

témával.  

Wind József   képviselő szerint a szilárd hulladékszállítás díjáról szóló rendeletet is 

módosítani kell, hisz az sem lehet magasabb a 2011. december 31-én érvényes díjnál. Ezzel az 

Ügyrendi Bizottsági ülésen már foglalkoztak. A szolgáltató még mindig nem számolt el sem 

az önkormányzattal, sem a lakossággal. Az elszámolás után megmaradó plusz bevételéből 

fedezni tudja a postaköltséget, ezért ezzel nem szabad megemelni a 2012. évi díjat.  

Javasolta egyeztessenek a szolgáltatóval.  
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Hárshegyi József  polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők 

részvételét, az ülést 19.40 órakor bezárta.   

Kmf.  

 

Hárshegyi József       Takács Lászlóné 

  polgármester             körjegyző  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

Gulyás Erzsébet       Egyed Péter 

    alpolgármester                                                                           képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


