
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

Száma: 1-22/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 17-

án /kedden/ 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége, 

Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József   polgármester 

    Gulyás Erzsébet  alpolgármester 

    Egyed Péter   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő  

    Varga János   képviselő 

Távolmaradását előzetesen nem  jelentette be:  

Polgár László   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott:  

    Takács Lászlóné  jegyző 

    Soós Gyula   Nagycsaládos Egy. elnöke 

    Zentai János   Nyugdíjas Egy. elnöke 

    Török Zoltánné   Helyi Mozg.korl. csop. vez. 

    Török Józsefné  szociális ügyintéző 

    Stiglicz Rita   Műv. ház vezető 

  

Jegyzőkönyv hitelesítők: Sztrik Emilné   képviselő 

   Varga János   képviselő 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné     

 

Hárshegyi József  polgármester üdvözölte a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz a 6 képviselőből 5 fő jelen van, így  azt 

megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítő Sztrik Emilné és Varga János  

képviselők  lesznek.  

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./ Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet 

elfogadása.  

 Előadó:   Hárshegyi József  polgármester 

 2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.  

 Előadó:     Hárshegyi József polgármester 
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3./ Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

munkájáról beszámoló.  

 Előadó:   Takács Lászlóné  jegyző 

4./  Önkormányzati Képviselő-testület 2014. évi Munkaterve 

 Előadó:    Hárshegyi József 

5./ Vegyes, aktuális ügyek.  

 Előadó:   Hárshegyi József 

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 szociális és gyermekvédelmi ellátások 

szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet a képviselők írásban megkapták. 

Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése 

van, tegye meg.  

Takács Lászlóné   jegyző  elmondta, hogy a rendelet-tervezetet megküldték a Veszprém 

Megyei Kormányhivatalnak véleményezésre, mely  egy-két pontban javasolt módosításokat a 

kiküldött anyagban.  

Javasolták kivenni az általános rendelkezéseket, véleményük szerint az 1. §-ra nincs szükség, 

a 2. §-ban pedig nem lehet kikötni, hogy a rendelet hatálya csak a Monostorapáti lakóhellyel 

rendelkezőkre terjed ki. A 3. §-ban meghatározott pénzbeli ellátásoknál az ápolási díjat ki kell 

egészíteni azzal, hogy méltányossági ápolási díj. A 4. §. (1) bek. d. pontjában   az ápolási díj 

megállapítást szintén javítani kell méltányossági ápolási díjra. A 10. §-ban új jogszabályi 

hivatkozást  kell feltüntetni. A 11. §. (9) bek. utolsó sorában a jogszabályi hivatkozást törölni 

kell, mivel magasabb szintű jogszabályt nem lehet idézni. A 15. §. (8) bek. a. és b. pontjánál, 

valamint a 17. §. (1) bekezdésében véleményük szerint nem lehet a törvényi személyi 

hatálynál szűkebben szabályozni. A 19. §.  (1 ) bekezdést pontosítani kell: a 

közgyógyellátásra való jogosultságot, ha a feltételek fennállnak, meg kell állapítani, és nem 

megállapítható. 

Hárshegyi József  polgármester megköszönte a kiegészítést. Kérte a képviselőket, 

amennyiben a rendelet tervezettel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Varga János   képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a rendelet-tervezetet 

megtárgyalták, egy ponton javasolnának pontosítást. Az önkormányzati segélyezés keretén 

belül nyújtható temetési segély feltételeinél egy konkrét jövedelemhatárt kell megállapítani, 

vagy rögzíteni, hogy jövedelemhatártól függetlenül adható. A rendelet-tervezetben 

szabályozott egyéb részekkel a bizottság egyetértett, javasolta annak elfogadását.  



3 

 

Takács Lászlóné   jegyző elmondta, hogy a temetési támogatásnál már eddig is volt 

probléma. A hozzátartozó csak a hagyatéki eljárásnál szembesült azzal, hogy az elhalt – 

szociális otthoni elhelyezés miatt - már nem volt Monostorapáti lakos, így ebben a 

támogatásban nem részesülhetett, annak ellenére, hogy az elhunyt hosszú évekig 

Monostorapátiban élt. 

Török Józsefné  szociális ügyintéző elmondta, hogy az új rendelet megalkotására azért volt 

szükség, mert lényeges törvényi változások történtek. Az önkormányzati segélyezésnél 

például 15 napon belül döntést kell hozni. A jövedelem határ is változott, az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál alacsonyabbat nem lehet megállapítani. Jelen 

rendelet-tervezetben ezt a határt 150 %-ban, illetve egyedül élő esetében 200 %-ban javasolja 

megállapítani. A rövid ügyintézési határidő miatt a segélyezést indokolt a polgármester 

hatáskörébe átruházni. A temetési támogatást valóban pontosítani kell, eddig csak az 

kaphatott, aki Monostorapáti lakos eltemettetéséről gondoskodott. Az aktív korúak ellátásánál 

van még változás, az Szt-ben szabályozott  jogosultsági feltételeket bővítették, a 11. §. (2) 

bekezdés a-d. pontjaival. Több lényeges változás az eddigi helyi rendelethez viszonyítva 

nincs.  

Egyed Péter   képviselő szerint az önkormányzati segély jogosultságát szabályozó 15. §. (8) 

bekezdésénél megfogalmazási probléma van. Nem derül ki, hogy kinek a jövedelmét kell 

nézni, az elhunytét, vagy az eltemettetőét. Véleménye szerint azt is ki kell venni, hogy 

kérelemre induljon az eljárás.  

Hárshegyi József   polgármester  szerint ezt a részt valóban pontosítani kell. Nem szabad 

kizárni a támogatásból olyannak a hozzátartozóját, aki az egész életét Monostorapátiban élte 

le, kötődött a településhez, de családi, illetve egészségügyi okokból szociális otthonban halt 

meg. Ezek az intézmények a beköltözés napjától bejelentkeztetik a lakóikat, ezzel az állandó 

lakóhelyük Monostorapátiban automatikusan megszűnik. Volt erre példa az idei évben is. A 

támogatást javasolta jövedelemhatártól függetlenül megállapítani.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester szerint meg kell határozni egy időpontot, pl. annak a 

hozzátartozónak adható támogatás, akinek a halottja a halálesetet megelőző öt éven belül 

rendelkezett Monostorapáti lakóhellyel.  

Török Józsefné   az alábbi megfogalmazás szerint javasolta elfogadni ezt  a segélyezési 

formát:  

(8)  Kérelemre, jövedelemhatártól függetlenül az elhunyt személy eltemettetésének 

költségeihez való hozzájárulást kell nyújtani annak a személynek, aki számlával igazoltan a 

temetésről gondoskodott és/vagy 

a) a haláleset időpontjában Monostorapáti lakos és/vagy 

b) az elhunyt Monostorapáti lakos volt, vagy lakcíme tartós bentlakásos intézményi elhelyezés 

miatt szűnt meg.  

Hárshegyi József   polgármester kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzott 

módosításokkal egyetértenek a rendelet-tervezettel, kézfeltartással jelezzék. 

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

7/2013. (XII. 31.) önkormányzati   r e n d e l e t e t 

 a szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról.  

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 
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2. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyomtatott formában nagy terjedelme miatt nem került kiküldésre, de az önkormányzat 

honlapján mindenki megismerhette. Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség 

Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendeletben foglalt 

rendelkezések alapján elkészült a település Esélyegyenlőségi Programja, amely 5 évre szóló 

intézkedési tervet határoz meg az öt célcsoportra – mélyszegénységben élők, romák, 

gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők – vonatkozóan. Emberi oldalról közelíti meg az 

önmagát megvédeni képtelen embert. Nagy jelentősége van abban, hogy a „hátrányos 

helyzetű” ne érezze a hátrányos, kisebbségi helyzetét. Vannak a programnak nagyon jó 

fejezetei, amin el lehet gondolkodni.  

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

mondják el véleményüket.  

Takács Lászlóné   jegyző elmondta, nagyon sok munkába került  a program elkészítése. 

Megköszönte Bati Istvánnénak a munkáját, kérte, hogy az intézkedési tervben foglalt konkrét 

feladatokról tájékoztassa a jelenlévőket.  

Bati Istvánné  elmondta, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a leginkább érintett, a 

polgármester úr által már felsorolt,  5 célcsoportra vonatkozóan  kellett elkészíteni a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot. Mind az öt célcsoportra, a beazonosított problémák alapján 

átalagosan három intézkedés került meghatározásra, melyet a program intézkedési terve 

részletesen tartalmaz. Ismertette a célcsoportokra vonatkozó beazonosított problémákat, azok 

megoldására megfogalmazott célok eléréséhez szükséges intézkedéseket.  Ezeket a célokat 

legkésőbb 5 éven belül meg kell valósítani, a civil szervezetek, egészségügyi dolgozók aktív 

részvételével. A programban meghatározott feladatok végrehajtását, a meghatározott célok 

megvalósítását a HEP Fórum fogja figyelemmel kísérni.  

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a kiegészítést. Elmondta, hogy  az egész 

országban egységesen az önkormányzatoknak, intézményeknek, cégeknek meg kell 

teremteniük az esélyegyenlőséget. Az elmúlt napokban felgyorsultak a munkahelyteremtések, 

olyan személyeknek, akiknél  munkaképesség-csökkenést állapítottak meg, munkahelyet 

létesített a tapolcai Cellcomp, elsősorban nők részére. Aki a környezetében ilyen személyről 

tud, hívja a fel a figyelmét a lehetőségre. Az oktatás területén is megfigyelhető, hogy nagy 

hangsúlyt helyeznek a nemzetiségű óvodák működtetésére, ehhez állami támogatást lehet 

igénybe venni. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is támogatni fogja az önkormányzat a 

szociálisan rászoruló gyermekek tovább tanulását, melyet most az esélyegyenlőségi program 

célkitűzései között is rögzítettek.  Természetesnek tartja, hogy nem csak a 

mozgáskorlátozottak részére kell biztosítani az akadálymentes közlekedést, hanem az egyéb 

fogyatékkal élők számára is, melyet a most kiírt pályázatok is kötelezővé teszik, a pályázatok 

benyújtásának feltételei között is szerepelnek. Javasolta a program elfogadását.  

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

alábbi:  

131/2013. XII. 17./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  Monostorapáti 

község Önkormányzatának 2013-2018. 

évre vonatkozó  Helyi Esélyegyenlőségi 
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Programját  a határozat melléklete 

szerinti formában elfogadja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a program aláírására. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot a Türr 

István Képző és Kutató Intézet részére 

küldje meg.  

Felelős:  Hárshegyi József   polgármester 

    Takács Lászlóné jegyző 

Határidő:  2014. január 15.  

/Helyi Esélyegyenlőségi Program a jkv. mellékletét képezi/ 

3. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót  a képviselők előzetesen írásban megkapták.  

Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

Takács Lászlóné   jegyző elmondta,  hogy a Járási Hivatalok létrejöttével, illetve az oda 

átkerülő hatáskörökkel nem lett kevesebb munka a hivatalban, mivel olyan hatáskörök 

kerültek át, amelyek csak ritkán fordultak elő, kivéve az egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság megállapítását, melyhez továbbra is segítséget adunk az ügyfeleknek, hisz a 

kérelmek átvétele továbbra is a hivatalban történik. A beszámolóban leírt ügyfélforgalomból 

is látszik, hogy sok az iktatott ügyirat a hat településen. A testületi ülések, bizottsági ülések 

számából is látszik, hogy a határidők betartása miatt sokat kell túlórázni. Minden szakterületre 

kiterjedő részletes beszámolót készítettek. Amennyiben a képviselőknek kérdésük, 

észrevételük van, szívesen válaszol.  

Sztrik Emilné   képviselő elmondta, naponta látja milyen feszített munkatempóban 

dolgoznak a hivatalban, sok az ügyirat, mindent szakszerűen precízen, hozzáértően látnak el. 

Megköszönte minden dolgozónak a munkáját, jó egészséget kívánt.  

Hárshegyi József  polgármester elmondta elég nagy terjedelemben tárgyalja a beszámoló  a 

közfoglalkoztatás témakörét, mind a hat települést bemutatva. Ebben a statisztikában szerinte 

a munkanélkülieknek csak a harmada szerepel. Továbbra is nagyon sok munkát kíván a 

közfoglalkoztatás. Az adminisztrációt a hivatal végzi, a kilincselést utánajárást, ami hozzá 

tartozik a polgármester végzi. Néhány közmunkás azonban nem érdemli meg azt a pénzt,  

amit kap. A másik témakör pedig a helyi adók alakulása. A többi településhez viszonyítva 

Monostorapátiban az adó fizetési hajlandóság jobb volt, a gépjárműadónál is ugyanez a 

helyzet. A lakosság nagyobb része igyekszik adófizetési kötelezettségének eleget tenni.  

Varga János   képviselő elmondta, még nem sikerült olyan kéréssel fordulnia a hivatal 

dolgozóihoz, amiben nem tudtak volna segíteni. Az adó behajtással kapcsolatban megkérdezte 

mi az oka annak, hogy a talajterhelési díj elmaradás Monostorapátiban a legnagyobb.  

Bati Istvánné   elmondta, hogy Monostorapátiban volt a legnagyobb azoknak a száma, akik 

nem kötöttek rá a szennyvízcsatorna rendszerre, és ezért talajterhelési díjat kellett fizetniük. A 

kisebb településeken kevés olyan család volt, aki nem kötött rá a rendszerre, illetve a 



6 

 

vízfogyasztásuk is csak minimális volt. Ennek a jelentősége akkor jelentkezett először, amikor 

megemelkedett a talajterhelési díj mértéke 360,-Ft-tól 3600,-Ft-ra. Az itt élő családoknak a 

vízfogyasztása is magasabb volt éves szinten, ezzel arányosan a talajterhelési díj fizetési 

kötelezettségük is jóval magasabb lett. Sok olyan család volt, illetve van, aki anyagi 

lehetőségei miatt nem tud csatlakozni a rendszerhez, Ők azok, akik a talajterhelési díjat sem 

tudják kifizetni, ami több esetben éves viszonylatban 300-400.000,-Ft, és ez még emelkedni 

fog. Jövedelem hiányában a hátralékot behajtani nem lehet.  

Takács Lászlóné   jegyző elmondta  a Járási hivatal kötelezheti a csatorna rákötésre azokat, 

akik még nem kötöttek rá. A Bakonykarszt Zrt. kezdeményezheti a kötelezést.  

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

elfogadását.  

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

alábbi:  

132/2013. /XII. 17./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Beszámoló a Monostorapáti 

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

munkájáról” című előterjesztést elfogadja. 

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 

 

4. Napirend 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a 

képviselőtestület 2014. évre vonatkozó munkaterv tervezetét. Összeállításánál figyelembe 

vették az elmúlt évek munkatervét, a kötelezően megtárgyalandó feladatokat, melyben 

szerepelnek szakmai jellegű beszámolók, illetve civil szervezetek működéséről szóló 

tájékoztatók. A közmeghallgatás októberre lett tervezve, amit korainak tart, hisz az 

önkormányzati választások is ebben a hónapban lesznek.  

Takács Lászlóné   jegyző elmondta, hogy a III. negyed éves beszámolót, és a költségvetési 

koncepciót a költségvetési törvény alapján minden év október 31-ig kell elfogadni, azért lett 

erre az időpontra tervezve. Amennyiben szükséges, az önkormányzati választások miatt ezt az 

időponton lehet változtatni.  

Hárshegyi József  polgármester, mivel több észrevétel nem volt, javasolta a munkaterv 

elfogadását. 

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

alábbi: 

 

133/2013 /XII. 17./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Monostorapáti község 

Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. 

évi munkaterve” című előterjesztést elfogadja.  

 

/Munkaterv a jkv. mellékletét képezi/ 
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5. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 

szóló  kormányrendelet alapján éves belső ellenőrzési tervet kell készíteni, melyet a képviselő-

testületnek az ellenőrzéssel érintett évet megelőző december 31-ig el kell fogadnia.  2013. 

december 31-ig a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás látja el ezt a feladatot,  a 2014. 

évi feladatellátásra vonatkozóan folynak a tárgyalások,  annak eredménye ismeretében a 

személyről később tudnak dönteni. A 2014. évre vonatkozó ellenőrzési tervet a képviselők 

írásban megkapták. Kérte amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  

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

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

134/2013./XII. 17./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja.  

Felelős:   Takács Lászlóné  

     jegyző 

Határidő:  folyamatos  

/Belső ellenőrzési terv a jkv. mellékletét képezi/ 

Hárshegyi József   polgármester ismertette Wind József képviselő írásban benyújtott 

lemondó nyilatkozatát, mely szerint képviselői mandátumát 2013. december 4. nappal 

visszaadja. Lemondásának indokaként a testület felelőtlen és felületes döntéseit, a problémák  

felületes tárgyalását jelölte meg. A közmeghallgatáson adta át írásos lemondó nyilatkozatát. A 

helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. tv. 

alapján az írásban benyújtott lemondó nyilatkozatot a benyújtást követő testületi ülésen 

ismertetni kell. A  helyébe lépő képviselő Czverencz Zoltán lesz, aki következő testületi 

ülésen teszi le az esküt.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester elmondta,  Wind József képviselő lemondásában megjelölt 

indokokat nem tudja elfogadni. A képviselő több esetben is téves következtetéséket vont le, 

más véleményét, szakmai hozzáértését soha nem fogadta el, azt megkérdőjelezte. Személy 

szerint szóban és írásban egyaránt  Őt is többször megsértette, becsületsértési pert is 

indíthatott volna ellene. Amikor valahonnan visszautasítást kapott, az ott dolgozókat 

alkalmatlannak tartotta a munka elvégzésére. Legjobban az háborította fel, hogy a 

közmeghallgatáson olyan tájékoztatást adott az ott lévőknek, hogy az önkormányzat januártól 

a képviselő-testület döntése miatt csőd helyzetbe kerül, ami megint nem fedi a valóságot. 

Tevékenységével bomlasztotta a falu békéjét.  

Varga János   képviselő elmondta, hogy a Hegyalja utca építésénél is ugyanez a probléma 

volt. Az ott lakók jelzése után megjelent az utcában, és kifogásokat fogalmazott meg az 

építéssel kapcsolatban, megkérdőjelezve az ott dolgozók szakmai alkalmasságát.  
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Hárshegyi József   polgármester a Hegyalja utca építésével kapcsolatban elmondta a műszaki 

átadás-átvétel   csak részben történt meg, mert a MAGÁZ nem járult hozzá az átadáshoz, 

mivel a gázvezeték felett nincs meg az előírt fedőréteg. A munka elvégzése le lett igazolva, 

azzal a feltétellel, hogy a MAGÁZ által előírt munkát  a kivitelező április 30-ig elvégzi.  

A képviselők részéről több észrevétel nem volt, Wind József képviselő lemondását tudomásul 

vették.  

Hárshegyi József  polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a kultúrotthon, orvosi 

rendelő udvarán tönkrement udvari asztalok padok helyett elkészültek az új asztalok, padok, a 

templom előtti térre is lett elhelyezve pad.  Ezek költsége kb. 180.000,-Ft volt, melyek 

kifizetéséről  polgármesteri hatásköre alapján intézkedett. Elmondta továbbá, hogy ellenőrzést 

végeztek az iskolai normatív támogatások igénylésénél. Az ellenőrzés eredményeként 

megállapított, jogtalanul igénybevett 21.000,-Ft támogatás visszautalásáról kellett intézkedni. 

Sztrik Emilné   képviselő, óvodavezető elmondta, hogy nem tudják kifizetni az óvoda 

élelmiszerszámláit, illetve az ÁFA  összegét. Az óvoda eddig negyedéves ÁFA bevalló volt, a 

bevétele növekedése miatt azonban havi bevallásra kötelezett lett.  A költségvetés 

összeállításakor még úgy terveztek, hogy az ÁFA összeget negyedévente, tehát  III. negyed 

évit a következő év január hónapjában kell befizetni. A havi bevallás miatt,  azonban most 

kellene megfizetni az ÁFÁ-t, amire nincs fedezetük, ezért pótelőirányzat biztosítását kérte a 

képviselő-testülettől maximum 1.600.000,-Ft összegben.  

Hárshegyi József   polgármester kérte a képviselőktől, amennyiben egyetértenek a maximum 

1.600.000,-Ft-os óvodai pótelőirányzattal, kézfeltartással jelezzék.  

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

135/2013. /XII. 17./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda 2013. évi 

költségvetéséhez maximum 1.600.000,-Ft 

összegű pótelőirányzatot biztosít.  

Utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat  

költségvetési rendelet módosításánál a 

pótelőirányzatot vegye figyelembe. 

Felelős:      Takács Lászlóné  

         jegyző 

Határidő:    költségvetési rendelet módosítása 

Varga János   képviselő elmondta, hogy a Sportöltöző melletti konténert felfeszítették, 

szerencsére nem tudtak semmit elvinni, mert jelenleg üres volt. Javasolta egy közvilágítási 

lámpát elhelyezni az utolsó lámpaoszlopra, ha megvilágítják egy kicsit az öltözőt, talán nem 

törnek be, visszatartó ereje lenne.  

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy a Temetődombon most valósult meg a 

közvilágítás bővítés. Meg kell nézni, van –e közvilágítási szál az öltőzőig, ennek függvénye, 

hogy meg lehet –e csinálni.  
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Gulyás Erzsébet   alpolgármester elmondta a közmeghallgatáson ismét felvetődött a Jókai 

utcában lévő vízelvezető árok tisztításának szükségessége. Megkérdezte jelenleg hol tart az 

ügy? 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a szintezést szeretnék még az idén 

elvégezni.  Nagy Tamás tett erre ígéretet.  Szerinte az volna a célszerű, ha középről mindkét 

oldalra lejtene.  

Gulyás Erzsébet   szerint a két oldali lejtetést csak akkor lehet megvalósítani, ha oda átereszt 

is tesznek. A másik probléma, amivel kapcsolatban szintén nem történt semmi, a holt meder 

állapota. Nem lettek felszólítva az ott lakók arra, hogy az általuk behordott szemetet szedjék 

ki, a víz továbbra sem tud elfolyni, illetve szükség esetén a Kanárisban feltorlódott 

vízmennyiségből ebben a mederben vezessenek vizet. Amikor erről döntöttek, úgy gondolták 

ez megvalósítható. Jön a tavasz, újra előjönnek a problémák. Arról volt szó, évekre ütemezve 

megtörténik a holt meder tisztítása.  

Hárshegyi József   polgármester szerint a megoldás egyszerű lenne, de van egy nagy 

akadálya, a másik végén nem tudna  tovább folyni a víz.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester szerint a szándékosság jelenik meg Polgár László telke 

alatt is. A fákat beledöntötték az árokba, két-három éve ott rothadnak a fák, eltorlaszolják a 

víz útját.  Polgár László szerint a vízügyesek döntötték bele, ha látta, hogy kivágják és 

odadöntik a fákat, miért nem szólt nekik. Valamit már kezdeni kellene ezzel a mederrel. Ha 

nagyobb mennyiségű csapadék jön, eloszlik a vízmennyiség és nem okoz problémát.  

Hárshegyi József   polgármester szerint  a meder csak akkor látja el funkcióját, ha a hídtól a 

másik végéig megfelelő lejtéssel rendelkezik. Hiába folyik el a víz az első szakaszon, ha 

végén nincs hova folynia.  

Gulyás Erzsébet   szerint az is probléma, hogy a Vízügy elgátolta az eredeti patakmedret, a 

zugú mögött csinálta meg az eredeti befolyást, ahol nem folyik el a víz, mert nem ott van a 

természetes útja. Ezt a részt is rendezni kellene, ki kellene venni azt a gátat, tudjon elfolyni a 

természetes útján.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, több millió forintba kerülne a kivitelezés, meg 

kellene terveztetni, hiszen csak terv alapján lehet ilyen munkának neki állni.  Nem tudja 

elképzelni, hogy ez a meder valamikor is újra élő víz elvezetésére szolgáljon.  

Gulyás Erzsébet   szerint tények igazolják, hogy a jelenlegi víz elvezetés rossz megoldás, 

mindenképpen valamit lépni kell, hisz ez már évek óta fennálló problémát okoz, és minden 

közmeghallgatáson ismételten felvetődik.  

Hárshegyi József    elmondta, hogy az Iskola utcai házakat érintő partszakasz fel lett töltve, 

ez a rész nincs veszélyeztetve, a tómeder  vízszintje is szabályozva van.  

Egyed Péter   képviselő szerint meg kell oldani a meder tisztítását egészen a tóig, azokat, 

akik szándékosan feltöltötték,  kötelezni kell az eredeti állapot visszaállítására. Végre kell 

hajtani azt a határozatot, amit erre vonatkozóan már meghoztak.  

Takács Lászlóné   jegyző szerint árajánlatot kell kérni a terv elkészítésére, hiszen pályázatot 

is csak akkor lehet benyújtani, ha már tervvel rendelkeznek.  

Képviselők részéről egyéb hozzászólás nem volt.  
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Hárshegyi József   polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.10 órakor 

bezárta.  

Kmf.  

 

Hárshegyi József      Takács Lászlóné  

   polgármester            jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

    Sztrik Emilné       Varga János 

      képviselő          képviselő 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 


