Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 1-8/2013.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 25-én
/csütörtökön/ 19.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati
Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak:

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

Hivatal

hivatali

helyisége,

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Polgár László

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
jegyző
Krunikkerné Török Andrea gazd. vez.
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Wind József
Gulyás Erzsébet

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

képviselő
alpolgármester

Hárshegyi József
polgármester üdvözölte a képviselőket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz 7 képviselőből 6 fő jelen van, így azt
megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Wind József képviselő és
Gulyás Erzsébet alpolgármester lesz.
Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják el.
Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:
N a p i r e n d e t : 1./ Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének zárszámadásáról.
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Előadó: Hárshegyi József
polgármester
2./ Monostorapáti község Önkormányzatának 2014. évi
költségvetési koncepciója.
Előadó: Hárshegyi József
polgármester
3./ Monostorapáti község Önkormányzata gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése.
Előadó: Hárshegyi József
polgármester
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 az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen írásban megkapták. A
beszámoló részletesen tartalmazza a kiadások és bevételek alakulását. Az előterjesztésből is
látszik, hogy az eredeti költségvetéshez képest több módosítás is történt, amit a költségvetési
rendelet módosítások során megtárgyaltak. A bevételek 91,1 %-ban, kiadások 83,3 %-ban
teljesültek.
Kérte a képviselőket amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.
Szipőcs Csaba
az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság megtárgyalta a
zárszámadásról szóló előterjesztést, azt elfogadásra javasolta.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, a vagyoni helyzet 5 %-kal csökkent az
amortizáció miatt. 2013. január 1-től azonban jelentősen növekedni fog a szennyvíz, illetve
ivóvíz vagyon önkormányzati tulajdonba vétele miatt.
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Mivel a képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta a zárszámadás
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az
alábbi:
3/2013. (IV. 30.) önkormányzati

rendeletet
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete 2012. évi költségvetésének
zárszámadásáról.

/Rendelet jkv. mellékletét képezi/
2. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a 2013. évi költségvetési koncepcióra
vonatkozó előterjesztést írásban minden képviselő megkapta. A tervezés során a tényleges
költségvetési sarokszámok még nem állnak rendelkezésre, ezért az anyag csak egy tájékoztató
jellegű, a 2013. évi költségvetési számok alapján készült, és a 2014. évi elképzelések vannak
benne megfogalmazva.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Hárshegyi József polgármester mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem
volt, ismertette a koncepcióra vonatkozó határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
58/2013. /IV. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési
koncepciót elfogadja.
A 2014. évi költségvetést a vonatkozó,
Országgyűlés által elfogadott jogszabályok
alapján kell elkészíteni a koncepcióban
megfogalmazott célok figyelembevételével.
1. A 2014. évi költségvetésben működési hiány
nem tervezhető.
2. Költségvetési szerveink működési kiadásainak
biztosítása mellett rendkívül szigorú,
takarékos gazdálkodás folytatására kell
valamennyiüket ösztönözni.
3. Intézményi, illetve önkormányzati bevételeket
maximalizálni szükséges.
Felelős:

Hárshegyi József
Takács Lászlóné

polgármester
jegyző

Határidő: azonnal, illetve a 2014. évi költségvetés
előterjesztése
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3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló írásos előterjesztést a képviselők
írásban megkapták. A beszámolóból egyes szociális problémák felismerhetők, több
alkalommal polgármesteri hatáskörben segítette a rászoruló családokat. Ezen pénzeszközöket
konkrét célra lehetett fordítani, - legtöbb esetben gyógyszer kiváltására, illetve orvosi
vizsgálatra történő utazáshoz – utólagosan ellenőrizve lett a felhasználás.
Kérte a képviselőket, amennyiben
hozzászólásuk van, tegyék meg.

az

előterjesztéssel

kapcsolatban

észrevételük,

Gulyás Erzsébet alpolgármester elmondta, soknak találja a veszélyeztetett gyerekek számát.
Milyen kritériumok alapján állapítják meg ki a veszélyeztetett. Az átlagos 2000,-Ft-os segély
szerinte nem segítség. Szűkíteni kellene a kört, és inkább az igazán rászorulóknak nagyobb
támogatást adni. Sok a minimálbérre bejelentett, akik a valóságban nem kis jövedelemmel
rendelkeznek, mégis kapják a támogatásokat. Valamilyen módon ki kellene ezeket szűrni.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, sok féle szempontot kell figyelembe venni.
Környezeti hatásokat, a illetve lakáskörülményeket, magatartási, egészségügyi problémákat,
anyagi nehézségeket kell figyelembe venni. Amennyiben egy gyerekkel foglalkozni kell a
gyermekjóléti szolgálatnak, már veszélyeztetettnek minősül. A 2000,-Ft-os támogatás egy
átlag, a legtöbb esetben 5-10.000,-Ft-ot adott saját hatáskörben a kérelmezőknek. A legtöbb
esetben gyógyszer kiváltásához kértek segítséget.
Hárshegyi József
elfogadását.

polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a beszámoló

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
59/2013. /IV. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése
alapján az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról
készített értékelést.
Az Önkormányzat a feladatellátásról szóló
értékelést tudomásul vette, azt elfogadja és úgy
határozott, hogy lehetőségeitől függően minden
elkövet a feladatellátás szinten tartása érdekében.
Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2013. május 31.
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4. Napirend
Hárshegyi József polgármester ismertette a Veszprém megyei Mentőszervezet „04
Alapítvány” levelét, melyben a mentő gépkocsik felszereltségének javításához, a mentés
színvonalának emeléséhez kérnek az önkormányzattól anyagi támogatást. Az előző években
is támogatta az önkormányzat évi 10.000,-Ft-tal az Alapítvány működését. Javasolta ezzel az
összeggel az idei költségvetésből is támogatni az Alapítványt.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
60/2013. (IV. 25.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Veszprém
Megyei
Mentőszervezet „04 Alapítványa” kérelmét
támogatja, a mentés színvonalának emeléséhez
szükséges eszközök vásárlásához 10.000,-Ft
összegű támogatást biztosít.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
támogatás - a 2013. évi költségvetésben, az
alapítványok támogatására elkülönített
keret
terhére - utalásáról gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013. május 15.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy Monostorapáti Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület hiánypótlási felhívást kapott a Veszprémi Törvényszéktől. Az
egyesület Monostorapáti településre történő utalást szeretne használni a nevében, melyhez
szükség van a képviselő-testület névhasználatra vonatkozó engedélyére.
Ismertette a hozzájárulásra vonatkozó határozati javaslatot. Kérte a képviselőket, amennyiben
az abban foglaltakkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
61/2013. (IV. 25.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Monostorapáti Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület (8296 Monostorapáti,
Arany János u. 10. ) kérését támogatja, és
hozzájárul
„Monostorapáti”
település
névhasználatához. Egyetért azzal, hogy az
egyesület fenti névvel bejegyzésre kerüljön
nyilvántartásba.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről
az egyesület képviselőjét tájékoztassa.
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Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013. május 10.
Hárshegyi József polgármester tájékoztatást adott a húsvéti árvíz helyzetről. Elmondta,
hogy 30 fő dolgozott az Iskola utcában, hogy megvédjék az ott lévő házakat. Megemelték a
gátrészt, rakodógéppel megnyitották a folyómedret, a katasztrófavédelemtől kapott
homokzsákokkal védekeztek a víz ellen. A védekezésnek költségvonzata is volt, a pontos
összeget még nem tudja, mivel a számla még nem érkezett meg, de szerinte 100-130 ezer
forintnál nem lesz több. Többször elhangzott, hogy a hegyesdi tónak magas a vízszintje, árvíz
esetén nem tudja befogadni a nagyobb mennyiségű vizet. Szerinte a tónak semmi köze nincs a
vázsonyi és a pulai vízhez. Nem Monostorapáti a veszélyeztetett település, hanem Hegyesd és
Diszel.
Gulyás Erzsébet alpolgármester elmondta, a Malomsziget szerepe mindig is az volt, ha
nagy volt a víz, ezt elárasztották. Már az előző testületi üléseken is beszéltek arról, hogy az
Eger patak holtágát olyan állapotba kell hozni, hogy el tudja vezetni a vizet, ha szükség van
rá. Nagyobb esőzés esetén meg tudja osztani a folyóba kerülő vízmennyiséget, ezzel
csökkentve a Kanárisba kerülő vizet. Határozatot is hozott a testület arra, hogy a medret ki
kell tisztítani, ennek költségét ha nem is egy év alatt, de biztosítani kell.
Szipőcs Csaba képviselő megkérdezte a Vízügyi Igazgatóság tudna –e ehhez valamilyen
segítséget adni?
Hárshegyi József polgármester elmondta a Vízügyi Igazgatóságnak nincs pénze a meder
tisztítására. A holtág három helyen van betöltve, az nem nagy munka lenne kitisztítani. A
probléma Polgár László területe után jelentkezik, ahol a meder már nincs meg.
Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint meg kellene keresni azt, aki a mederbe döntöttek a
fákat, és felelősségre kellene vonni. Akinek a kertje végében MDF lapokkal van kialakítva
trágyadomb fel kell szólítani, hogy vigye el. Ha többen laknak az udvarba, mindenkit fel kell
szólítani, legyen közös a felelősségük. Szerinte ennek a költségét ne az önkormányzat viselje,
aki odatette, takarítsa el. A lakosság kedélye is javulna, ha látnák, hogy történik valami, a víz
el fog folyni. Az elmúlt évek időjárását ismerve lesz még nagy eső, és ugyan úgy ki fog önteni
a folyó mint eddig, ha nem teszünk semmit.
Wind József képviselő szerint a közmunkásokat is be kell vonni az ároktisztításba.
Hárshegyi József elmondta, jelenleg az önkormányzatnál nincs olyan közmunkás, akivel ki
lehetni tisztítatni az árkot. A Vízügyi Igazgatóság is kevesebb közmunkást tud alkalmazni,
tőlük sem várhatunk segítséget. Szerinte a kézi munka nem sokat ér, mindenképpen gépi
munkával kell számolni.
Gulyás Erzsébet alpolgármester megköszönte, hogy a Jókai utca kereszteződésében ki lett
bontva az áteresz, de szerinte meg kell oldani a víz tovább folyását, itt is munkagépre lenne
szükség. Az ott lévő kertek két hétig álltak víz alatt.
Hárshegyi József polgármester elmondta a Bakonykarszttal már felvette a kapcsolatot, meg
lesz oldva a víz elvezetés.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az egyiptomi légi balesetben elhunyt Gyetvai Zsuzsanna
hagyatéka megérkezett Magyarországra. Édesanyja és barátai szeretnének egy kiállítást
rendezni munkáiból. Amikor szabad lesz a kultúrotthon, ott lenne a kiállítás, melyhez kérte
Klimó Károly festőművész és a Művészeti iskola vezetőjének segítségét.
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Elmondta, hogy a Monostorapáti faluról készült fotóalbum elfogyott, legalább 500 db új
könyvet kellene nyomtatni. Ehhez kért a Kölcsey nyomdától árajánlatot, ami 1,2 millió forint
lenne. Ladányi Andrásnak van egy másik könyve a Malmok az Élet völgyében, címmel, ami
1,8 millió forintba kerülne 1000 db. Erre most áprilisban megjelent egy pályázat, de azt
javasolták, hogy a nagy érdeklődés miatt, inkább szeptemberbe pályázzunk, nagyobb az esély
a támogatásra. Az önkormányzatnak egy durván az összköltség 1 -%-ába kerülne. Amit le kell
tenni, a 30.000,-Ft-os nevezési díj, amit mindenképpen ki kell fizetni, akkor is ha nem nyder a
pályázat. A saját erő 10-20 % megajánlása. A könyvek eladásából az önkormányzatnak
bevétele is származik.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évben június 22-én Somogyapátiban lesz az Apáti
nevű települések találkozója, ahova már kérték, hogy jelezzük a részt vevők számát. El kell
dönteni hány fővel vegyenek részt, milyen autóbuszt rendeljenek.
Egyed Péter képviselő szerint először azt kell eldönteni, hogy milyen műsorral vesznek
részt a rendezvényen, és hány fővel. Ennek ismeretében kell dönteni arról, hogy hány fős
autóbuszt rendeljenek. Szerinte a műsorra csak az énekkar, vagy a tánccsoport jöhet szóba.
Gulyás Erzsébet alpolgármester megkérdezte vannak –e újabb mozgó árusítók a faluba, és
fizetik –e a közterület foglalási díjat?
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a balatonfüredi pékséggel kötöttek szerződést
januárra, azt ki is fizették. Azóta is árusítanak, de szerződést még nem kötöttek. Már többször
írt nekik levelet, felszólította Őket szerződés kötésre, szermélyesen is itt voltak, de a
szerződést meg nem küldték vissza, így nem is fizetnek. A körzeti megbízottnak már jelezte,
hogy engedély nélkül árusítanak. Egyéb lehetősége nincs arra, hogy megtiltsa az árusítást.
Hentesárut is árusítanak, annak engedélyezése most van folyamatba.
Zentai János kérte a polgármestert szólítsa fel a posta tulajdonosát, hogy javítsák meg a
lépcsőt, mert jelenlegi állapotában balesetveszélyes.
Hárshegyi József
polgármester szerint először tisztázni kell, kinek a kötelessége a
karbantartás, a bérlőé, vagy a tulajdonosé, csak ezután lehet felszólítani.
Elmondta, hogy május elején tervezik a lomtalanítás megszervezését a faluba, de egészen más
módszerrel, mint eddig történt. Három ponton lehet a lomot lerakni, közvetlenül a gyűjtő
autóra. Mint már az előző évben, most sem lehet mindent leadni. Műszaki dolgot, és gumit
nem vesznek át.
A Hegyalja utca építésével kapcsolatban elmondta, az építési engedély meghosszabbítása
folyamatban van. Május elején már lehet tudni, hogy várható –e pályázati kiírás, amennyiben
nem lesz, június elején megrendelik az utca építését a legkedvezőbb ajánlatot adó
kivitelezővel.
Egyed Péter képviselő jelezte, hogy a Zrínyi utcában lerakott műanyag vízelvezető cső
összetörött, meg kell javítani.
Wind József
képviselő megkérdezte a Remondis Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződésben rögzítve van –e a számlázási rend. Márt többen szóvá tették, hogy a
szolgáltatási díjat előre kéri a szolgáltató. Nem hónap eleje a fizetési határidő, hanem a hónap
utolsó napja, ami szerinte jogtalan.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az önkormányzatok nem kötöttek szolgáltatási
szerződést, azt a Társulás kötötte meg a szolgáltatókkal. Utána fog nézni, hogy a számlázásra
van –e valamilyen kikötés.
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Hárshegyi József polgármester szerint már nem érdemes vele foglalkozni, a második
félévtől tulajdonos változás, illetve rezsicsökkentés lesz, ezzel egyidejűleg változni fog a
számlázás is.
Mivel a képviselők részéről több hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelenést, az ülést
20.10 órakor bezárta.
Kmf.

Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Wind József
képviselő

Gulyás Erzsébet
alpolgármester

