
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

Száma: 1-2/2014. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 6-án 

/csütörtökön/ 18.00 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 

    Czverencz Zoltán   képviselő 

    Egyed Péter   képviselő 

Polgár László   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő  

    Varga János   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott:  

    Takács Lászlóné  jegyző 

    Krunikkerné Török Andrea   pü. vezető 

    Dr.  Kurkó György  Választási Biz. elnöke 

    Soós Gyula   Nagycsaládos Egy. elnöke 

    Zentai János   Nyugdíjas Egy. elnöke 

    Török Zoltánné   Helyi Mozg.korl. csop. vez. 

    Kiss János               RNÖ elnöke, Ifjúsági Szerv. vez 

         

Jegyzőkönyv hitelesítők: Polgár László   képviselő 

   Varga János   képviselő 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné     

 

Hárshegyi 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 az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítő Polgár László 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./  Czverencz Zoltán képviselő beiktatása, eskü letétele, megbízólevél 

átadása.  

 Előadó:    Dr. Kurkó György Választási biz. elnöke 
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  2./ Monostorapáti község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 

elfogadásáról szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítása.  

  Előadó:      Hárshegyi József  polgármester 

 3./  Monostorapáti község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

elfogadása.  

  Előadó:      Hárshegyi József  polgármester 

 4./  Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

szabályokról szóló rendelet elfogadása.  

  Előadó:      Hárshegyi József  polgármester 

 5./   Beszámoló az  „Egervölgye” Sportegyesület munkájáról. 

  Előadó:    Varga János  elnök  

 6./   Beszámoló az „Extázis” Ifjúsági Szervezet tevékenységéről.  

  Előadó:     Kiss János elnök 

 7./   Vegyes, aktuális ügyek:  

  a./  Czverencz Zoltán Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása 

  b./  Eger-patak üzemeltetésre, fenntartásra történő átadásáról  

nyilatkozat. 

  c./  KREATÍVTERV  Kft. vállalkozási szerződése 

        d./  Választási Bizottság tagjának megválasztása 

  e./  Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása 

  f./  Közterület használati kérelmek elbírálása 

  g./  Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött  

   megállapodás felülvizsgálata. 

  Előadó:   Hárshegyi József polgármester 

 

1.Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester üdvözölte Dr. Kurkó Györgyöt a Választási Bizottság 

elnökét. Elmondta, hogy Wind József képviselő lemondásával megüresedett képviselő helyre 

új képviselő lép. A 2010. október 3-án megtartott önkormányzati képviselő választáson a 

következő legtöbb szavazatban részesülő Czverencz Zoltán látja el  a következő választásokig 

a megüresedett képviselői tisztséget. Felkérte a Választási Bizottság elnökét vegye ki az 

esküt, és adja át a megbízólevelet. 

 

Dr. Kurkó György a Választási Bizottság elnöke felkérte az eskütevőt és a jelenlevőket, 

hogy álljanak fel, és Czverencz Zoltán mondja utána az eskü szövegét. 

Képviselő az esküt letette.  

 

/Esküokmány a jkv. mellékletét képezi/ 
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2. 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 az előterjesztés, benne szerepel a 2,5 mFt-os bérleti díj, amely a 

Bakonykarszt Zrt-től származik, mint bérleti díj.  

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,  a beérkezett bevételek, illetve a kiemelt 

előirányzatok közötti átcsoportosításokat, egyéb szóbeli kiegészítése nincs.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester megkérdezte lesz –e még változás a 2013. évi 

költségvetésben? 

Krunikkerné Török Andrea  elmondta, hogy a végleges elszámolások után még változhat a 

2013. évi költségvetés összege.  

Varga János    az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a 

költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolta.  

Hárshegyi József    polgármester mivel több észrevétel nem volt,  javasolta a rendelet-

tervezet elfogadását.  Kérte a képviselőket, amennyiben azzal egyetértenek, kézfeltartással 

jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  

1/2014.(II. 15.) önkormányzati   r e n d e l e t e t   

     Monostorapáti község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.    

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

3. Napirend 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a 2014. évi költségvetésre vonatkozó írásos 

előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A kiküldött anyag még nem tartalmazza a 

kistérségnek átadandó plusz pénzeszközöket, melyről a vegyes ügyek keretében kell dönteni. 

A 2008-2010. között történt kistérségi ellenőrzés eredményeként visszafizetési kötelezettség 

keletkezett, melyet most visszaosztottak a településekre. A házi segítségnyújtás keretein belül 

foglalkoztatott szociális munkásokra is kevesebb állami támogatást adnak. 2014. január 1-től 

1 fő szociális munkásnak 10 gondozottat kell ellátni, ehhez adják az állami támogatást.  

Jelenleg ez nálunk 8,5 főben áll meg. Két lehetőség van, csökkenteni az óraszámot, vagy a 

létszámot. Ez a két tétel plusz kiadást fog jelenteni a költségvetésben. A 206 millió forintos 

költségvetésben fejlesztésre is van fedezet. A feladatfinanszírozás jól működik, a kötelező 

feladatokhoz szükséges pénzeszközök rendelkezésre állnak. 
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Kérte a képviselőket amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg.  

Varga János  képviselő szerint már az is előrelépés, ha a feladatok ellátásához szükséges 

anyagi fedezetet biztosítja az állami támogatás.  

Polgár László  képviselő szerint jó lenne tudni, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek, a 

költségvetésben már lehetne azokkal számolni.  

Hárshegyi József  polgármester elmondta, oktatási intézményekkel kapcsolatos 

fejlesztésekre, illetve sportprogramok szervezésére lesznek kiírások, 80 %-os támogatással. 

Pontosan még nem lehet tudni, hogy milyen célra.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester megkérdezte a természetbeni ellátások címszó alatt 

tervezett 108.225 eFt mit takar?  

Krunikkerné Török Andrea   elmondta, hogy hivatal nélkül, az önkormányzat összes 

működési kiadását tartalmazza, melyek részletesen a 16 alcím alatt vannak feltüntetve.  Az 

idei évtől megváltozott a költségvetés összeállításának szerkezete,  az óvodai társulásnak 

átadott  összeget is itt kell szerepeltetni, ezért növekedett majdnem duplájára  2013. évi 

előirányzathoz képest a  2014. évi előirányzat.  

Varga János   az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság megtárgyalta a 2014. évi 

költségvetés tervezetét, azt elfogadásra javasolta.   

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

2014. évi költségvetést. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, minősített többséggel, megalkotta az 

alábbi:  

 

2/2014. (II. 15.) önkormányzati   r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

elfogadásáról.  

 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

4. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére 

és átadására vonatkozó szabályokról készült rendelet-tervezetet a képviselők írásban 

megkapták.  

Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

Takács Lászlóné  jegyző elmondta, hogy az államháztartási törvény előírja, hogy csak helyi 

rendeletben szabályozott keretek között lehet civil szervezeteket, alapítványokat támogatni. A 

törvényi rendelkezés figyelembe vételével tehát rendeletben kell szabályozni az 

államháztartáson kívüli forrás átvétel és átadás szabályait. Amennyiben a képviselő-testület 

nem alkot helyi önkormányzati rendeletet, az e nélkül történő államháztartáson kívüli forrás 

átvételére és átadására vonatkozó határozathozatal törvénysértő. 

Varga János   az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság megtárgyalta a rendelet- 

tervezetet, azt elfogadásra javasolta.   
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Hárshegyi József   polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta elfogadni  a  

rendeletet. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, minősített többséggel, megalkotta az 

alábbi:  

3/2014. (II. 15.) önkormányzati   r e n d e l e t e t 

 Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó szabályokról. 

/ Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

5. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Sportegyesület 2013. évi munkájáról szóló 

írásos beszámolót 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 az öltöző állapotán még mindig nem sikerült javítani, hisz az 

anyagi lehetőségek korlátozottak. Több vállalkozást megkerestek, sikerült új támogatókat 

találni. Az utánpótlás nevelés jól működik, a gyerekek szívesen részt vesznek a 

sportprogramokon, versenyeken.  A Bozsik programnak köszönhetően létszámhiányuk nincs, 

sőt többen is vannak. Szeretnék bővíteni a sportolási lehetőségeket, a futballon kívül más 

sporttevékenységet is terveznek szervezni, mint pl. az asztalitenisz.  

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

Polgár László   képviselő megkérdezte van –e biztosításuk a játékosoknak, hisz előfordulhat 

olyan baleset, ami kihat a játékos egész életére. 

Varga János   elmondta, hogy a játékengedély tartalmazza a biztosítást, aminek mértéke és 

tartalma szabályozva van. Minden sérülést jegyzőkönyveznek, a szükséges nyomtatvány 

kitöltésre kerül. Szerencsére még komoly sérülés nem volt. Lábtörés már előfordult, arra 

10.000,-Ft egyszeri térítést fizetett a biztosító.  

Gulyás Erzsébet  alpolgármester szerint ezek a biztosítások csak egyszeri kifizetést 

tartalmaznak.  Ahhoz, hogy valaki egy folyamatos biztosítási összegre legyen jogosult, saját 

magának kell balesetbiztosítást kötnie, ugyan úgy, mint egy utazás esetén. Szerinte egy ilyen 

biztosítási forma megkötése nem feladata sem az önkormányzatnak, sem az egyesületnek. Aki 

valamilyen szinten sportol, vállalja az azzal járó veszélyeket is, ezért célszerű saját 

balesetbiztosítást kötni.  

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

elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

36/2014. /II.6./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Beszámoló a Sportegyesület 
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2013. évi munkájáról” szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/ 

 

6. Napirend 

Hárshegyi József  polgármester felkérte Kiss Jánost az Ifjúsági Szervezet vezetőjét 

tájékoztassa a képviselőket a szervezet 2013. évi tevékenységéről.  

 

Kiss János  az Ifjúsági Szervezet vezetője részletesen tájékoztatta a képviselőket a szervezet 

2013. évben megtartott rendezvényeiről, programjairól. Megköszönte  az önkormányzat 

anyagi támogatását, segítségét.  

Kérte a képviselőket amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban észrevételük, kérdésük 

van, tegyék meg. 

Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  

Hárshegyi József   polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

37/2014. /II. 6./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Beszámoló az „Extázis” 

Ifjúsági Szervezet  2013. évi munkájáról” szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/ 

7. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy Wind József képviselő  lemondásával, aki 

az Ügyrendi Bizottság tagja volt,  az  Ügyrendi Bizottság tagjainak száma kettő főre csökkent.  

Javasolta helyette Czverencz Zoltán képviselőt megválasztani az Ügyrendi Bizottság hiányzó 

tagjának.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az 

alábbi:  

38/2014. /II.6./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 7/2011. /III. 31./ rendelettel 

elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 

alapján létrehozott Ügyrendi Bizottság  

tagjának  

           Czverencz Zoltán  képviselőt 

 megválasztja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az  
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SZMSZ 3. sz. függelékének fentiek szerinti 

módosítására.  

Felelős:     Takács Lászlóné  

                  jegyző 

Határidő:   azonnal 

Hárshegyi József   polgármester felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, az Eger patak 

üzemeltetésre, fenntartásra történő átadásának lehetőségéről tájékoztassa a képviselőket. Az 

ezzel kapcsolatos írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.  

Takács Lászlóné   jegyző elmondta, hogy a vízgazdálkodási törvény módosításával a helyi 

önkormányzatnak lehetősége van a tulajdonában álló belvízelvezetést, vagy öntözést szolgáló 

vízfolyást, csatornát felajánlani üzemeltetésre és fenntartásra a működési terület szerinti 

vízügyi igazgatási szervnek. Az önkormányzat tulajdonát képezi a 73. és 396. hrsz. alatti 

Eger-patak megjelölésű csatornaszakasz, amely belvíz elvezetési célokat is szolgál. Már több 

testületi ülésen felvetődött, hogy ki kellene tisztítani annak érdekében, hogy nagyobb esőzés 

esetén a Kanárisban megnövekedett vízmennyiséget csökkenteni lehessen. Most lehetőség 

lenne arra, hogy az üzemeltetési, fenntartási feladatokat ellenérték nélküli üzemeltetésre 

átadja az önkormányzat.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, felvette a kapcsolatot a Vízügyi Igazgatóság 

tapolcai munkatársaival, tárgyaltak  az esetleges átadásról. Amennyiben az önkormányzat 

képviselő-testülete úgy dönt, hogy átadja a holt-medret a további fenntartási munkákat Ők 

fogják végezni. Ez azt jelenti, hogy minden tisztítással kapcsolatos munkát a Vízügyi 

Igazgatóság végzi.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester elmondta, egyetért az átadással, de az üzemeltetési 

szerződést még az aláírás előtt szeretné megnézni. A Vízügyi Igazgatóság volt az, aki 

elgátolta az eredeti medret, megakadályozva a víz átfolyását a jelenlegi holt mederbe. Amíg 

az nem lesz megnyitva nem lehet szabályozni, illetve megosztani a Kanárisba lévő 

vízmennyiséget. 

Polgár László   képviselő szerint ha az átadás azt jelenti, hogy  továbbiakban nem az 

önkormányzat feladata lesz a meder tisztítása támogatja az üzemeltetésre történő átadást.  

Hárshegyi József  polgármester ismertette az átadásra vonatkozó határozati javaslatot. Kérte 

a képviselőket, amennyiben annak tartalmával egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

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

39/2014. /II. 6./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 45/D. §. (1) bekezdése alapján felajánlja 

üzemeltetésre, fenntartásra a tulajdonát képező 

Monostorapáti 73. hrsz. és 396. hrsz. alatt lévő Eger-

patak megjelölésű beépítetlen területét a KDT. Vízügyi 

Igazgatóságnak /Székesfehérvár, Balatoni u. 6./.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot 

küldje meg a vízügyi igazgatási szervnek.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

      jegyző 



8 

 

Határidő:  2014. február 28.  

  

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy a Hegyalja utca aszfaltozása elkészült, a 

garanciális munkák elvégzésre márciusig kapott határidőt a kivitelező. Az utca aszfaltozása és 

esővíz elvezetési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat a KREATÍVTERV 

Kft. végezte Demény Zoltán ügyvezető irányításával.  A vállalkozó megküldte vállalkozási 

szerződését, mely szerint a műszaki ellenőri teendők ellátásáért 250.000,-Ft + ÁFA 

munkadíjat kérnek. Ismertette a vállalkozói szerződést.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az abban foglaltakkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

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

40/2014. /II. 6./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete  a Monostorapáti Hegyalja utca aszfaltozása és 

esővíz elvezetési munkákhoz kapcsolódó műszaki 

ellenőri feladatok ellátásával megbízza  

KREATÍVTERV Kft-t /8200 Veszprém, Boksa tér 1/B. 

képviselője: Demény Zoltán ügyvezető/.  

 A  műszaki ellenőri díjat 250.000,-Ft + ÁFA összegben 

határozza meg.  

 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

vállalkozói szerződés aláírására.  

 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 tisztjéről lemond, egyéb 

elfoglaltságai miatt nem tudja vállalni  továbbra ezt a feladatot.  Az országgyűlési képviselők 

választásának lebonyolításához helyette új tagot kellene a Helyi Választási Iroda vezetőjének 

kijelölni póttagok közül. Mivel jelenleg a Helyi Választási Bizottságnak nincs megválasztott 

póttagja, a képviselő-testületnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. §. 

(2) bekezdése alapján új tagot,  továbbá két póttagot kell megválasztani.  A választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján a  Helyi Választási 

Bizottság tagjait a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára a képviselő-testület választja 

meg.  A Választási Bizottság tagjainak személyére a Helyi Választási Iroda vezetője tesz 

indítványt.  

Javasolta a Helyi Választási bizottság hiányzó tagjának Varga Lajosnét, a két póttagnak Sipos 

Györgynét és Oravecz Tibornét megválasztani. 

Hárshegyi József   polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javasolt személyek 

megválasztásával, kézfeltartással jelezze.  

Képviselő-testület  egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  
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41/2014. /II. 6./ Ökt. számú       h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 35. §. (2) bekezdése alapján a Helyi 

Választási Bizottság tagjának  

Varga Lajosné Monostorapáti, Dózsa u. 11. 

 

A Helyi Választási Bizottság póttagjának 

  Sipos Györgyné Monostorapáti, Vörösmarty u. 16 

Oravecz Tiborné Monostorapáti, Cinege-köz 5.  

szám alatti lakosokat megválasztja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki, a 

megbízóleveleket adja át. 

 

Felelős:    Hárshegyi József 

          polgármester 

Határidő:  2014. február 28. 

 

Takács Lászlóné  jegyző  tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásának lebonyolításához szükséges Szavazatszámláló 

Bizottság elhunyt tagja – Somogyváriné Kalányos Ilona -  helyett Kovács Zoltánné póttag lép 

be. A bizottság tagjainak száma jelenleg 3 fő, ezt 5 főre kell kiegészíteni, ezért még két új 

tagot,  valamint az elhunyt id. Vígh Lászlóné helyett új póttagot kell választani. 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak személyére a Helyi Választási Iroda vezetője tesz 

indítványt.  

Javasolta a bizottság új tagjainak ifj. Baranyi Andrásnét és Tál Lajosnét, póttagnak Bokor  

Istvánnét és Szőcze Lászlónét megválasztani. 

Hárshegyi József   polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javasolt személyek 

megválasztásával, kézfeltartással jelezze.  

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

 

42/2014. /II. 6./ Ökt. számú       h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. §. (1) és 35. §. (2) bekezdése, 

alapján Monostorapáti községben működő 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

működő Szavazatszámláló Bizottság tagjának  

ifj. Baranyi Andrásné Monostorapáti, Iskola u. 3. 

Tál Lajosné Monostorapáti, Petőfi u. 70. 

A Szavazatszámláló Bizottság póttagjának 

 Bokor Istvánné Monostorapáti, Kossuth u. 51. 
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Szőcze Lászlóné Monostorapáti, Kossuth u. 1.  

szám alatti lakosokat megválasztja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki, a 

megbízóleveleket adja át. 

 

Felelős:    Hárshegyi József 

          polgármester 

Határidő:  2014. február 28. 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről  és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló  1994. évi LXIV. tv. alapján 

a képviselő-testületnek el kell fogadnia a főállású polgármester tárgyévre vonatkozó 

szabadságolási tervét, melytől csak kivételesen lehet eltérni a szabadság kiadása során. A 

képviselő-testület dönthet a szabadság engedélyezéséről, ennek rendjéről. A főállású 

polgármestert  évi 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg. A 2014. évre 

összesen, mandátumának lejárásáig időarányosan 32 nap szabadság illeti meg.  

Ismertette szabadságolási ütemtervét, kérte annak elfogadását.  

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással  meghozta az alábbi:  

 

43/2014. /II. 6./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 5. §-a alapján 

Hárshegyi József polgármester szabadságolási 

ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja.  

A polgármester 2014. évi szabadsága 21 nap 

alapszabadság és 11 nap pótszabadság, összesen: 32 nap.  

Képviselő-testület a polgármesternek engedélyezi, hogy 

az ütemtervben meghatározott időpontokban szabadságát 

töltse.  

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

nyilvántartáson vezesse  a szabadság igénybevételét.  

Felelős:     Takács Lászlóné 

        jegyző 

Határidő:   folyamatos 

 

Hárshegyi József   polgármester  ismertette a budaörsi székhelyű Family Frost Kft.  

közterület használatra vonatkozó kérelmét.  A tavalyi évhez hasonlóan   heti egy alkalommal - 

gépjárműről történő mozgóbolti árusítás keretében -  árusítanak  jégkrémet, mélyhűtött 

termékeket a községben.  A várható szállítási napok  /52 alkalom/ alapján a helyi rendeletben  

foglalt  700,-Ft-os díjtétellel  számolva, javasolta a közterület használati engedély megadását 

határozatlan időre,  2014. évre 36.400,-Ft használati díj megfizetésével.  
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Egyed Péter   képviselő  szerint emelni kellene a közterület használati díjon. Már tavaly is 

kezdeményezte, de nem történ változtatás, azzal az indokkal, hogy már megkötött szerződés 

van a mozgóárusokkal. Most lenne rá lehetőség, hisz új szerződéseket kell kötni.  

Hárshegyi József   polgármester szerint ezek a mozgóárusok körjáratban vannak a 

településeken, mindenhol meg kell fizetni a közterület használati díjat, nem biztos, hogy egy 

emelt díjat ki tudnak gazdálkodni. Díj emelésre csak akkor kerülhet sor, ha a közterület 

használatáról szóló rendeletet módosítják. A most megkötendő szerződéseket határozatlan 

időre javasolja megkötni az eddigi egy éves időtartam helyett. Amennyiben a díj mértékén 

mégis változtatnak, a szolgáltató eldöntheti, hogy az emelt díjjal folytatja –e tovább 

tevékenységét. A szerződést bármelyik fél felmondhatja, az abban foglaltak szerint. 

Kérte a képviselőket, amennyiben a közterület használati szerződés megkötésével a jelenlegi 

díjszabály alapján egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

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

 

44/2014. /II. 6./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata  Képviselő-

testülete a közterületek használatának rendjéről szóló
 

2/2009. /II.5./ önkormányzati rendelettel módosított 

8/2008. /X. 31./ önkormányzati rendelet 4. §-a alapján 

engedélyezi, hogy a Family Frost Kft. 2040 Budaörs, 

Budapesti út 62-64. szám alatti jogi személy az 

önkormányzat közterületeit határozatlan időre igénybe 

vegye árusítás céljából heti egy alkalommal, 2014. évben 

52 napra.  

Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a rendelet 10. §. 

3. sz. melléklet alapján 700,-Ft/nap összegben határozza 

meg, mely összesen 36.400,-Ft 2014. évre.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

közterület használati szerződés megkötésére, és a 

használati díj beszedésére.  

 

Felelős:    Hárshegyi József 

     polgármester 

                                                          Határidő:  2014. március 1.  

Hárshegyi József   polgármester  ismertette a balatonfüredi székhelyű B&SZ  Kft. 

/Balatonfüred, Köztársaság u. 1/C./ közterület használatra vonatkozó kérelmét.  A tavalyi 

évhez hasonlóan   heti egy alkalommal - gépjárműről történő mozgóbolti árusítás keretében 

árusítanak – szódavizet és gázpalackot minden hétfőn-  a községben.  A várható szállítási 

napok  /52 alkalom/ alapján a helyi rendeletben  foglalt  700,-Ft-os díjtétellel  számolva, 

javasolta a közterület használati engedély megadását határozatlan időre, 2014. évre 36.400,-Ft 

használati díj megfizetésével.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  
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45/2013. /II. 6./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata  Képviselő-

testülete a közterületek használatának rendjéről szóló
 

2/2009. /II.5./ önkormányzati rendelettel módosított 

8/2008. /X. 31./ önkormányzati rendelet 4. §-a alapján 

engedélyezi, hogy a B&SZ Kft. 8230 Balatonfüred, 

Köztársaság u. 1/C. szám alatti jogi személy az 

önkormányzat közterületeit határozatlan időre igénybe 

vegye árusítás céljából heti egy alkalommal, 2014. évben 

52 napra.  

Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a rendelet 10. §. 

3. sz. melléklet alapján 700,-Ft/nap összegben határozza 

meg, mely összesen 36.400,-Ft 2014. évre.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

közterület használati szerződés megkötésére, és a 

használati díj beszedésére.  

 

Felelős:    Hárshegyi József 

     polgármester 

                                                          Határidő:  2014. március 1.  

Hárshegyi József   polgármester  ismertette a várpalotai székhelyű SLE-PA Húskereskedelmi 

Kft.  közterület használatra vonatkozó kérelmét.  A tavalyi évhez hasonlóan  heti két 

alkalommal, kedden és pénteken - gépjárműről történő mozgóbolti árusítás keretében -  

árusítanak  húst a községben.  A várható szállítási napok  /104 alkalom/ alapján a helyi 

rendeletben  foglalt  700,-Ft-os díjtétellel  számolva, javasolta a közterület használati 

engedély megadását 2014. évre 72.800,-Ft használati díj megfizetésével.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

46/2013. /II. 6./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata  Képviselő-

testülete a közterületek használatának rendjéről szóló
 

2/2009. /II.5./ önkormányzati rendelettel módosított 

8/2008. /X. 31./ önkormányzati rendelet 4. §-a alapján 

engedélyezi, hogy a SLE-PA Húskereskedelmi KFT 

8100 Várpalota, Szélhelyi u. 24.  szám alatti  székhelyű 

/telephelye: 8192 Hajmáskér, Iparos u. 5./ jogi személy 

az önkormányzat közterületeit határozatlan időre igénybe 

vegye árusítás céljából heti két alkalommal, 2014. évben 

104 napra.  

 

Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a rendelet 10. §. 

3. sz. melléklet alapján 700,-Ft/nap összegben határozza 

meg, mely összesen 72.800,-Ft 2014. évre.  
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

közterület használati szerződés megkötésére, és a 

használati díj beszedésére.  

 

Felelős:    Hárshegyi József 

     polgármester 

                                                          Határidő:  2014.  március 1.  

Hárshegyi József    polgármester elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötött Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 

80. §. (2) bekezdése alapján minden év január 31-ig felül kell vizsgálni és amennyiben 

szükséges azt módosítani kell. A megállapodás megfelel a jelenleg hatályos jogszabályi 

előírásoknak ezért azt nem kell módosítani.  

Ismertette a határozati javaslatot, kérte a képviselőket, amennyiben az abban foglaltakkal 

egyetértenek kézfeltartással jelezzék.  

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

47/2014. /II. 6./ Ökt. számú            h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete felülvizsgálta a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött – 67/2012. (IX. 11.) Ökt. számú 

határozattal elfogadott Együttműködési Megállapodást, 

és megállapította, hogy a megállapodás módosítása nem 

indokolt.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről a 

nemzetiségi önkormányzat elnökét tájékoztassa.  

Felelős:   Takács Lászlóné  

      jegyző 

Határidő:  2014. február 28.  

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy elkészült  a Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulás 2014. évi költségvetésének tervezete. A részletes költségvetés alapján 

megállapítható, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében betervezett 2.427 eFt nem 

fedezi az önkormányzat részére kimutatott hozzájárulás összegét. Monostorapáti 

önkormányzatnak 3.078 eFt támogatást kellene biztosítani a társulási feladatok ellátásához.  

Javasolta a társulás költségvetésében kimutatott önkormányzati hozzájárulást megadni, a 

betervezett és igényelt támogatás közötti - 651 eFt - különbözetet az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítani.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 



14 

 

48/2014. /II. 6./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata a  Tapolca és 

Környéke  Kistérség Többcélú Társulást 2014. évben  - a 

társult feladatok ellátásához szükséges kiadások  

biztosításához -  3.078 eFt-tal támogatja. Monostorapáti 

község Önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

betervezett 2.427 eFt feletti összeget – 651 eFt-ot – a 

2014. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 

önkormányzati hozzájárulás változását a következő 

költségvetési rendelet során vezesse át.   

Felelős:    Takács Lászlóné  

      jegyző 

Határidő:   költségvetési rendelet módosítása 

Hárshegyi József   polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy  megkereste az Országos 

Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület, mely gyűjtést kezdeményezett a Veszprém 

megyei speciális mentők részére, akik munkájukhoz nélkülözhetetlen eszközöket szeretnének 

vásárolni. Az egyesült vásárolja meg az összegyűjtött adományokból az eszközöket és adja át 

a mentőszervezet részére.  

10.000,-Ft támogatást javasolt biztosítani az eszközök vásárlásához.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

49/2014. /II. 6./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az „Országos Egyesület a 

Mosolyért Közhasznú Egyesület” (1325 

Budapest, Pf. 204.)  részére 10.000,-Ft támogatást 

biztosít - a 2014 évi költségvetés terhére –a 

Veszprém megyei speciális mentők eszközeinek 

korszerűsítéséhez.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

                 jegyző 

Határidő:  2014. február 28.  

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta,  az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára 

emlékezve több pályázati kiírás jelent meg. Az egyik ilyen pályázati lehetőség az első 

világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítására 

támogatás, a másik az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a 

hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális programok, művészeti tevékenységek 

támogatása. Az első pályázat keretében fel lehetne újítani a templom előtti  emlékművet, 

esetlen egy új talapzattal. Mindkét pályázat 100 %-os támogatottságú.  
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Gulyás Erzsébet  alpolgármester szerint bármilyen pályázat benyújtását megelőzően  

egyeztetni kell az atyával, csak ezt követően foglalkozzanak a lehetőséggel.  

Takács Lászlóné   jegyző elmondta, hogy a második pályázati kiírással kapcsolatban felvette 

a kapcsolatot Hangodi László történésszel, aki elmondta, hogy több éve kutatja már 

Monostorapáti község múltjának egy-egy korszakát. Kutatásának kiemelt helyén áll a két 

világháború helyi vonatkozásainak feltárása, bemutatása. 2018-ra az első világháború 

befejeződésének 100. évfordulójára készül el a „Három háború monostorapáti katonái” című 

kötete. Ebben az 1848/49-ben, 1914/18-ban, illetve az 1939/45-ben harcolt apáti katonáknak 

tervez maradandó emléket állítani. Nagy mennyiségű dokumentumot és archív fotóanyagot 

gyűjtött össze. Az első világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékezve ezekből az 

anyagokból egy kamara kiállítás megtervezését, megrendezését tervezi „A nagy háború 

monostorapáti arcai” címmel. A tervezett megvalósítás 2014. májusa, a Hősök vasárnapja.  

Ezt a pályázatot közművelődési intézmény nyújthatja be, költsége az előzetes számítások 

szerint kb. 200.000,-Ft. A pályázat 100 %-os támogatottságú, pontozásos rendszer kereteiben 

történik az elbírálás, ezért ha az önkormányzat saját forrást is biztosít, kedvezőbb elbírálásban 

részesülhet.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

Egyed Péter  képviselő szerint ilyen lehetőséget nem szabad kihagyni, be kell nyújtani a 

pályázatot, az önerőt a költségvetésből biztosítani kell.  

Hárshegyi József  polgármester ismertette a pályázat benyújtására vonatkozó határozati 

javaslatot. Kérte a képviselőket, amennyiben annak tartalmával egyetértenek, kézfeltartással 

jelezzék.  

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

50/2014. /II. 6./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete támogatja, hogy a Monostorapáti Művelődési 

Ház pályázatot nyújtson be a Közép- és Kelet-európai 

történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 

által kiírt pályázatra „az első világháborút és a 

kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a 

hősüknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és 

tudományos programok, művészeti tevékenységek 

támogatása” témakörben.  

A kiállítás költsége előreláthatólag  200.000,-Ft, melyhez 

az önkormányzat  a költségek 20 %-át önerőként 

biztosítja.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, a pályázat kedvező 

elbírálása esetén a hozzájárulás kifizetéséről 

gondoskodjon.  

Felelős:     Takács Lászlóné 

                  jegyző 

Határidő:   2014. április 30.  
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Gulyás Erzsébet   alpolgármester elmondta a Jókai utcában lévő belvízelvezető árok 

kitisztításával kapcsolatban semmiféle előrelépés nem történt, annak ellenére, hogy már több 

testületi ülésen felvetette a problémát, és mindig csak ígéretek hangzottak el.   

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, mindenképpen az út  kétirányú lejtésének 

kialakításával lehetne elérni a belvíz levezetését. Az árok szintezése a tavasz folyamán 

megtörténik, csak utána lehet az árokásást elvégezni.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester kérte, hogy még márciusban történjen meg az árok 

tisztítása, különben megint a kertekben áll a víz, nem lehet elveteményezni. Az ott lakóknak 

már nagyon fogy a türelmük, hisz nem történik semmi.  

Zentai János   megkérdezte mikor lesz az „Apáti Találkozó”? 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy még semmi konkrétumot nem lehet tudni.  

Egyed Péter   képviselő megkérdezte milyen kötelezettsége van az önkormányzatnak az utak 

síkosság mentesítésével kapcsolatban? 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, négy zsák  só állt rendelkezésre, 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. A középületek, boltok 

környékét leszórták.  Ilyen időjárásban csak a gépi szórás tud segíteni. Nagy Istvánnak van 

egy műtrágyaszórója, amivel esetleg végig lehetne szórni az utcákat.  

Egyed Péter  képviselő elmondta, ezt a választ nem tudja elfogadni. Bármi áron, de 

biztosítani kell az embert és a szükséges anyagot is a síkosság mentesítéshez.   

Varga János   képviselő szerint nagy szükség lenne egy szállító járműre, hisz azt nem lehet 

elvárni, hogy talicskával hordják a sózó anyagot.  

A mozgó árusítással kapcsolatban elmondta, hogy a pékség előtt álló húsos autó 

balesetveszélyes helyzetet teremt azzal, hogy ott árusít. Nem lehet belátni a zebrát, a vásárolni 

szándékozók is az úttesten állnak.  Biztonságosabb lenne a Zrínyi utcában, vagy az Iskola 

utcában árusítani.  

A Sportegyesület támogatásával kapcsolatban kérte a képviselőket, hogy emeljenek a 

támogatási összegen, mert minden költségük emelkedett, egyre nehezebben tudják 

kigazdálkodni a játékengedélyek, orvosi vizsgálat költségeit.  

Elmondta, hogy a könyvtárban hetente összejön egy asszonycsoport horgolnak, 

kézimunkáznak. Tervezik egy  betlehemi jászol kialakítását a templom kertben. Sok egyéni 

felajánlás van, de tervezett költségeket nem fedezi, ezért az önkormányzattól is szeretnének 

anyagi támogatást kérni.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, egyetért azzal, hogy a  pékség előtti tér nem a 

legjobb megoldás az árusításra. Felveszi a kapcsolatot a Kft. vezetőjével, és megegyeznek egy 

új helyszínben.  

A Sportegyesület támogatására 500.000,-Ft támogatás van beépítve a költségvetésbe, amikor 

aktuális lesz a támogatás megítéléséről dönteni visszatérnek a kérésre.  

A betlehemi jászol kialakításával kapcsolatban  elmondta, hogy az anyagköltséget tudná az 

önkormányzat biztosítani, ehhez azonban ismerni kell a költségeket.  

Takács Lászlóné  jegyző elmondta, hogy a civil szervezetek támogatására csak a most 

megalkotott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról 

szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése után van lehetőség, addig nem lehet dönteni a  

támogatás összegéről.  
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Hárshegyi József   polgármester mivel több észrevétel nem volt, megköszönte a képviselők 

részvételét, az ülést 20.00 órakor bezárta.  

Kmf.  

 

     Hárshegyi József       Takács Lászlóné 

        polgármester               jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

    Polgár László          Varga János 

       képviselő             képviselő 
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