
Önkormányzati Képviselőtestület 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Száma: 1-3/2014. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én 

/szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 

    Varga János   képviselő 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

    Sztrik Emilné   képviselő  

Tanácskozási joggal meghívott:  

    Takács Lászlóné  jegyző 

    Krunikker Milán      pü. előadó 

                        Mészáros László János Zalai Dombhátaktól a Vulkánok 

Völgyéig Egyesület elnöke  

Jegyzőkönyv hitelesítők: Czverencz Zoltán  képviselő 

   Egyed Péter   képviselő 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné     

 

Hárshegyi József  polgármester üdvözölte a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz a 7 képviselőből 6 fő jelen van, így  azt 

megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítő Czverencz Zoltán és Egyed 

Péter   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./   Vegyes, aktuális ügyek:  

          a./  Helyi Akció Csoporthoz csatlakozás 

          b./  Sportfejlesztési koncepció elfogadása 

          c./  Sportöltöző felújítására pályázat benyújtása 

          d./  Pályázathoz szükséges nyilatkozatok elfogadása 

       e./  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosításának elfogadása. 

       f./  Intézményi térítési díj rendelet véleményezése 

 Előadó:   Hárshegyi József  polgármester 
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1. Napirend 

Hárshegyi József    polgármester elmondta, hogy az Európai Uniós forrásokra támaszkodó 

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 közötti  helyi szintű tervezésének előkészítése 

megkezdődött. Első lépésben a Helyi Akció Csoportok újjáalakításáról, az ahhoz történő 

csatlakozásról kell dönteni. Jelenleg a sümegi Éltetető Balaton-felvidékért Egyesülethez 

tartozunk. 

Felkérte Mészáros Lászlót a Zalai Dombhátaktól a Vulkános Völgyéig Egyesület elnökét 

tájékoztassa a képviselőket.  

Mészáros László  elnök, Lesencetomaj település polgármestere elmondta, hogy 2014-2020 

között új tervezési és fejlesztési időszakra kerül sor az Európai Unión belül. Ennek egyik 

operatív programja a vidékfejlesztési program. A kormány a területi lehatárolásokkal 

kapcsolatos folyamatot egy közleményben szabályozta. Lényege, hogy a 2014-2020 közötti 

programozási időszak vidékfejlesztését bonyolító Helyi Akció Csoportok területi 

szerveződése új alapokon történik, amelynek vezérelve a megyehatárhoz, és a járási 

lefedettséghez való igazodás, valamint az, hogy a tervezési terület legalább 20 ezer fő 

lakossággal rendelkezzen. A Tapolcai Járás minden szükséges kritériummal rendelkezik 

ahhoz, hogy önálló tervezési területet alkosson, Helyi Akció Csoport bonyolíthassa a 

későbbiekben a programozási időszak vidékfejlesztését. Új elemként jelentkezik, hogy a 

területalapú szerveződés legfőbb döntéshozója helyi szinten az önkormányzat képviselő 

testülete. Célszerűbb, és ésszerűbb lenne, ha itt járási szinten határoznák meg önmagukat. 

Kevesebben vannak, jobban szót tudnak érteni egymással és nem siklik el egyes 

településeknek az érdeke, mint most. Rossz példa erre a szilárdhulladék kezelési társulás, ahol 

158 település van, gyakorlatilag a kistelepülések számára átláthatatlan folyamatok vannak. 

Szerinte járási szinten megalakuló Helyi Akció Csoport életképes lehet, ezért fordult a 

járáshoz tartozó polgármesterekhez, képviselő-testületekhez. Pozitív döntés esetén 

előfordulhat, hogy a  sümegi  Helyi Akció Csoport vezetősége, - melyhez jelenleg az 

önkormányzat tartozik -  nem veszi jó néven a döntést, ezt a képviselő-testületnek mérlegelni 

kell. Azt mindenkinek tudni kell, hogy az ott elindult fejlesztések lezárulnak, átfedési idő van 

a két tervezési ciklus között. A megkezdett fejlesztéseket be kell fejezni, a pénzügyi 

elszámolást 2015. év közepéig el kell végezni. Az idén azonban már a tervezés következik az 

új felállással. Az új Helyi Akció Csoport felállásával el lehet kezdeni a helyi Fejlesztési 

stratégia elkészítését. Ismertette a Leadar pályázatok keretében Lesencetomaj településen 

megvalósult fejlesztéseket, melyek nem azért valósultak meg, mert Ő az egyesület elnöke. A 

Leader szervezetnek csak egy koordináló szerepe van, a pályázati elbírálást az MVH végzi. 

Jelenleg 44 település tartozik a Helyi Akció Csoporthoz, 44-45.000 főt képviselt,  melyből 

most a keszthelyi rész le fog válni. 1,5 milliárd forint vidékfejlesztési forrás került kiosztásra 

önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek részére.  

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a tájékoztatást. Kérte a képviselőket, 

amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Polgár László  képviselő támogatja az egyesülethez való csatlakozást. Támogatni kell az új 

csoport felállítását.  

Hárshegyi József   polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek azzal, hogy 

Monostorapáti település a jövőben a Tapolcai Járás keretében működő Helyi Akció 

Csoporthoz csatlakozzon.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, meghozta az alábbi:  
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51/2014. /II. 12./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete egyetért a Zalai 

Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig 

Egyesülethez történő csatlakozással.  

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete részt kíván venni a Zalai 

Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 

2014-2020. közötti programozási időszakra 

vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a 

Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, 

valamint a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési 

területének előzetes elismerésében.    

 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására.  

 Felelős:   Hárshegyi József 

       polgármester 

 Határidő: 2014. február 28.  

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy  megjelent az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 

4/2014. (I. 31.) BM. rendelet, mely alapján  a sportöltöző fejlesztésére, felújítására, 

eszközbeszerzésre, 80 %-os vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázatot benyújtani. A 

benyújtási határidő holnap lejár, ezért volt szükség a rendkívüli testületi ülés összehívására.  

A pályázat benyújtásának egyik feltétele, hogy az önkormányzat rendelkezzen sportfejlesztési 

koncepcióval. Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, ismertesse a koncepciót.  

Takács Lászlóné  jegyző  elmondta, hogy az idő rövidsége miatt a képviselők írásban nem 

kapták meg a sportfejlesztési koncepciót, ezért szóban ismertette.  

Hárshegyi József   polgármester kérte a  képviselőket amennyiben az elhangzottakkal 

kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék meg. 

Varga János  képviselő, egyben a Sportegyesület elnöke, elmondta, minden évben jelezték, 

hogy  milyen rossz állapotban van az öltöző  épülete, de sajnos anyagi forrás, illetve pályázati 

támogatás hiányában nem tudtak előre lépni. Most megjelent pályázati kiírással lehetőség 

nyílik az öltöző felújítására, korszerűsítésére. Tegnapi naptól mindenki azon dolgozik, hogy a 

pályázatot be tudják nyújtani. Jegyző asszony elkészítette a sportfejlesztési koncepciót, Nagy 

László helyi vállalkozó elkészítette a felújítást tartalmazó költségvetést, a már meglévő 

terveknek megfelelően. A meglévő épület mind két oldalán 3-3 m-es bővítés van tervezve. A 

tetőt teljesen le kell cserélni, a szigetelést meg kell oldani. A költségvetés végösszege 15 mFt, 

melyhez 20 %- saját erőt kell biztosítani. Kérte a képviselőket, támogassák a pályázat 

benyújtását.  

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

sportfejlesztési koncepció elfogadását.  

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

alábbi:  
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52/2014. /II. 12./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Sportról szóló 2004. évi I. 

törvény 55. §. (1) bekezdése alapján 

Monostorapáti község 2014- 2019. évre szóló 

Sportfejlesztési Koncepcióját az előterjesztés 

szerint elfogadja.  

/Sportfejlesztési Koncepció a jkv. mellékletét képezi/ 

Hárshegyi József   polgármester  felkérte Krunikker Milán pénzügyi előadót tájékoztassa a 

képviselőket a sportöltöző felújítására vonatkozó pályázat pénzügyi tartalmáról.  

Krunikker Milán  elmondta, hogy a pályázathoz szükséges költségvetés elkészült. Az építési 

fejlesztés, felújítás bruttó költsége 17.483.671-Ft, az eszközfejlesztés bruttó költsége pedig 

1.565.320,-Ft, a beruházás összes költsége: 19.048.991,-Ft. Az igényelt támogatás  bruttó 

összege 15.239.192 Ft, melyhez 3.809.799,-Ft saját erőt kell biztosítani. Az önerő összege az 

önkormányzat 2014. évi költségvetéséből biztosítható.  

Egyed Péter   képviselő megkérdezte a szigetelés szerepel -e a költségvetésben, valamint a 

beruházást akkor is meg tudják –e oldani, ha nem kapják meg a szükséges támogatást?  

Varga János  képviselő elmondta a teljes mértékű szigetelés nincs benn, a fúrás nem fér bele. 

Kifizetődőbb csővel elvezetni a talajvizet. Amennyiben a pályázat kedvező elbírálást kap, évi 

karbantartással újabb 15 évre egy megfelelő épületet kapnak.  

Polgár László   képviselő szerint ésszerűbb lett volna megemelni az épületet, de ahhoz el 

kellett volna bontani az egészet.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, eddig még minden pályázatnál megadták azt a 

támogatást, amit igényeltek, ezért ettől nem kell félni. Bővítési munkákat csak építési 

engedéllyel  lehet végezni, így az engedélyeztetési eljárást is el kell indítani.  

Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a pályázat benyújtását.  

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

alábbi:  

53/2014. /II. 12./ Ökt. számú        h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati 

feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 

31.) BM. rendelet alapján „Óvodai, iskolai és utánpótlás 

sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” című pályázati 

kiírás alapján a Monostorapáti 075/2. hrsz. alatt lévő 

Sportöltöző fejlesztésére, felújítására eszközfejlesztésre.  

A Monostorapáti sportöltöző fejlesztésének,felújításának, 

eszközfejlesztésének költségei az alábbiak:  

Építési fejlesztés, felújítás bruttó költsége: 17.483.671,-Ft 

Eszközfejlesztés bruttó költsége:            1.565.320,-Ft 

Igényelt támogatás bruttó összege:          15.239.192,-Ft 
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Beruházáshoz szükséges önerő:            3.809.799,-Ft 

Beruházás összköltsége:           19.048.991,-Ft 

Önerőt az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből 

biztosítja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására.  

Felelős:     Hárshegyi József 

                  polgármester 

Határidő:   2014. február 13.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a pályázathoz csatolni kell egy olyan 

nyilatkozatot is, amelyben az önkormányzat  kijelenti, hogy éves szinten költségvetéséből 

mekkora összeget fordít sportra. 

Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

54/2014. /II. 12./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati 

feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 

31.) BM. rendelet alapján „Óvodai, iskolai és utánpótlás 

sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” című pályázati 

kiírás alapján a Monostorapáti 075/2. hrsz. alatt lévő 

Sportöltöző fejlesztésére, felújítására.  

 Képviselő-testület az alábbi nyilatkozatot teszi: 

 Képviselő-testület együttműködik az Egervölgye 

Sportegyesülettel, működésükhöz 500.000,-Ft támogatást 

biztosít.  

 Fenntartja és működteti a sportöltözőt, sportpályát, 

megteremti az iskolai testnevelés és sporttevékenység 

gyakorlásának feltételeit, az iskolai sportkörök 

működéséhez, diáksport-egyesületek feladatainak 

zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. Sportolás 

feltételeinek biztosításához évi 500.000,-Ft-ot tervezett 

költségvetésében. Sport tevékenységre fordított összes 

kiadás az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 

1.000.000,-Ft.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester elmondta nagy szükség lenne egy játszótérre is. Meg 

kellene nézni nincs –e megfelelő pályázati kiírás játszótér kialakítására.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, az Arany János utcában terveztek játszóteret 

kialakítani, de sajnos a pályázatot elutasították. A tervek megvannak, amennyiben lesz 

pályázati kiírás, ismét be lesz nyújtva.  
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Hárshegyi József   polgármester   tájékoztatta a képviselőket, hogy a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának tervezetét a Társulási Tanács február 6-

i ülésén megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta. A tervezett módosításokkal a Társulási 

Megállapodás meg fog felelni a hatályos jogszabályi előírásoknak.  A javasolt módosításokat,   

a Kormányhivatal törvényességi – felügyeleti munkatársaival egyeztették.  

A módosítási javaslat alapján a megállapodás tartalmazni fogja a Társulási Tanács tagjainak 

számát. A megállapodásban jelenleg alelnök szerepel, ezt is módosítani kell elnökhelyettesre.  

Hatályon kívül kell helyezni a megállapodás 5.2.1.b) pontját, mivel az önkormányzati társulás 

létrehozása, megszűntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, 

társuláshoz, érdekképviselethez való csatlakozás, abból történő kiválás nem a Társulási 

Tanács, hanem a társulást alkotó önkormányzatok Képviselő-testületeinek hatáskörébe 

tartozik. 

A megállapodás 5.2 pontban szerepelő felsorolásban a szám jelölés helyett betű jelzést kell 

alkalmazni.  

A Társulási Megállapodás 5.2.5. pontját hatályon kívül kell helyezni, mivel abban nem 

szerepelhet olyan jogkövetkezmény ami a kötelező önkormányzati feladat ellátási körbe 

tartozó szolgáltatásból bármely tag önkormányzatot kizárna.  

A megállapodás 7.10. pontját is módosítani kell, mivel a Mötv. arra kötelezi a Társulás 

Tanács tagját, hogy a társulás tevékenységéről számoljon be a képviselő-testületnek, ami 

többet jelent, mint a jelenlegi szabályozás.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzott módosításokkal egyetértenek, kézfeltartással 

jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, minősített többséggel, meghozta az 

alábbi:  

55/2014./II. 12./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása kiegészítésére, módosítására 

vonatkozó előterjesztést és annak mellékleteit 

megtárgyalta, a javaslatot elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 

aláírására. 

Felkéri a jegyzőt a határozatot a Társulás elnökének 

küldje meg.  

Felelős:     Hárshegyi József  polgármester 

       Takács Lászlóné jegyző 

Határidő:   azonnal 

/Társulási Megállapodás módosítása a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által 

biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-

tervezetet a Társulási Tanács megtárgyalta. A rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat 
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Ábrahámhegy Önkormányzata. A térítési díjak megállapítását a 29/1993. (II.17.)  Korm. 

rendelet  és az Szt. szabályozza. Mivel az önköltség és az állami hozzájárulás összege évente 

változik, 2014. évre vonatkozóan ismét szükséges az intézményi térítési díj módosítása április 

1-től. A szociális étkeztetés önköltsége az előzetes számítások szerint 835,-Ft/adag, melyhez 

245,-Ft/adag normatív állami támogatást adnak. A számított intézményi térítési díj mértéke 

590,-Ft szállítás nélkül. Az ebédek házhoz szállítása nem tartozik a gondozónők feladatai 

közé, ezért erre normatív támogatás sincs. A szállítás költségeit nem tudják tervezni, arra 

önköltséget, intézményi térítési díjat sem tudnak megállapítani, ezért javasolják az erre 

vonatkozó rendeleti előírást hatályon kívül helyezni.  

Ismertette az intézményi térítési díjak tervezett alakulását.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a térítési díjak módosítására vonatkozó rendelet-tervezettel 

egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

56/2014. /II. 12./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások 

intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített 

rendelet-tervezetet az előterjesztésben foglaltakra 

figyelemmel jóváhagyja.  

Tudomásul veszi, hogy a rendeletet Ábrahámhegy 

község Önkormányzat Képviselő-testülete alkotja meg.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a Társulás 

elnökének küldje meg.  

Felelős:      Takács Lászlóné  

        jegyző 

Határidő:   azonnal 

Hárshegyi József   polgármester  megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 18.50 órakor 

bezárta.  

Kmf.  

 

     Hárshegyi József       Takács Lászlóné 

        polgármester               jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

    Czverencz Zoltán          Egyed Péter 

       képviselő             képviselő 


