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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. szeptember 

11-én /kedden/  18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége 

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József   polgármester 

    Gulyás Erzsébet   alpolgármester   18.15 órától 

    Egyed Péter   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő 

    Polgár László   képviselő 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

    Szipőcs Csaba   képviselő 

Wind József   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott:  

 

    Takács Lászlóné körjegyző 

    Krunikkerné Török Andrea  költségv . főelőadó 

    Kiss János   RNÖ elnöke, Ifjúsági Szerv. vez. 

    Soós Gyula  Nagycsaládos Egy. elnöke 

    Margittai Elemér Tapolcai kistérség turisztikai ref.  

Merse Csaba, Illés Károly, Illés Attila, Beliczey György, Pócza 

Balázs helyi lakosok 

        

Jegyzőkönyv hitelesítők: Egyed Péter  képviselő    

   Polgár László  képviselő 

    

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné     

 

 

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

lakosság részéről érdeklődőket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 

határozatképes hisz  a 7 képviselőből 4  jelen van, így azt megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Egyed Péter és  Polgár László  

képviselők  lesznek.  

 

Hárshegyi József    polgármester ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt  

fogadják el.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadta az alábbi:  
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N a p i r e n d e t :  1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének   

önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2012. évi   

költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2012. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet  módosításáról.  

 

        Előadó:   Hárshegyi József 

                polgármester 

 

      2./   Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról.  

 

         Előadó:    Hárshegyi József 

         polgármester 

 

  3./   Beszámoló az Énekkar munkájáról.  

          Előadó:    Őri Sándor 

      énekkar vezetője 

   

  4./   Vegyes, aktuális ügyek. 

          Előadó:    Hárshegyi József 

     polgármester 

 

Napirend előtt: 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót a képviselők 

írásban megkapták. 

 

Kérte a képviselőket, amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban észrevételük, kérdésük van, 

jelezzék.  

 

A tájékoztatóval kapcsolatban észrevétel nem volt, azt a képviselő-testület határozathozatal 

nélkül elfogadta.  

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosítására 

vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. A bevételek és kiadások 

változása miatt vált szükségessé a rendelet módosítása. A bevételek, kiadások alakulását 

részletesen tartalmazza a beszámoló. 

Felkérte Krunikkerné Török Andreát amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

Krunikkerné Török Andrea  elmondta a beszámoló részletesen tartalmazza a 

költségvetésben bekövetkezett változásokat,  ezért szóbeli kiegészítése nincs.  

Sztrik Emilné   képviselő  az Ügyrendi Bizottság tagja elmondta, a bizottság megtárgyalta a 

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, azt elfogadásra javasolta.  
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Hárshegyi József    polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását, az abban foglalt 

módosításokkal egyetért. A gazdálkodás során igyekeztek a hiteleket visszafogni, ennél 

takarékosabban gazdálkodni nem tudnak.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  

9/2012.(X. 1.) önkormányzati    r e n d e l e t e t    

    Monostorapáti község Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet  módosításáról.  

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

2. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2012. I. féléves 

gazdálkodásáról szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A bevételek és kiadások 

százalékos kimutatását megnézve megállapítható, hogy a bevételeknél 44 %-os a teljesítés,  a 

kiadásoknál 40 %-os. A Vizi társulat által alkalmazott közfoglalkozottak sokat segítettek a 

közterületek karbantartásánál, az óvoda udvarának rendbetételénél.   Kérte a képviselőket, 

amennyiben kérdésük, észrevételük van a beszámolóval kapcsolatban tegyék meg.  

Sztrik Emilné   óvodavezető megköszönte a vízügyi dolgozók segítségét.  

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy az első hat hónap költségei között az óvoda 

udvarára fordított kiadások nem szerepelnek, még kifizetetlen számla is van, hisz gépi 

munkára is szükség volt.  

Egyed Péter   képviselő elmondta, hogy a gépjárműadó bevételeknél még mindig sok a 

kintlévőség. 

Polgár László   képviselő javasolta a beszámoló elfogadását, a teljesítés időarányosan 

megfelelő. 

Hárshegyi József   polgármester elmondta  jövő évtől a gépjárműadó teljes része nem 

önkormányzati bevétel lesz. A tervek szerint csak 40 % marad az önkormányzatoknál.  

Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a beszámoló elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, egyhangúlag 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

65/2012. (IX. 11.) Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete „Beszámoló az 

önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról„   

című előterjesztést elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 
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3. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy az Énekkar 2011-2012. évi munkájáról 

szóló írásos beszámolót a képviselők írásban megkapták. Az Énekkart nem képviseli senki, 

vezetőjük egyéb elfoglaltsága miatt az ülésre nem tudott eljönni. A beszámolóból is látszik, 

hogy aktívan kiveszik részüket a helyi rendezvényeken, képviselik településünket vidéki 

rendezvényeken is. Közösség összetartó ereje van, a tagok egy része a Nyugdíjas klubhoz is 

kötődik.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg.  

Sztrik Emilné   képviselő elmondta, az Énekkar Hegymagason külön díjat kapott.  

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

elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

66/2012. (IX. 11.) Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az Énekkar 2011-2012 évi 

munkájáról szóló beszámolót  e l f o g a d j a . 

 

/Beszámoló  a jkv. mellékletét képezi/ 

Gulyás Erzsébet alpolgármester 18.15 órakor megérkezett. 

4. Napirend 

Gulyás Erzsébet  alpolgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy új kezdeményezés indult  

a  turizmus fellendítésére, a Turizmus Desztinácó Menedzsment szervezet létrehozásával. A 

szervezet tagjai lehetnek cégek, vállalkozások, magánszemélyek, annak érdekében, hogy 

környezetük turizmusát fellendítsék. Badacsony és Veszprém környékén működik  ilyen 

szervezet. A veszprémi Bakony és Balaton Térségi TDM szervezethez javasolná, hogy  

csatlakozzon az önkormányzat, mely sikeresen pályázott a szervezet létrehozására.  A 

tagságnak vannak anyagi vonzatai is, tagdíjat kell fizetni. Bármilyen turisztikai célú 

pályázatnál előírás egy ilyen jellegű szervezethez való tartozás. Több pályázati lehetőség van, 

amit ki kellene használni. A veszprémi szervezet láncot szeretne kialakítani Veszprém – 

Sümeg közötti útvonalon, pl. kerékpárút kiépítésével. A pályázati pénzből a tagok is 

részesednek. Úgy gondolja településünkre ipari létesítményeket nem lehet ide csábítani, 

inkább a turizmus felé kell fordulni. Fejleszteni kellene a borturizmust is. A helyi 

vállalkozóknak, szobakiadóknak is nyereséget hozhatna. Az öt község is alakíthatnak egy 

TDM szervezetet, ha úgy döntenének, illetve csatlakozhatnának, a veszprémi szervezethet. 

Tudomása szerint Tapolca is most csatlakozott. Beszélt a kistérségi turisztikai szakemberével, 

aki szintén a csatlakozást ajánlotta. Meg kellene kérdezni milyen költségekkel járna a tagság, 

annak ismeretében kellene dönteni a csatlakozásról. Külföldön az ennél kisebb települések is 

kihasználják turisztikai adottságaikat.  

Beliczey György   helyi lakos szerint nagy szükség lenne kerékpárút kialakítására,  hisz a 

főúton életveszélyes kerékpárral közlekedni.   
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Gulyás Erzsébet  alpolgármester  szerint csak pályázati támogatással lehetne kerékpárutat 

építeni, de sajnos a szükséges saját erőt sem tudja az önkormányzat biztosítani. Éppen ezért 

lenne célszerű egy olyan szervezethez tartozni, amely tud pályázni.  

Polgár László   képviselő jónak tartja az elképzelést, el kell indulni, meg kell vizsgálni 

melyik forma lenne előnyösebb, a csatlakozás, vagy az öt falu által létrehozandó szervezet 

megalakítása. Meg kell keresni a helyi vállalkozásokat, meg kell kérdezni a véleményüket, 

szükség esetén tudnak –e anyagi támogatást adni.  

Hárshegyi József  polgármester elmondta  a kerékpárút építése már többször is napirenden 

volt. Kemény feltételeknek kell megfelelni. Minden pályázatnál már feltételként szabják, 

hogy tartozni kell egy TDM szervezethez.   

Margittai Elemér  kistérségi turisztikai referens  elmondta a TDM rendszer egy olyan 

turisztikai szervezetet jelent, amely alulról építkezik. Gyenesdiásról indult,  az ottani vezetők 

külföldi – tiroli – példára alapozva egy védekező mechanizmust építettek fel. A rendszer 

lényege, hogy a köz és a magánszféra közös érdekét képviseli. Az ideérkező turistáknak 

szükségletei vannak – orvosi ellátás, szállás, kereskedelmi egységek léte, megfelelő 

közlekedés - . A szervezet az összes szolgáltatást biztosítja. Véleménye szerint, éppen azért 

mivel alulról induló szervezet, a  falunak kellene létrehozni egy TDM-et, melyet később lehet 

bővíteni. A helyi TDM. ha feláll, egy régiós TDM. szervezethez  csatlakozhat.  Sokkal többet 

lehetne kamatoztatni, ha egy  már felállt a szervezet csatlakozik. Ha meg tudna alakulni egy 

helyi TDM szervezet szeptember 30-ig – a pályázat benyújtási határidejéig – 60-70 millió 

forintra lehetne pályázni az elsődleges feladatokra, konkrétan a szervezet létrehozására, 

fejlesztésére.  

Kiss János   megkérdezte,  mennyi pénz szükséges a szervezet felállításához? 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, ha létrejönne egy helyi TDM. szervezet, melyet a 

cégbíróság is bejegyezne szeptember 30-ig, a létrehozás költségeit meg lehetne pályázni.  

Margittai Elemér   szerint első lépésben egyesületet kellene létrehozni . A belépési költség 

mindig a már meglévő TDM szervezet költségvetésétől függ. A tárgyalás, megkeresés nem 

mindegy hogy történik, mint szervezet keresik meg a régiós szervezet, vagy mint 

önkormányzat.  

Polgár László  képviselő javasolta a szervezet megalakítását. Szakmai segítséget kell kérni a 

létrehozásához. Szerinte, ha Veszprém és Sümeg az irány, Monostorapátit nem tudják 

kihagyni.  

Kiss János   szerint  a szomszéd településeket is meg kell keresni, megkérdezni 

csatlakoznának –e egy ilyen szervezethez. Mint civil szervezet vezetője azt javasolja alulról 

építkezzenek, először egy helyi szervezetet alakítsanak.  

Sztrik Emilné  képviselő szerint részletesebben utána kellene járni annak, milyen anyagi 

vonzata van a csatlakozásnak, az érintett vállalkozók, szobakiadók hogyan viszonyulnak 

hozzá. A szállásadók nagy része vissza akarja adni fizető-vendéglátó engedélyét, mivel a 

megemelt adó miatt nem éri meg kiadni a szobákat.  

Gulyás Erzsébet   szerint a turizmuson kívül más fejlődési lehetőség nincs, meg kell ragadni 

az alkalmat, azonban ilyen rövid idő alatt nem lehet megalakítani. A működéshez, 

megalakításhoz pénz kell, ezért is célszerűbb lenne egy meglévő szervezethez csatlakozni.  

Margittai Elemér   elmondta, amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy létrehoz egy 

ilyen szervezetet, a vállalkozókat, szobakiadókat is be kell vonni. Vállalja, hogy erről, 
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amennyiben igényt tartanak rá, tart egy tájékoztatást. Badacsonyban nagyon jól működik a 

szervezet, nagyon sok segítséget tud nyújtani a tagoknak, a szolgáltatóknak.  

Egyed Péter   képviselő megköszönte a felajánlott segítséget. Úgy gondolja, ha megalakul a 

szervezet, keresni kell helyben egy agilis fiatalt, aki összefogja a dolgokat. Tudomása szerint 

Veszprémhez csatlakozott Tapolca, a Káli-medence, Nivegy-völgy. Amennyiben találnak 

olyan személyt, aki vállalja a munkát, javasolja lépni.  

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, a TDM szervezetek megalakításával 

kapcsolatban már volt egy megbeszélés, melyre meghívták a helyi vállalkozókat, szoba 

kiadókat. Akkor még nem lehetett tisztán látni a dolgokat, most már több információval 

rendelkeznek. Egyesület létrehozásához legalább 10 főre van szükség. A tagok között kell, 

hogy legyenek vállalkozók, szobakiadók. Nem kizáró, hogy csatlakozzanak, és utána 

alakítsanak helyi szervezetet.  

Margittai Elemér   elmondta, hogy a megalakulás feltétele, hogy a szervezetnek legyen 

kapcsolata az önkormányzattal. Helyi információs pontot kell létrehozni.  

Gulyás Erzsébet   szerint ezt a pályázatot el lehet felejteni, mert rövid az idő, nem tud 

keresztül menni a cégbíróságon a bejegyzés szeptember 30-ig.  

Hárshegyi József   polgármester javasolta a következő testületi ülésen dönteni, először 

vizsgálják meg a lehetőségeket, csatlakozzanak, vagy önállóan alakítsanak meg egy 

szervezetet.  

Egyed Péter    képviselő javasolta a vállalkozókat, szobakiadókat megkeresni, valamint egy 

olyan személyt, aki ezt tudná bonyolítani, egy kötetlen beszélgetés formájában tájékozódni.  

Képviselők a javaslattal egyetértettek.  

Takács Lászlóné   körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy az államháztartásról szóló 

többször módosított  2011. évi CXCV tv., valamint annak végrehajtására vonatkozó 

kormányrendelet előírásai alapján megállapodásban kell rögzíteni a költségvetési 

gazdálkodással kapcsolatos részletes szabályokat, eljárási rendet a községi önkormányzat és a 

nemzetiségi önkormányzat között.  

A képviselők részére megküldött írásos előterjesztés, illetve megállapodás részletesen 

tartalmazza a nemzetiségi  önkormányzat gazdálkodásának végrehajtási rendjét, az ehhez 

kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését.  

A megállapodást az önkormányzat SZMSZ-be is be kell építeni, a 8. függelékbe kerül 

beépítésre.  

Hárshegyi József   polgármester ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

67/2012. (IX. 11.) Ökt. számú   h a t á r  o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint 

elfogadja a  Monostorapáti Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötendő együttműködési 

megállapodást.  
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a megállapodás aláírására.  

Felelős:    Hárshegyi József 

      polgármester 

Határidő:     azonnal  

 

Polgár László   képviselő  elmondta, hogy az önellátó foglalkoztatásról van elképzelése. Meg 

kellene keresni azokat akik, ebben érintettek. Mindenki saját magának dolgozna. Itt kellene 

olyan partnerséget kialakítani, hogy helyben vásároljanak a termelőtől. Ha nincs összetartás, 

nincs miről beszélni. Ha van mit enni, nem lopnak, ezzel a létbiztonságot is meg lehetne 

teremteni.  

Hárshegyi József    polgármester elmondta most készítettek egy felmérést, melyben jelezni 

kellett, hogy az önkormányzat részt vesz –e a földmunka programban, ahhoz igényel –e 

földterületet. Az állam megelőlegezné a műveléshez szükséges pénzt, a végén, ha van haszon 

szétosztják. Polgár László elképzeléséről falugyűlésen már beszéltek.  

Elmondta, hogy a Hegyalja utca aszfaltozására több árajánlat érkezett. Az útépítéshez 

szükséges tervek megvannak, az építési engedély még érvényes. Az ott lakókkal 

megbeszélték,  a vízelvező árok és az út építését  egyszerre kellene elvégezni. Az előzetes 

elképzelések szerint, ha nem lesz pályázati lehetőség 2013. május  31-ig,  önkormányzati saját 

erőből a vizi közmű számlán elkülönített összegből -  biztosítja  a költségeket.  

Ismertette az árajánlatokat.  

Polgár László  képviselő szerint mielőtt az önkormányzathoz került volna a pénz, meg kellett 

volna kérdezni a lakosság véleményét, mire használhatják fel a megmaradt pénzt. Többen 

jelezték, ha megkérdezték volna Őket hozzájárultak volna ahhoz, hogy valamilyen 

fejlesztéshez legyen felhasználva. A Vizitársulatnak  a kötelezettsége lett volna, hogy 

visszaadja a lakosságnak. Az nem kétséges, hogy a pénz törvényesen került ide.  

Egyed Péter  képviselő szerint  a pénz jogszerűen került az önkormányzat számlájára, a 

Vizitársulat a jogszabályoknak megfelelően járt el. A jogszabály azt is világosan leírja, hogy 

elkülönített számlán kell kezelni, és mire lehet felhasználni. Amikor ez a döntés született, nem 

lehetett tudni, hogy plusszal, vagy mínusszal zár a társulat.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, a Vizitársulat küldöttgyűlése volt jogosult döntést 

hozni, hisz Ők képviselték a lakosságot. Az önkormányzat jogszabályi rendelkezés alapján 

kapta meg a pénzt, az érdekeltségi hozzájárulás csökkentésére nincs hatásköre, azt csak a 

társulat tehette volna meg.  

Hárshegyi József   polgármester ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

68/2012. (IX. 11.) Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete támogatja a Hegyalja utca 

lakóinak belvízelvezető és aszfaltos utca 

kialakítására vonatkozó kérelmét.   

Az önkormányzat  - amennyiben pályázat 

kiírására kerül sor – pályázati pénzből, 
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amennyiben pályázat benyújtására nem lesz 

lehetőség, saját forrásból megoldja a kivitelezést 

legkésőbb 2013. május 31-ig.  

Képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy a 

kivitelezés költségét a 2013. évi költségvetésébe 

építse be, az építési engedély 

meghosszabbításáról, és a kivitelezés 

megrendeléséről gondoskodjon.  

Felelős:      Hárshegyi József 

                   polgármester 

Határidő:   2013. február 15.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta együttes ülésen tárgyaltak az iskola fenntartásáról. A 

három  fenntartó település döntött arról, hogy 2013. január 1-től  nem vállalja az iskola  

működtetésének finanszírozását. Az együttes ülésen hozott döntést meg kell erősíteni.  

Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

69/2012. (IX. 11.) Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi  CXC. törvényben foglaltak alapján az 

Önkormányzat rendelkezésére álló saját és 

átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában 

álló – az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon 

működtetését nem képes vállalni.  

Takács Lászlóné   körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a Tapolca és Környéke 

Többcélú Kistérségi Társulás 2012. december 31-el megszűnik, ezért az önkormányzatnak el 

kell dönteni, hogy 2013. január 1-től a kistérség által ellátott feladatokat – gyermekjóléti 

szolgálat, családsegítés, belső ellenőrzés, orvosi ügyelet -   milyen formában fogja ellátni.  

Célszerű lenne továbbra is társulási formában ellátni ezen feladatokat. Számszaki adatok még 

nem ismertek, nem tudni lesz –e valamilyen állami normatíva, a tagdíj mire nyújt fedezetet. A 

kistérség pályázati támogatást kapott a szociális központra, 5 éves működtetési kötelezettség 

előírásával. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, vissza kell fizetni a támogatást.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

Polgár László   képviselő szerint továbbra is társulási formában kell ellátni ezeket a 

feladatokat, ez a leg gazdaságosabb. Azokkal az emberekkel szemben, akik igénybe veszik a 

szolgáltatásokat, kötelezettségük is van.  
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Hárshegyi József   polgármester elmondta eddig is mikró térségként látták el ezeket a 

feladatokat, véleménye szerint is az lenne a legjobb, ha továbbra is társulási formában 

nyújtanák ezeket a szolgáltatásokat, együtt maradnának. A technikai háttér biztosított.  

Hárshegyi József   polgármester ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

70/2012. (IX. 11.) Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulási Tanács 25/2012. 

/VI. 20./T.K.T. számú határozatával kapcsolatban 

„Az önkormányzati feladatellátás várható 

lehetősége, a többcélú társulás jövője” tárgyban a 

feladatellátás módjáról az alábbiak szerint dönt: 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-

testülete szándéknyilatkozatban rögzíti, hogy a 

feladatok ellátását egy létrehozott, járási 

települések egészét, jelentős részét magában 

foglaló társulás útján kívánja megoldani.  

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy 

erről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 

Társulást értesítse.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

                 körjegyző  

Határidő:  azonnal  

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy Polgár László és Wind József képviselők 

előterjesztésével kapcsolatban együttes ülésen már foglalkoztak a halastó vízjogi 

engedélyével. Felhívta a Vízügyi Felügyelőséget és tájékoztatást kért az engedélyezési 

eljárásról. Elmondásuk szerint semmi értelme annak, hogy az önkormányzat megfellebbezze 

a határozatot. Az engedélyezett vízszintnek visszafelé nincs semmi hatása. A májusi 

vízkilépésnek nincs semmi köze a tó vízszintjéhez. A problémát a folyómeder kicsi 

keresztmetszete okozta. Véleménye szerint a tó körüli telektulajdonosoknak indokolt 

fellebbezni, amennyiben az ingatlanukat érinti vízjogi engedély szerinti vízszint.  

Polgár László   képviselő szerint  nem lehet azt állítani, hogy a tónak nincs ilyen irányú 

hatása. Ezt az idő be is fogja bizonyítani. Szólt azoknak a személyeknek akiket érint. Az 

Iskola utca lakóinak is szólt, még sincs itt senki, tehát szerintük is minden rendben van. 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a Vízkár elhárítási terv is foglalkozik a halastó 

vízszintjével. Idézett a tervből:  „A tó üzemeltetője a jövőben a vízszint kezelhetősége 

céljából az árapasztó küszöb szintjét 60 cm-rel a jelenlegi szint alá kívánja süllyeszteni. Ezt 

azonban a KÖVIZIG-gel és a felügyelősséggel is egyeztetni és engedélyeztetni kell.  Az 
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engedélynek részletesen igazolni és rögzíteni kell az évszakonkénti vízszint nagyságát 

(minimumokat-maximumokat).  

Rendkívüli árvízi helyzet előrejelzése esetén, azaz a mértékadó árvízszintet meghaladó 

vízszint előrejelzésekor fel kell készülni a tározók nyitására. A töltést keresztező nagyobb 

műtárgyak mellett, biztosítani kell a tározóba beérkező és távozó vízhozam mérését és a 

vízszint rögzítését, melynek adatai egy követhető monitoring rendszer része kell hogy legyen.  

Polgár László   szerint ha csökkentve lenne az árvízapasztó, az nem lenne jó sem a 

Monostorapáti, sem a gát után lakóknak. Az is problémát okozhat, hogy a vízjogi 

engedélyben nincs rögzítve, hogy télen üresen tartsa, és hogy fog működni ez a jövőben. 

Erre vonatkozóan kellene egy levelet küldeni.  

Hárshegyi József   polgármester szerint a kiadott határozatban minden le van írva. Nem 

látja értelmét annak, hogy egy kialakított technikai kérdést megkifogásoljanak.  

Kérte a képviselőket aki nem ért egyet a vízjogi engedély megfellebbezésével kézfeltartással 

jelezze.  

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi: 

71/2012. /IX. 11./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  Polgár László és Wind József 

képviselők kérelmét, -  mely a Hegyesd 08. hrsz. 

és Monostorapáti 031/1. hrsz. alatti víztározó 

vízjogi üzemeltetési engedélyének 

megfellebbezésére irányul – elutasítja, a 

határozatot nem kívánja megfellebbezni.  

Utasítja a körjegyzőt, hogy a kérelmezőket a 

döntésről tájékoztassa.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

       körjegyző 

Határidő:  2012. szeptember 30.  

 

Merse Csaba   helyi lakós megkérdezte  Vígh Elemér szőlője mellett lesz –e árok, született –

e valamilyen döntés a kötelezésre vonatkozóan.  

Takács Lászlóné   körjegyző  elmondta, hogy jelenleg a Veszprém Megyei 

Kormányhivatalnál van az ügy, mivel  Vígh Elemér jogorvoslati kérelmet terjesztett elő. 

Megkifogásolta az eljárást, nem ismeri el, hogy neki árkot kellett volna építeni.  

Egyed Péter   képviselő megkérdezte mit fellebbezett?  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, megkifogásolta, hogy nem kapott meghívót a 

helyszíni szemlére, nem volt határidő kikötés, mikorra kell megoldania az előírt 

hiányosságokat. Szerinte nem tartották be a Ket. előírásait.  Várja a döntést a 

Kormányhivataltól.  

Illés Attila  szerint ha nem építi ki az árkot, ki kell sajátítani a területet árok céljából.  
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Kiss János   az Ifjúsági Szervezet elnöke megköszönte a képviselő-testület támogatását, 

melyet a klubhelyiség felújításához nyújtott. Elmondta, hogy a felújítás jól halad, a 

munkafolyamatok folynak. A pályázat elkészítésekor 25 %-os ÁFA-val számoltak, mely 

időközben 27 %-ra változott. Ez a 2 %-os különbség most hiányzik. Voltak olyan nem látható 

kiadások – pl. nyílt napot kell tartani – amire nem terveztek költséget. Ahhoz, hogy a 

programot le tudják zárni, el tudjanak számolni, 85.000,-Ft támogatásra lenne szükségük. 

Ehhez kérte a képviselő-testület segítségét.  

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy a pályázathoz szükséges előfinanszírozást, 

saját erőt az önkormányzat vállalta. A költségvetésben betervezett – civil szervezetek részére 

megállapított – támogatást már megkapta a szervezet, további támogatást csak más kiadás 

terhére lehetne megállapítani.  

Kiss János   elmondta, az önkormányzati támogatásból fedezik a számlavezetési díjat, sajnos 

másra nem elég.  

Krunikkerné Török Andrea   pénzügyi vezető elmondta  a költségvetésben tervezett 

működési tartalékból jelenleg 800.000,-Ft van. Ennek a terhére lehetne plusz támogatást adni.  

Hárshegyi József   polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyet értenek azzal, hogy 

az Ifjúsági Szervezetet további 85.000,-Ft támogatásba részesítsék, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi:  

72/2012. /IX. 11./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az „Extázis” Ifjúsági 

Szervezet részére - a 2012. évi 

költségvetés működési tartalék kerete 

terhére  - 85.000,-Ft támogatást biztosít.  

Utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás 

kifizetéséről gondoskodjon.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

      körjegyző 

Határidő:  2012. szeptember 30.  

Polgár László   képviselő elmondta, hogy a Dózsa utca lakói közül többen kifogásolták a 

vízelvezető árok  jelenlegi formáját. Szerinte a vízelvezető rosszabb lett, mint volt. 

Balesetveszélyes, eléri az autók alját, biciklivel nem lehet átmenni rajta, egy idős ember nem 

tudja átlépni.  Szerinte ugyanolyan egyenes lappal kellett volna az oldalát is kiépíteni, mint 

amilyen az alján van. A jelenleg lerakott  oldallapokat kapubejáróknál szokták használni.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy ez a szabvány, szakemberek szerint ez a 

megoldás jó. Le kell lassítani ugyan úgy, mint fekvő rendőr kiépítésénél.  

Egyed Péter   képviselő elmondta azért ajánlotta ezt a fajta megoldást, mert más településen 

már látta, és jól működött. Polgár László képviselő is ott volt azon az ülésen melyen döntöttek 

az árok kiépítés módjáról, meg is szavazta, nem érti most miért reklamál.  

Kiss János  szerint valamilyen, jól látható módon jelölni kell az autósok részére, hogy 

lassítani kell. Sötétben, egy idegen számára, aki nem tudja, hogy ott árok van, kárt okozhat.  
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Hárshegyi József   polgármester mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszönte a 

képviselők részvételét, az ülést 20.40 órakor bezárta. 

Kmf.  

 

    Hárshegyi József      Takács Lászlóné  

       polgármester            körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

    Egyed Péter      Polgár László 

        képviselő           képviselő 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


