Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti
Száma: 273-10/2012.

Jegyzőkönyv

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 12-én
(pénteken) 7,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Helye: Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége.
Jelen vannak: Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
Egyed Péter
Polgár László
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Wind József

polgármester
alpolgármester
képviselő 8 órától
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő 7,45 órától

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné

körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyv vezető:
Takács Lászlóné
Hárshegyi József polgármester üdvözölte a képviselőket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy
az ülés határozatképes, hisz 5 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Bejelentette, hogy az SZMSZ.
alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Szipőcs Csaba, és Sztrik Emilné képviselők, jegyzőkönyvvezető
Takács Lászlóné körjegyző. Javasolta elfogadni a napirendet.
Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadta az alábbi:
N a p i r e n d e t : 1./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó: Hárshegyi József
polgármester
Napirend:
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy azért hívta össze a rendkívüli ülést, mivel a képviselőtestületnek dönteni kell a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról.
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Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a pályázatról.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz évek óta csatlakozott az önkormányzat. Csatlakozási nyilatkozatot október 15-ig
kell benyújtani, és ki kell írni a pályázatot. A felsőfokú oktatási intézményben tanulók november 15-ig
benyújthatják be a pályázatot, ezt követően dönt a testület a pályázatokról elmúlt évben elfogadott
szabályzat alapján. Változás, hogy a pályázóknak elektronikus úton kell kitölteni a pályázati adatlapot,
és azt kell benyújtani. Jelenleg 5 fő részesül támogatásban, differenciált összegű támogatást kapnak.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a tájékoztatást, és kérte a képviselőket, aki egyetért a
csatlakozással kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
73/2012.(X.12.)Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására, és a pályázat kiírására.
Felelős: Hárshegyi József
polgármester
Határidő: 2012. október 15.

Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket a katasztrófavédelmi kirendeltség
körleveléről, melyet a szabad területen keletkező tüzek megakadályozása érdekében adtak ki. Az
elmúlt időszakban több helyen volt tűzkár. Kérték az önkormányzat hatékony fellépését a megelőzés
érdekében,
az
önkormányzat hívja fel a településen élők figyelmét a keletkező tüzek
következményeire. Javasolták a kerti hulladék szervezett elszállítását, helyi szabályozók elkészítését.
Kezdeményezték figyelő szolgálat felállítását, gondozatlan területek tulajdonosainak felszólítását.
Wind József képviselő 7,45 órakor megérkezett.
Polgár László képviselő elmondta, hogy több alkalommal észlelte, hogy a futballpálya melletti
terülten kábelt égetnek, amely a környezetre veszélyes.
Gulyás Erzsébet alpolgármester elmondta, hogy az ESTM. mellett lévő rét parlag terület, fel kell
szólítani a tulajdonosokat a kaszálásra. Fia vezetőségi tag az önkéntes tűzoltó egyesületben,
tudomása szerint a katasztrófavédelem beiskolázza őket, hogy áll az ügy azután érdeklődött.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy heti rendszerességgel ellenőrzik a tűzgyújtókat, kábelt
égetőket. Jegyző asszony több esetben bírságot szabott ki. Az amatőr tűzoltók képzésére 3 éve került
sor 40 órás oktatásban részesültek. Nincs tudomása arról, hogy oktatást szerveznének.
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Elmondta, hogy Veszprém fele utazók több alkalommal kérték buszváró építését. Kapott ajánlatot,
aminek fém a szerkezete, polikarbonát az oldala. Pályázat kiírása esetén meg kellene valósítani.
Royal-Kert Veszprém ajánlatot tett villanymotorral működő ágaprító gépre, melynek ára 400 e ft. Úgy
érdemes megvenni, hogy azt egy személy kezeli.
Szintén ettől a cégtől kapott ajánlatot kistraktorra, egyik 6 millió, a másik 4 millió forint, pótkocsival,
fűnyíróval, hótolóval együtt. Ha lenne pályázati kiírás jó lenne megvenni.
Gulyás Erzsébet alpolgármester elmondta, hogy ki lett szedve a buszvárónál az ajtó, ezért télen befúj
a szél, nagyon hideg van. Valamilyen megoldás kellene, hogy zártabb legyen a helyiség.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy azért vették ki a keretet mivel elöregedett a fa, és
nem lehetett az üveget beépíteni. A tető is gyenge, azt is le kellene cserélni. Megnézik szakemberrel,
hogy mit lehet tenni.
Polgár László képviselő elmondta, hogy gond van az üveggel, azt állandóan kiverik, szalagfüggönyt
kellene elhelyezni.
Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012. október 14-én Varnus Xavér ad
koncertet a templomban, 2012. október 23-án kerül sor az 56-os forradalom megemlékezésre. Kéri a
képviselők megjelenését.
Gulyás Erzsébet alpolgármester kérdezte, igaz-e, hogy holnap szüreti felvonulás lesz, ki a szervező?
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy civil kezdeményezésről van szól, az ifjúsági szervezet,
roma nemzetiségi önkormányzat, énekkar szervezi a programot, 14 órakor indul a menet, Platán
vendéglőnél lesz a vacsora, ha rossz idő lesz akkor a kultúrházban étkeznek. Az önkormányzat
nevében hozzájárult a vacsorához, vásárolt húst, az óvoda süt pogácsát.
Gulyás Erzsébet alpolgármester elmondta, hogy szomorúan tapasztalta, hogy az TDM. szervezet
létrehozása érdekében tartott megbeszélésen kevesen vettek részt. A szervezet célja az, hogy
lakóhelyünket mint úti célt tegyük vonzóvá, ez egy PPP-s konstrukció. 15-en voltak összesen,
képviseltették magukat Kapolcsról, Vigántpetendről, és Lesenceistvándi polgármester is itt volt.
Pályázati feltétel, hogy az önkormányzat tagja legyen a TDM. szervezetnek.
Javasolta, hogy legyen minden szállásadónak kiküldve meghívó következő megbeszélésre.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a kistérség turisztikai referensével egyeztettek, hogy
legközelebb Kapolcson tartják a megbeszélést, nagyobb mozgósítás mellett.
Egyeztetések folynak, arról, hogy művészeti napok alatt koncertet ad VARNUS Xavér Lesenceistvánd
és Monostorapáti településeken.
Gulyás Erzsébet alpolgármester azután érdeklődött, hogy Varnus Xavér nem vásárolja meg a Varga
malmot?
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az a probléma a malommal, hogy nincs hozzá terület,
rossz állapotban van az épület, nincs meg a tulajdonos.
Művész úr nem mondott le arról, hogy a településen épületet vegyen.
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Egyed Péter képviselő 8 órakor megérkezett.
Gulyás Erzsébet alpolgármester elmondta, hogy a tulajdonost fel kell szólítani, ha nincs meg akkor
hirdetményt kell kifüggeszteni utolsó lakóhelyén, mert ha valami baleset lesz, akkor az
önkormányzatot veszik elő.
Polgár László képviselő kérdezte, hogy mikor lesz elszállítva a csatornázásból megmarad törmelék,
aszfalt darab a Dózsa utcából.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a jövő héten jön a kivitelező képviselője Kovács
Kálmán és megnézik a helyszínt.
Gulyás Erzsébet alpolgármester kérte a Rákóczi és Jókai utca becsatlakozását is megnézni, mivel a
burkolat be van szakadva, gyalogosokra veszélyes.
Egyed Péter képviselő kérdezte, hogy mikor lesz befejezve a Zrínyi utca , a padka nincs letolva.
Horváth István mellett a vízelvezető be van szakadva, a nagy gépek megrongálták, meg kell nézni.
Polgár László képviselő elmondta, hogy a Dózsa utca vízelvezető mellett egy járdát kell készíteni,
mivel az idősek nem tudják átlépni a vízelvezetőt.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy tavasszal elkészítik.
Polgár László képviselő véleménye szerint még az idén meg kell oldani a járdát, mínusz 5 fokig lehet
betonozni, balesetveszélyes a jelenlegi helyzet, kerekes székkel nem lehet átmenni.
Egyed Péter képviselő elmondta, hogy a Huszár pincénél több száz tonna aszfalt lett elhelyezve, be
lett töltve, intézkedni kell az elszállításáról.
Polgár László képviselő elmondta, hogy a telke végében a patak partján 2 db. fát kivágott, mivel
veszélyes volt, mi lesz vele?
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a fenti felvetéseket megtekinti a helyszínen.
A rendkívüli nyilvános ülést 8,15 órakor bezárta.
k.m.f.t.
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