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Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti

Száma: 1-212014.

Készült:

HeIve:

Jelen vannak:

Jegyzőkönvv

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testiilete 2014. február 6-tín
/csütörtököí/ 1 8. 00 őraí kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Monostorapáti I(özös Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége,
Monostorapáti, Petőfi l. 123.

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlőné jegyző
Krunikkerné Török Andrea pü. vezető
Dr. Kurkó György
Soós Gyula
zentai János
Török zoltánné
Kiss Jtínos

Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
czverenczzoltÁn
Egyed Péter
Polgár LászIő
sárik Emilné
Varga Jtános

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviseló
képviselő

Választási Biz. elnöke
Nagycsaládos Egy. elnöke
Nyugdíjas Egy. elnöke
Helyi Mozg.korl. csop. vez.
RNÖ elnöke, Ifiúsági Szerv. vez

képviselő
képviselő

Jewzőkönwhitelesítők: PolgárLászlő
Varga János

Jegyzőkönywezető: Bati Istvánné

Hársheeyi József polgármester üdvözölte a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz mind a 7 képviselő jelen van, így azt
megnyitotta.

Bejelentette, hogy azSZMSZ a\apjén a jegyzőkönyv hitelesítő Polgár LászIő és Varga János
képviselók lesznek.

Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén aztfogadjákel.

KépviselŐ-testtilet egyhangúlag,hatétrozathozatal nélkíil elfogadta az alábbi:

N a p i re n d et: 1.1 Cz-lerenczZoltánképviselő beiktatása, eskületétele, megbízólevél
átadása.

Előadó: Dr. Kurkó György Vrilasztási biz. elnöke
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2./ Monostorapáti község Önkormán yzata 2013 . évi költségvetésének
elfogadásáról szóló l l20l3. (II. 1 5.) önkormányzati rendelet
módosítása.

Előadó: HtárshegyiJózsef polgármester

3./ Monostorapáti község Önkormrin yzata 20 I 4. évi költségvetésének
elfogadása.

Előadó: HárshegyiJózsef polgármester

4.1 Az állantháatartáson kívüli forrás átvételére és áádáséravonatkozó
szabályokról szóló rendelet elfogadása.

Előadó: HárshegyiJózsef polgármester

5.1 Beszámoló az,,Egervölgye" Sportegyesület munkájráról.

Előadó: Varga János elnök

6.1 Beszámoló az,,Extázis" Ifi úsági Szervezettevékenysé gérőI.

Előadó: Kiss János elnök

7.1 Vegyes, aktuális ügyek:

a.l Cmercncz ZolánÜgyrendi Bizottság tagiának megválasáása

b./ Eger-patak iizemeltetésre, fenntarüísra történő átadásáről
nyílatkozat.

c./ KREATÍvrpnv Kft. vá]lalko zási szerződése

d. l Y álasztási Bizottság tagj ának megválaszüísa

e./ Polgrármester szabadság ütemtervének j óváha gy ása

f./ közterület használati kérelmek elbírálása

g. / Mono sto r ap áti Roma Nemzeti ségi Önkorm ány zattal kötött
me gállapodás felülvizs gálata.

Előadó: Hrárshegyi Józsefpolgármester

1.Napirend

Hársheevi JÓzsef polgármester üdvözölte Dr. Kurkó Györgyöt a YáIasztási Bizottság
elnökét. Elmondta, hogy Wind József képviselő lemondásával megtiresedett képviselő helyre
Új képviselő lép. A 2010. október 3-án megtartott önkorményzati képviselő választáson a
következő legtöbb szavazatbanrészesülő CzverenczZolánlátja el a következő válasáásokig
a megtiresedett képviselői tisztséget. Felkérte a Yá|asztási Bizottság elnökét vegye kj az
esküt, és adja át amegbízólevelet.

Dr. Kurkó György a Yálasztási Bizottság elnöke felkérte az eskütevőt és a jelenlevőket,
hogy álljanak fel, és Czverencz Zolténmondja utána az eskü szövegét.
Képviselő az esküt letette.

/Eskíiokmrány a j kv. mellékletét képezil
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2. Napirend

Hárshegvi JÓzsef polgármester elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosítására
vonatkozó Írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. A bevételek és kiadások
változása miatt vált sztikségessé a rendelet módosítása. Á bivételek, kiadások alakulását
részletesen tartalmazza az elŐterjesztés, benne szerepel a 2,5 mFt-os bérleti díj, amely a
Bakonykar szt Zrt-től származik, mint bérleti díj .

Felkérte Krunikkemé Török Andreát amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van' tegye meg.

krunikkerné Török Andrea elmondta a beszámoló részletesen tartalmazza a
költségvetésben bekövetkezett változásokat, a beérkezett bevételek, illetve a kiemelt
előiránYzatok közötti átcsoportosításokat, egyéb szóbeli kiegészítése nincs.
GulYli§_Erzsébet alpolgármester megkérdeúe lesz --e még válíozás a 2013. évi
költségvetésben?

Krunikkerné TÖrÖk Andrea elmondta, hogy a végleges elszámolások után mégváltozhat a
2013. évi költségvetés összege.

Yarga János az Űgyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság meg!írgyalta a
kÖltségvetés módosításáról szóló rendelet-tewezetet, aa elfogúsra javasolá.
Hárshewi JÓzsef Polgármester mivel több észrevétel nem volt, javasolta a rendelet-
tewezet elfogadását. Kérte a képviselőket, amennyiben azzal egyetértenek, kézfeltartással
jelezzék.

Képviselő -testiilet egyhangúlag, 7 igen szav azattal megalkotta az alábbi:

1 1201 4.(I. 1 5.) önkorm ány zati rendeletet

Monostorapáti község Önkormtányzata 2013. évi
költségvetéséről szóló |l20I3. (II. l5.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/

3. Napirend

Hársheevi JÓzsef polgármester elmondta, hogy a 2014. évi költségvetésre vonatkozó ínísos
előterjesáést a képviselők írásban megkapták. A kiküldött anyagmég nem tartalmazza a
kistérségnek átadandó plusz pénzeszközöket, melyről a vegyes Úgy.r. kJretében kell dönteni.
A 2008-2010. között történt kistérségi ellenőrzés eredményeként visszafizetési kötelezettség
keletkezett, melyet most visszaosáottak a településekre. A házi segítségnyújtás keretein belül
foglalkoáatott szociális munkásokra is kevesebb állami támogatási adnak. 21l4.január 1{ől
1 ftí szociális munkásnak 10 gondozottat kell ellátni, ehhú adjrk az allamiiámogatást.
Jelenleg ez nálunk 8,5 főben áll meg. Két lehetőség van, csökkenteni az őraszátmot, vagy a
létszámot. Ez akét tétel plusz kiadást fog jelenteni a kottsogvetésben. A 206 millió forintos
kÖltségvetésben fejlesztésre is van fedezet. A feladatfinansLírozás jól működik, a kötelező
feladatokhoz sziikséges pénzeszközök rendelkezésre állnak.
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Kérte a kéPviselőket amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésiik, észrevételiik van,
tegyék meg.

Vare4 János képviselő szerint már az is előrelépés, ha a feladatok ellátásáltoz szükséges
anyagifedezetetbinosítjaazállatrtitámogatás.

PolEiLLásdé_ kéPviselő szerint jó lenne tudni, hogy milyen pályazatilehetőségek lesznek, a
költségvetésben már lehetne azokkal számolni.

Hársheevi JÓzsef polgármester elmondta, oktaási intézményekkel kapcsolatos
fejlesáésekre, illetve sportprogramok szervezésére lesznek kiírások, go x-os trámógatással.
Pontosan még nem lehet tudni, hogy milyen célra.

GuIYás Erzsébet alpolgármester megkérdezte a természetbeni ellátások címsző a|att
tewezett 108.225 eFt mit takar?

Krunikkerné Török Andrea elmondta, hogy hivatal nélkül, az önkormányzat összes
műkÖdési kiadását tartalmazza, melyek részletesen a t6 alcim alatt vannak felttintetve. Az
idei évtől megváltozott a költségvetés összeállításának szerkezete, az ővodai társulásnak
átadott Összeget is itt kell szerepeltetni, ezért növekedett majdnem dlplájéra 2013. évi
előir ány zathoz képe st a 20 l 4 . évi előír ány zat.

Lrarea Jáno§ azÜgyrendi Bizottság elnöke elmondta, abizottsárymegtlírgyaltaa20l4. évi
költségvetés tervezetét, azt elfogadásra javasolta.

Hársheeyi József polgármester mivel több hozzászólás nem
20I 4. évi költségvetést.

volt, javasolta elfogadni a

KéPviselŐ-testtilet egyhangúlag, 7 igen szavazatlal. minősített többséggel , megalkotta az
alábbi:

212014. (II. 15.) önkormányzati rendeletet

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
elfogadásaról.

/Rendelet a jkv. mellékletét képeztl

4. Napirend

Hársheevi JÓzsef polgármester elmondta, hogy az állatnháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadásfua vonatkozó szabályokról készült rendelet-tervezetet a képviselők írásban
megkapták.

Felkérte Takács LászlŐné jegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.

Takécs LászlÓné jegyző elmondta, hogy az államháztartási ttirvény előírja, hogy csak helyi
rendeletben szabáiyozott keretek között lehet civil szervezeteket, atipítvényokat Úmogatni. A
tÖrvénYi rendelkezés figyelembe vételével tehát rendeletben keli szabályozru az
államhazÍaításon kívüli forrás áNétel és átadás szabályait. Amennyiben a képviselő-testiilet
nem alkot helyi önkormányzati rendeletet, az e nélkül történő állanűáztartásón kívüli forrás
átvételéreésátadásáravonatkozőhatározathozaáltörvénysértő.

Varga János az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, abizottságmegtárgyalta a rendelet-
terv ezetet, azt elfo gadásra j avasolta.



Irárshegyi József polgármester mivel
rendeletet.

Képviselő-testiilet egyhangúlag, 7 igen
alábbi:

312014. (II. 15.) önkormányzati
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több hozzászólás nem volt, javasolta elfogadni a

szavazattal, minősített többséggel, megakotta az

rendeletet
Az áIlanűáztartéson kívüli fonás áwételére és
átadásfu a vonatkozó szabályokról.

/ Rendelet a jkv.mellékletét képezil

5. Napirend

Hársheevi JÓzsef polgármester elmondta, hogy a Sportegyesiilet 20t3. évi munkájárőIszőlő
írásos besziámolót a képviselők megkapták.

Felkérte Varga Jánost az egyesület elnökét amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.

Varga János elmondta, hogy a beszámolóban tömören, de próbálta bemutatni az egyesület
2013. évi tevékenységét. Sajnos azöltöző állapotánmég mindig nem sikerült javitati,l:iszaz
anyagi lehetőségek korlátozottak. Több váIlalkozást megkerestek, sikerült új támogatókat
találni. Az utránpótlás nevelés jól működik, a gyerekek szívesen részt vesznek a
sportprogramokon, versenyeken. A Bozsik programnak köszönhetően létszrámhianyuk nincs,
sőt többen is vannak. Szeretnék bővíteni a sportolási lehetőségeket, a futballon kívül más
sporttevékenységet is terveznek szervezni, mint p|. az asztalitenisz.

Egyéb kiegészíteni valója nincs, amennyiben kérdés észrevétel van, szívesen válaszol.

Poleár László képviselő megkérdeáe van --e biáosításuk a játékosoknak, hisz előfordulhat
olyan baleset, ami kihat a játékos egész életére.

Varga János elmondta, hogy a játékengedély tartalmazza a biztosíást, aminek mértéke és
tartalma szabályoma van. Minden sérülést jegyzőkönyveznek, a sztikséges nyomtatvány
kitöltésre kerül. Szerencsére még komoly sérülés nem volt. Lábtörés mrár előfordult, arra
10.000,-Ft egyszeri tédtést ftzetett a biáosító.

Gulyás Ezsébet alpolgármester szerint ezek a biztosítások csak egyszeri kifizetést
Lartalmaznak Ahhoz, hogy valaki egy folyamatos biáosítási összegre legyen jogosult, saját
magának kell balesetbiáosítást kötnie, ugyan úgy, mint egy utazás esetén. Szerinte egy ilyen
biáosítási forma megkötése nem feladata sem az önkorményzatnak, sem az egyesüleűrek. Aki
valamilyen szinten sportol, váIlalja az azzal játrő veszélyeket is, ezért céIszení saját
balesetbiztosítást kötni.

[Iárshewi József polgármester mivel több bozzászólás nem volt, javasolta a beszámoló
llfogadását.

KépviselŐ-testtilet a javaslattal egyetértett, egyhangulag 7 igen szavazatlal meghozta az
rlábbi:

határozatot

Monostorapáti község Önkormrányzata
Képviselőtesttilete rrBeszámoló a Sportegyesület

J6t2014. tII.6.1 Ökt. számú



6

2013. évi munkájáról''
elfogadja.

szőlő beszámolót

/Beszámoló a jkv. mellékletét képeziV

6. Napirend

Há{shegYi JÓzsef polgármester felkérte Kiss Jáno st az Ifiúsági Szervezet vezetőjét
tájékoáassa a képviselőket a szewezetz}t3. évi tevékenységéről.

Kiss János az Ifiúsági Szetvezetvezetője részletesen tájékoztattaa képviselőket a szewezet
2013. évben megtartott rendezvényeiről, programjairól. Megköszönú az önkormányzat
any agi támo gaását, s e gítsé gét.

Kérte a kéPviselőket amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban észrevételiik, kérdésük
van, tegyék meg.

Képviselők részéről hozzászőlás nem volt.

Hársheevi József polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.

KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:

37 t2014. III. 6.1 Ökt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete ,rBeszámoló az ,,Extázis'
Ifjúsági Szervezet 2013. évi munkájárőI'' szőlő
beszámolót elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képeziV

7. Napirend

Há§heevi.JÓ?sef polgármester elmondta, hogy Wind József képviselő lemondásávat, aki
az UgYrendi Bizottság tagja volt, az Ügyrendi Bizottság tagiainak számakettő főre csökkent.
Javasolta helyette Cnerencz Zoltán képviselőt megválasáÁi azügyrendi Bizottság htányző
tagjának.

Képviselő-testüet a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazatál, l tartózkodással meghozta az
alábbi:

3812014. III.6.1 Ökt. számú határ ozatot
Monostorapáti község Ötlkormányzata
Képviselő-testiilete a 7 l20I1. /III. 3 1./ rendelettel
elfogadott Szervezeti és Mtíködési Szabályzata
alapján létrehozott Üryrendi Bizottság
tagiának

czsl ercncz zoltán képvi sel őt

megválasztja.

Képviselő-testiiletfelhata\mazzaa jegyzőtaz
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SZMSZ 3. sz. ftiggelékének fentiek szerinti
módosítására.

Felelős: TakácsLászlőné
jegyző

HatáÁdő: azonnal

HárshgeYi JÓzsef polgármester felkérte Takács Lászlőné jegyzőt, az Eger patak
iizemeltetésre, fenntartásra történő átadásának lehetőségéről tájékoáósa a képvisel at<Őt. n
ezze| kapcsolatos írásos előterj eszést minden képviselő megkapta.

T4kács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a vízgazdéikodási törvény módosításával a helyi
ÖnkormánYzatnak lehetősége van a fulajdonában állő belvízelvezetést, vagy öntözést szolgáió
vizfolyást, csatornát felajánlani iizemeltetésre és fenntartásra a mtiktiáési terület szerinti
vízigYi igazgatási szervnek. Az önkormányzat tulajdonát képezi a 73. és 396. Ivsz. alatti
Eger-Patak megielölésű csatornaszakasz, amely belvíz elvezetési célokat is szolgál. Már több
testiileti Ülésen felvetődött, hogy ki kellene tisáítani annak érdekében, hogy nagyobb esőzés
esetén a Kanárisban megnövekedett vízmennyiséget csökkenteni lehessá. MÓst lehetőség
lenne arra, hogy az Íuemeltetési, fenntartási feladatokat ellenérték nélkiili tizemeltetésró
átadj a az önkorm ény zat.

Hár§hewi JÓzsef polgármester elmondta, felvette a kapcsolatot a Vízügyi lgazgatőság
taPolcai munkatarsaival, térgyaltak az esetleges átadásról. Amennyibe" *'tiotoÁ*yrut
kéPviselŐ-testiilete Úgy dönt, hogy átadja a holt_medret a további fenntartási muntritaiőt
fogiák végeznt. Ez azt jelenti, hogy minden tisztítással kapcsolatos munkát a yizngyi
lgazgatőságvégzl

GulYás Erzsébet alpolgármester elmondá, egyetért az átadással, de az iizemeltetési
szerződést még az aláírás előtt szeretné megnéznl. A Vízügyi lgazgatőság volt az, aki
elgátolta az eredeti medret, megakadályoma a víz űfolyását ajór"nÉgúolt Áederbe. Amíg
az nem lesz megnyitva nem lehet szabályozt.i^, illetve megosztúi a Kanárisba lévő
vízmennyiséget.

Poleár László képviselő szerint ha az átadás aá jelenti, hogy továbbiakban nem az
ÖnkormiánYzat feladatalesz ameder tisztításatánogatja azüzemeltetésre történő átadást.

HérshgwÍ JÓzsef polgármester ismertette az átadásravonatkozó hatírozatijavaslatot. Kérte
a kéPviselőket, amennyiben annak tartalmávalegyetértenek, kézfeltartással jeíezzék.

képvi sel ő -te stiilet e gyhangúl ag, 7 igen szav azattal meghozta az alábbi:

3912014. III. 6.t Ökt. számú határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-
testiilete a vízgazdálkodásról szőlő t995. évi LVII.
törvény 45/D. §. (1) bekezdése alapján felajanlja
iizemeltetésre, fenntartásra a tulajdonát képező
Monostorapátí 73. hrsz. és 396. lrsz. alatt lévő Eger-
patak megjelölésű beépítetlen területét a KDT. Yízugyi
Igazgatőságnak /Székesfehérvár, Balatoni u. 6.1 .

Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot
küldje meg a vízigyiigazgatási szervnek.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző
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Hatáidő: 2014. februrár 28.

Hársheevi JÓzsef polgármester elmondta, hogy a Hegyalja utca aszfaltozása elkészült, a
garanciális munkák elvégzésre marciusig kapott határidőt a kivitelező . Az utca aszfaltozása és
esővíz elvezetési munkrákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat a KREATÍVTERV
Kft. végezte Demény Zoltán igyvezető irányításával. A vállalkozó megküldte vállalkozási
szerződését mely szerint a műszaki ellenőri teendők etláásáért 250.000,_Ft + ÁFA
munkadíj at kémek. Ismertette a v áIlalkozói szerződést.
Kérte a képviselŐket, amennyiben az abban foglaltakkal egyetérten ek, kézfeltartással jelezzék.

képviselő-testiilet egyhangúla g,7 igen szavazattal meghozta az alábbi:

4012014. III. 6.t Ökt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-
testiilete a Monostorapáti Hegyalja utca aszfaltozása és
esőviz elvezetési munkákhoz kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok ellátásával megbizza
KREATÍVTERV Kft-t /8200 Veszprém, Boksa tér llB.
képviselőj e: Demény Zoltán úgyv ezető l .

A műszaki ellenőri díjat 250.000,-Ft + ÁPe összegben
hatátozzameg.

Képviselő-testiilet felltatalmazza a polgármestert a
v áIlalkozői szer ző dés aláír ásán a.

Felelős: Hárshegyi József
polgármester

Határidő: azonnal

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy Dr. Kurkó György a Helyi Választási Bizottság
elnÖke bejelentette, hogy a Helyi Választási Bizottsági elnöki tisájéről lemond, egyéú
elfoglaltságai miatt nem fudja vállalni továbbra ezt afeladatot. Az orsiággyűlesi képviűők
választásának lebonyolításáúT z helyette új tagot kellene a Helyi Választási Iroda vezótőjének
kijelölni póttagok közül. Mivel jelenleg a Helyi Választási Bizottságnak nincs megválasztott
PÓttagja, a képviselŐ-testületnek aválasztási eljrirásról szőló 20t3. évi )O(XVI. törvény 35. §.
(2) bekezdése alapjrán új tagot, továbbá két póttagot kell megválasáani. A vrálasztási
eljárásról szőlő 2013. évi )OO(VI. törvény 24. §.(1) bekezdése alapján a Helyi Választási
Bizottság tagjait a Helyi Válasáási Iroda vezetőjének javaslatára a képviselő-tesúlet választja
meg. A Yálasztási Bizottság tagjainak személyére a Helyi Válasáási Iroda vezettije tesz
indítvanyt.
Javasolta a Helyi Yálasztásibizottsághiányző tagánakVarga Lajosnét, a két póttagnak Sipos
Györgynét és Oravecz Tibornét megválasáani.

Hárshegyi JÓzsef polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javasolt személyek
megv álasztásával, kézfeltartással jelezze.

képviselő-testiiletegyhangúlag,7ígenszavazatta|meghoztaazaláhbi:
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határ ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-
testülete a választási eljárásról szőlő 2013. évi
)O(XU. törvény 35. §. (2)bekezdése alapjrin a Helyi
Választási Bizottság tagi ának

Varga Lajosné Monostorapáti, Dózsa u. 11.

A Helyi Választási Bizottság póttagiának

Sipos Györgrné Monostorapáti, Vörösmarty u. 1ó
Oravecz Tiborné Monostorapáti, Cinege-köz 5.

szám alatti lakosokat megválasztja.

Képviselő-testület felhatahmazza a polgármestert,
hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki, a
megbízóleveleket adja át.

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester

Haüíridő: 2014. február 28.

T4kács LászlÓné jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi nemzetiségi
Önkormányzati képviselők választásának lebonyolításíhoz sziikséges Szavazatszámláló
Bizottság elhunyt ág,a- Somogyváriné Kalányos Ilona - helyett Kovtícs Zoltánnépóttag lép
be. A bizottság tagjainak szálmajelenleg 3 fő, ezt 5 f<íre kell kiegészíteni, ezértmégtét Ú3

tagot, valamint az elhunyt id. Vígh Laszlőné helyett új póttagot kell vá]asztani.

A Szavazatszánnlálő Bizottság tagjainak személyére a Helyi Válasáási Iroda vezetőj e tesz
indítvanyt.
Javasolta abizottság új tagiainak ifi. Baranyi Andrásnét és Tá1 Lajosnét, póttagnak Bokor
Istvánnét és Szőcze Lászlőnét megválasztani.

Hársheevi JÓzsef polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javasolt személyek
megváIas,ztásával,kézfeltartással jelezze.

képviselő-testíilet egyhangútag, 7 igen szav azattal meghozüa az alábbí:

4212014. lII. 6.t Ökt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Önkormrányzata Képviselő-
testülete a választási eljrárásról szőlő 2013. évi
)OO(U. törvény 24. §.(1) és 35. §. (2) bekezdése,
alapján Monostorapáti községben működő
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán
működő Szav azatszámláló Bizottság tagi ának

ifj. Baranyi Andrásné Monostorapátio Iskola u. 3.
Tál Lajosné Monostorapáti,Petőfi u. 70.

A Szav azatszámláló Bizottság pótta gi ának

Bokor Isfuánné Monostorapáti, Kossuth u.51.
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SzőczeLász|őné Monostorapáti, Kossuth u. 1.

szám alatti lako s okat me gválasáj a.

Képviselő-testiilet felhatalmazza a polgármestert,
hogy a megválasáott tagoktól az esküt vegye ki, a
megbízóleveleket adja át.

Felelős: HrárshegyiJózsef
polgármester

Hataridő: 2014. február 28.

Ilérshe§L-IÓzsef polgármester elmondta, hogy a polgármesteri tisztség elláásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzatiképviselők tiszteletdíjáól szóló 1994. éiilxry. tv. alapjrln
a kéPviselŐ-testiiletnek el kell fogadnia a főállású polgármester tárgyéwe vonatkozó
szabadságolási tervét, melytől csak kivételesen lehet elterni a szabadság 

-kiadása 
során. A

kéPviselŐ-testíilet dönthet a szabadság engedélyezéséről, ennek ..rrá3é.ől. A főállású
Polgármestert évi 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg. A 2014. évre
összesen, mandátumának lejarásáig időaranyosan 32 nap szabadság itleti..g.
Ismertette szabadságolási ütemtervét, kérte annak elfogadását

KéPviselŐ-testiilet 6 igen szavazatlal, l tntőzkodással megJtozta az alábbi:

431201,4. tII. 6,t Ökt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-
testíilete a polgármesteri tisáség ellátásanak egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tisáeletdíjáról szóló 1994. évi LXN. tv. 5. §-a alapján
Hárshegyi Jőzsef polgármester szabadságolási
ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja.

A polgármester 2014. évi szabadsága 2l nap
alapszabadság és 1 1 nap pótszabadság, összesen: 32 nap.

Képviselő-testíilet a polgármestemek engedélyezi, hogy
az ütemtervben meghatározott időpontokban szabadságát
töltse.

Képviselő-testiilet felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
nyilvántartáson vezesse a szabadság igénybevételét.

Felelős: Jatac; Lászlőné
Jegyzo

Határidő: folyamatos

HárshPgri_JÓzsef polgiirmester ismertette a budaörsi székhelyű Family Frost Kft.
kÖZterÜlet használatravonatkozó kérelmét. A tavalyi évhezhasonlóan heti egy alka]ommal _

géPjármtiről történő mozgóbolti árusítás keretében - árusítanak jégkrémet, mélyhűtött
termékeket a községben. A várható szállítási napok /52 alkalom/ d"pjá" a helyi rendáletben
foglalt 700,-Ft-os díjtétellel szérnolv4javasolta a közerülethaszniláti engedély megadását
hatírozatlan időre, 20l 4. éwe 3 6.400,-Ft használati díj megfizetésével.



l1

EeYed Péter képviselő szerint emelni kellene a közterület használati díjon. Már tavaly is
kezdeménYezte, de nem történ változtatás, azzal az indokkal, hogy mrár mógkötött szerződés
van a mozgóárusokkal. Most lenne rá lehetősé g,Iisz űj szerződéseket kell kötni.
HÉrshegvi JÓzsef polgármester szerint ezek a mozgóárusok körjáratban vannak a
telePüléseken, mindenhol meg kell fizetni a közerület hasziatati díjat, nem biáos, hogy egy
emelt díjat ki tudnak gazdálkodni. Dű emelésre csak akkor tertittret sor, ha a köáerület
használatéről szóló rendeletet módosítiák. A most megkötendő szerződéseket haüározatlan
időre javasolja megkötni az eddigi 

"gy 
élo", időtartam helyett. Amennyiben a díj mértékén

mégis változtatnak, a szolgáltató eldöntheti, hogy az emelt díjjal folyatja --e tovább
tevékenYségét. A szerződéstbármelyik fel felmondhatja, azabban rog6tak,""iint.
Kérte a kéPviselŐket, amennyiben a köáerület használati szerződés megkötésével a jelenlegi
díjszabtlyalapjánegyetértenek,kézf eltartással jelezzék.

képviselő-testület egyhangúlag ,7 igen szavazattal meghozta az alábbi:

4412014. III. 6.t Ökt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-
testiilete a köaerületek használatának rendjéről szóló
212009. nI.5.1 önkormiányzati rendelettel módosított
8/2008. lX. 3I.1 önkormányzati rendelet 4. §-a alapjrán
engedélyezi, hogy a Family Frost Kft. 2040 Budaörs,
Budapesti út 62-64. szám alatti jogi személy az
önkormányzat köáerületeit határozat|an időre igénybe
vegye árusítás céljából heti egy alkalommal,2014. évben
52 napra.

Képviselő-testiilet a bérleti díj mértékét a rendelet 10. §.
3. sz. melléklet alapján 700,-Ft/nap összegben hatánozza
meg, mely összesen 36.400,-Ft 2014. évre.

Képviselő-testiilet felhatalmazza a polgármestert a
köáerület használati szeruődés megkötésére, és a
használati díj be szedé sére.

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester

Határidő: 2014. március l.

FársheeYi JÓzsef polgármester ismertette a balatonfiiredi székhelyű BhSZ Kft.
/Balatonftired, KÖztársaság u. llC.l közterulet használatra vonatkozó kérelmét. A tavalyi
évhez hasonlóan heti egy alkalommal - gépjárműről trirténő mozgóbolti rárusítás keretében
árusítanak - sződavizet és gazpalackot minden hétfön- a községben. A várható szállítási
naPok l52 alkalom/ alapján a helyi rendeletben foglalt 700,-Ft-os díjtétellel számolva,
javasolta a közerülethasználati engedély megadását háározatlanidőre, zóu. éwe 36.400,-Ft
hasmálati díj me gfi zeté séve l.

KéPviselŐ-testiilet a javaslattal egyeÉrtett, egyhangűlag, 7 igen szavazattal megJtorta az
alábbi:



l2

4512013. tII. 6.t Ökt. számú h a t á r o z a t o t

Monostorapáti község Önkormiányzata Képviselő-
testiilete a köáerületek használatínak rendjéről szóló
212009. /I.5.1 önkormányzati rendelettel módosított
8/2008. lX.31./ önkormányzati rendelet 4. §-a alapjan
engedélyezi, hogy a B&SZ Kft. 8230 Balatonftired,
Köztársaság u. llc. szítm alatti jogi személy az
önkormányzat köáerületeit hatírozatlan időre igénybe
vegye árusítás céljáből heti egy alkalommal ,2014. évben
52 napra.

Képviselő-testiilet a bérleti díj mértékét a rendelet l0. §.
3. sz. melléklet alapján 7}l,-Ftlnap összegben határozza
meg, mely összesen 36.400,-Ft 2014. évre.

Képviselő-testiilet felhatalmazza a polgrármestert a
kOzterulet használati szerződés megkötésére, és a
hasznáIati díj be szedé sére.

Felelős: Hárshegyi József
polgiármester

Határidő: 2014. március 1.

Etrslgrozset polgármester ismertette a várpalotai székhelyű SLE_PA HúskereskedelmiKft. kOztertilet használatra vonatkozó kérelmét. A tavalyi évhez hasonlóan heti két
alkalommal, kedden és pénteken - gépjárműről történő mozgóbolti árusítás keretében _
árusítanak húst a községben. A vrirható szállítási napok ltÓ+ alt<atom/ alapjan a helyi
rendeletben foglalt 700,-Ft-os díjtétellel számolva, javasolta a köáerül et használati
engedély megadását 2014. éwe 72.800,-Ft használati díj megfizetésével.

KéPviselŐ-testiilet a javaslattal egyetértett, egyhangűlag, 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:

4612013. III. 6.t Ökt. számú h a t á r o z a t o t

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-
testiilete a köáerületek használatÁnak rendjéről szóló
212009. lIJ.5.1 önkormrinyzati rendelettel módosított
8/2008. lX. 3í.l önkormányzati rendelet 4. §-a alapján
engedélyezí, hogy a SLE-PA Húskereskedelmi KFT
8100 Várpalota, Szélhelyi u.24. szám alatti székhelyű
/telephelye: 8192 Hajmáskér, Iparos u. 5.1 jogi személy
az önkorm ány zat köáerülete it határ ozatlan i dőre i génybe
vegye árusítás céljából heti két alkalommal ,2014. évben
104 napra.

Képviselő-testíilet a bérleti díj mértékét a rendelet l0. §.
3. sz. melléklet alapjtin 700,-Ft/nap összegben htatározza
meg, mely összesen 72.800,-Ft20I4. évre.
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Képviselő-testtilet felhatalmazza a polgármestert a
köáerület használati szerződés megkötésére, és a
hasmálatí díj beszedésére.

Felelős: Hárshegyi József
polgiármester

Határidő: 2014. mrárcius 1.

Hersbevi JÓzsef polgármester elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi önkormrányzattal
kÖtött Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 20Il. évi CLXXIX. tv.
80. §. (2) bekezdése alapján minden év január 31-ig ielül kell vizsgálni és amennyiben
szÜkséges aá módosítani kell. A megállapodás megfelel a jelenleg haályos ;ogszábatyi
előírásoknak ezért aztnem kell módosítani

Ismertette a határozati javaslatot, kérte a képviselőket, amennyiben az abban foglaltakkal
egyetértenek kézfeltartás sal j elezzék.

képvi sel ő -te stiil et e gyhangúla g, 7 igen szav azattal me ghoáa az alábbi:

4712014. III. 6.tÖkt. számú h atár o zat o t

Monostorapáti község Önkormrányzata Képviselő-
testiilete felülvizsgálta a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal krltött - 67l20t2. (IX. l l.) Ökt. ,rűt
hatánozattal elfo gadott Együtfinűködési Megállapodást,
és megállapította, hogy a megiillapodás módosítása nem
indokolt.

Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy enől a
nemzetiségi önkormrányzat elnökét táj ékoáassa.

Felelős: |atac; Lászlőné
Jegyzo

Határidő: 2014. február 28.

Iliírsb9ryi-JÓzsef polgármester elmondta, hogy elkészült a Tapolca és Környéke Kistérség
TÖbbcélú Tarsulás 2014. évi költségvetésének tewezete. A részletes költségvetés alapjá
megállaPÍthatÓ, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében betervezeti 2.427 eFt nem
fedezi aZ Önkormányzat részere kimutatott hoizájárulás összegét. Monostorapáti
ÖnkormánYzatnak 3.078 eFt támogatást kellene biztosítani a társulási fetadatok ellátáséútoz.

Javasolta a társulás költségvetésében kimutatott önkormányz ati hozzájarulást megadni, a
betervezell és igényelt támogaás közötti - 651 eFt - különböz etet az önkormány zat i0l4. évi
költségvetésének tartalékkerete terhére biáosítani.

KéPviselŐ-testiilet a javaslattal egyetértett, egyhangúl aB, 7 igen szavazattal megh ozta az
alábbi:



48t2014. nL 6.t Ökt. számú

l4

határ ozatot
Monostorapáti község Önkormrányzata a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Ttírsulást 2014. évben - a
társult feladatok ellátásáútoz sziikséges kiadások
binosításáútoz - 3.078 eFt-tal támogatja. Monostorapáti
község Önkormrinyzat 2014. evi 

- 
ttittsegvetéúen

betewezetl 2.427 eFt feletti összeget - 65l eFt-ot - a
2014. évi költségvetés tartalék kerete terhére biaosítja.

Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy az
önkormányzati hozzájarulás változását a következő
költségvetési rendelet sorián vezesse át.

Felelős: T*fo,:Lászlőné
Jegyzo

Hatráridő: költségvetési rendelet módosítása

Hárshegvi JÓzsef polgrirmester tájékortatta a képviselőket, hogy megkereste az Országos
EgYesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület, mely gyujtést kézdeminyezett a Veszpúm
megYei sPeciális mentők részére, akik munkájukhoz nélkülözhetetlen eszközöket szeretnének
vásárolni. Az egyesült vásárolja meg az összegyűjtött adományokből azeszközöket és adja at
a mentőszervezet részére.
1 0.000,-Ft üímogatást javasolt biáosítani az eszkőzök vásárlásához.

KéPviselŐ-testtilet a javaslattal egyetértett, egyhangűlag, 7 ígen szavazattal meghozta az
alábbi:

49 12014. tII. 6.t Ökt. számú határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete az ,r0rszágos Eryesület a
Mosolyért Közhasznú Eryesületr' (1325
Budapest, Pf . 204.) részére 1 0.000,-Ft támogatást
biaosít - a 2014 évi költségvetés terhére -a
Veszprém megyei speciális mentők eszközeinek
korszenísítéséhez.

Utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről
gondoskodjon.

Felelős: Takács Laszlőné
jegyző

Határj'dő: 2014. február 28.

Hárqhegvi JÓzsef polgármester elmondta, a7.I. világháboru kitörésének 100. évfordulójára
emlékezve több pályazati kiírás jelent meg. Az egyik ilyen pályárzati lehetős eg az élsa
világháboru történelmi emlékeit őrző emlékművet Úarctetele, renoválása, helyréailitasrlra
támogatás, a másik az első világháborut és a kapcsolódó történelmi eseményekei felidéző, a
hősÖknek és áldozatoknak emléket állító kulturális programok, művészeti tevékenységek
támogatása. Az első pályénat keretében fel lehetne újítani a templom előtti emlékművet,
esetlen egy új álapzattal. Mindkét pályazat l00 %-os támogatottságú.
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Gulvás Erzsébet alPolgármester szerint bármilyen petlyazat benyújtását megelőzően
egyeztetnikel| az atyával, csak ezt követően foglalkoázanak a lehetosegget.

Ta,kács Lászlóné jegYző elmondta, hogy a második pályánatikiírással kapcsolatban felvettea kaPcsolatot Hangodi Lászlő történésszel, aki elmondta, hogy több éve kutatj a már
MonostoraPáti kÖzség múltjának egy-egy korszakát. Kutatásának kiemelt helyén ai a ret
világháboru helYi vonatkozásainak feltrárása, bemutatása. 2018-ra az első világháboru
befejeződésének 100. évfordulójára készül el a,,Három háboru monostorapátikatonái,, című
kÖtete. Ebben az 1848/49-ben, l9l4l18-ban, illetve az l939l45-ben harcoli apáti katonáknak
tewez maradandó emléket állítani. Nagy mennyiségű dokumentumot és archív fotóanyagot
gyijtÖtt Össze. Az első világháboru kitorésének tóo. evfordulőjara emlékezve ezekből az
anYagokból egY kamara kirillítás megíewezését, megrendezéséi tewezi,,A nagy háboru
monostoraPáti arcaÍ" címmel. Atervezellmegvalósítas ZOt+. májusa, a HősöL vasáÁapja.
Ezt a PalYázatot kÖzrrrűvelődési intézmény nyujthatja be, költsége az előzetes számítások
szerint kb, 200.000,-Ft. A PálYazat 100 %-os tárrnogatottságú, ponázásos rendszer kereteiben
tÖrténik az elbírálás, ezértha az önkormányzat sajáifonásús biztosít, kedvezőbb elbírálásban
részesülhet.

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.

Egved Péter kéPviselŐ,szerint ilyen lehetőséget nem szabad kihagyni, be kell nyujtani a
pályézatot, az önerőta költségvetésből biztositú keil.

Ilárs,hCgvi JÓzser Polgármester ismertette a pályánat benyujtásara vonatkoző hatarczatijavaslatot. Kérte a kéPviselőket, amennyiben *"u[ hrblmávaiegyetértenek, kézfeltartással
jelezzék.

képviselő-testtilet egyhangútag, 7 igen szav azatlalmeghozta az alábbi:

5012014. tII. 6.t Ökt. számú határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-
testiilete tímogatja, hogy a Monostorapáti Művelődési
Haz pályáaatot nyújtson be a Közép- és Kelet-európai
történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
által kiírt pályázatra s,nz első világháborni Os a
kapcsolódó történelmi eseményeket íe|id,éző, a
hősüknek és áldozatoknak emléket állító kutturális és
tudományos programo\ művészeti tevékenységek
támogatása" témakörben.

A kiállítás költsége előreláthatólag 200.000,-Ft, melyhez
az önkormányzat a ktiltségek 20 %-át önerőként
biáosítja.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, a palyazat kedvező
elbírálása esetén a hozzájárulás kifizetéséről
gondoskodjon.

Felelős: TakácsLászlőné
jegyző

Határidő: 2014. április 30.
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Gulvás Erzsébet alpolgrármester elmondta a Jókai utcában lévő belvizelvezető rárok
kitisztításával kapcsolatban semmifele előrelépés nem történt, annak ellenére, hogy már több
testiileti ülésen felvetette a problémát, és mindig csak ígéretek hangzottak el.

Hársheevi JÓzsef polgármester elmondt4 mindenképpen az űt kétirányu lejtésének
kialakításával lehetne elérni a belvíz levezetését. Az árok szintezése a tavasz fólyamán
megtörténik, csak utána|ehet az árokásást elvégezni.

Gulvás Erzsébet alpolgármester kérte, hogy még márciusban történjen meg az árok
tisztítása, kiilÖnben megint a kertekben áll aviz, nem iehet elvetemény"roÍ. A, ott lakóknak
már nagyon fogy a tiirelmiik, hisz nem történik semmi.

Zentai János megkérdeáe mikor lesz az ,,ApátiTalálkoző''?
Hársheeyi JÓzsef polgármester elmondta, hogy még semmi konkrétumot nem lehet tudni.
Egved Péter képviselő megkérdeáe milyen kötelezettsége van az önkormányzatnak azutak
síkosság mentesítésével kapcsolatban?

Harsb9gvi JÓz§ef polgármester elmondta, négy zsék só állt rendelkezé sre, 2 fő vasárnap
kiszórta, de nem ért semmit, hisz az ónos eső folyamatosan esett. Megkérte a KPM tapolcai
vezetőjét is, hogy szórják végig a mellékutcákat, de nem vállalták. Á t.ireptitetek, boltok
kÖrnYékét leszórták. Ilyen időjárásban csak a gépi szórás fud segíteni. Nagy Istvánnak van
egy műtrágyaszőrőja, amivel esetleg végig lehetne szómi azutcékat.

Eeyed Péter képviselő elmondta, ezt a váIaszt nem fudja elfogadni. Bármi áron, de
bizosítani kell az embert és a szükséges anyagot is a síkosság mentesúshez.

Yare4 János képviselő szerint nagy szíikség lenne egy szállítőjárműre, hisz aztnem lehet
elvárni, hogy talicskával hordják asőző anyagot.
A mozgő árusítassal kapcsolatban elmondta, hogy a pékség előtt álló húsos autó
balesetveszélyes helyzetet teremt azzal,hogy ott árusít. Nem lehet belátni azebrát,a vásarolni
szándékozők is az úttesten állnak. Biáonságosabb lenne a Zinyi utcában, vagy az Iskola
utcában árusítani.
A SPortegYesület támogatásával kapcsolatban kérte a képviselőket, hogy emeljenek a
trámogatási Összegen, mert minden költségük emelkedett, egyre nehezebben tudjtík
kigazdálkodni a j átékengedélyek, orvosi vizsgálatköltségeit.
Elmondta, hogy a könyvtárban hetente összejön egy asszonycsoport horgolnak,
kézimunkáznak. Tervezik egy betlehemi jászol kialakít"ísáia templom kertben. Sok egyéni
felajánlás van, de tervezett költségeket nem fedezi, ezért az önkormányzattól is szeretnének
anyagi támogatást kérni.

Hársheeyi JÓzsef polgármester elmondta, egyetért azzal, hogy a pékség előtti tér nem a
legjobb megoldás az árusításta. Felveszi a kapcsolatot a Kft. u"áO3euit, és megegyeznek egy
új helyszínben.

A Sportegyesület támogatására 500.000,-Ft támogatás van beépítve a költségvetésbe, amikor
aktuális lesz atamogatás megítéléséről dönteni visszatérnek a kérésre

A betlehemi jászol kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy az anyagkölts éget tudná az
önkormányzat biáosítani, elthez azonbanismerni kell a költségeket.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a civil szervezetek támogatására csak a most
megalkotott állanthááartáson kívüli fonás átvételére és át1dására vonatkozó szabtátyokról
szóló Önkormányzati rendelet hatalyba lépése után van lehetőség, addig nem lehet dönteni a
tamogatás összegéről.
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Hársheryi József polgármester mivel több észrevétel nem volt, megköszönte a képviselők
részvételét, az ülést 20.00 órakor bezátrta.

Ád"',( Hárstresyi
q#*há

jesyzo

,lgyib,
képfrselő

Jeryzőkönyv hitelesítők: §3


