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Hárqhewi JÓzsef polgármester üdvözölte

a

jelenlévőket. A jelenléti ív alapján
a 7 képviselő jelen van, így azt

megállaPÍtotta, hogY az ülés határozatképes hisz mind
megnyitotta.
Bejelentette, hogy azSZMSZ alapján a jegyzőkönyv
képviselők lesznek.

hitelesítő Polgár Lászlőés Sárik Emilné

Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén an fogadjél< el.

KéPviselŐ-testiilet egyhangúlag,határozathozatalnélkül elfogadta az alábbi:

Napirendet:

1.1

Polgár Lászlő és Czveren cz Zoltánképviselők vizközmű
vagyon átadásáv al kapcsolatos bej elentése.

Előadó: HárshegyiJózsef
polgármester
1.

Napirend

JÓzsef polgármester elmondta, hogy Polgár Lászlő és Czveren cz Zoltán
kéPviselők kezdeménYerték a rendkívüli testtileti iilés ö-sszehívását a szenrtyvíz csatorna
rendszer Önkormányzati tulajdonba vételénekújratár gyalásána vonatkozőan. Az
általuk
megkÜldÖtt levél másolatát a képviselők előzetesen mégkaptrák. A levél
igazságlartalmát
Hársh9gvi
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megküldött levél másolatát a képviselők előzetesen megkaptrák. A levél igazságlartalmát
mindenki saját maga értékelheti,részéről csak egy kérdésmeriil fel, maradjor, á uagyon
Önkormányzati tulajdonban, vagy adlék átlami tulajdonban. Enől kellene ma ismételten
dönteni.
Kérte a képviselőket mondják el véleményiiket.

Péter képviselő elmondta, hogy a beadvany több pontban foglalkozik aviziközmű
vagYon, azon belÜl a szenrtyvíz vagyon átadásával kapcsolatos testiileti döntésekkel. A
jegYzőkönYv hamisítási vádról nem akar semmit mondani, arra majd választ adnak azok a
j egyzőkönyv hitelesítők, akik an aláirták.
Gondolja, hogy ennek a levélnek atartalma már elhangzott azona falufórumon, amit Polgár
Lászlő képviselő szew ezett.
A Káli-medencében épült szennyvíz csatornahálőzat egy egészen más pályáaati fonásból
éPÜlt meg, ezért a kettő nem összehasonlítható. A m3-enként díj nagyo., frigg attól, hogy
mekkora a vízfogyasztás, ezérta levélben leírt érveléstabszolút nem tudja elfogádni.
TaPolca város vagyonátadásával kapcsolatban úgy tudja még nem szülétett dóntés. Meg kell
várni a válasáások eredményét,egy-két hónapon belül ki fog derülni miért most kezdtek el
foglalkozni avagyonátadás kérdésével.Szerinte ez politika Tapolca részéről.
Helyi népszavazás kezdeményezését is kilátásba helyezik a kérelmet benffitó képviselők.
Voltak mán a szetrtyvízhozzájarulassal kapcsolatos próbálkozások is. Összágyult e§y csomó
Pér]z az ügYvédi költségekre, de nem történt semmi, aminek szerinte azvolt az oka,hogy n"*
találtak olyan kifogást, ami bizonyíthatő, elfogadható lett volna. A levélnek ez a része sem
korrekt számára. A levél utolsó bekezdése szerint a lakosok többségének az a kérése,hogy
oszlassa fel magát a testület, ha nem szavazza meg a csatornarendszer állari tulajdonba
adását. Amennyiben valÓban ez a lakosság véleménye,javasolta, hogy mondjon le a testtilet.
Személy szerint nem kívánja megváltoztatni eddigi véleményét,továbbrá is kitart eddigi
döntése mellett. Mivel két új képviselő van, akik erről a témáról még nem szavaztak, Ú
szavazásra kenil a sor tartózkodni fog, ezzel az arányok is változnak. Amennyiben a testtilet
ÚgY dönt, hogy marad, és nem mond le, akkor Ő en személy szerint megtészi. Ha a falu
lakossága Úgy gondolja, hogy cselekedetei alapján nem azokat képviseli, akik
megválasztották, nem méltó Monostorapáti község vezetésére,jövő héten benyujtja képviselői
mandátumáról történő lemondását.
Eeved

Hársheevi JÓzsef polgármester szerint a tartőzkodris mindig a nemet támogatja. Miből
gondolja, hogy a lakosság aztigényli,hogy mondjon le a képviselő-testület.
EgYed

Péter képviselő szerint ezvana

Hársheevi

JÓzsef

Ió,

két képviselő által benyújtott kérelembe leírva.

polgármester megkérdezte, hogy
mindenképpen benyujtja lemondását?

ez azt jelenti, hogy jövő

;9c

i,

héten

Ewed Péter képviselő elmondta, hogy elhatározásavégleges, be fogia nyújtani lemondását.
Poleár László képviselő elmondta, megjárta a falut, a lakosság érti a problémát, ennek
tudatában Írtak alá az Ívet. Most mar csak a testiiletnek kellene megérteni, hogy miről van
szÓ. A két projekttel kapcsolatban- Káli medencében, illetve az itt megvalósuló beruházás
-

tájékoződott. Megkereste a köveskáli polgármestert, aki elmondta, hogy Ők kistérségiUniós
pályazati támogaüíssal valósítottiák meg a beruházást, és nekik nem kelt megkepeiruik az
amortizáciős díjat, csak működtetni kell. Itt van a két beruházás közötti kültinbség, hisz az itt
élő embereknek pedig meg kell képezni az amortizáLciőt, amit elkölteni sem szaúad, hisz az
Újra építésrekell felhasználni. Ez nagy különbség, hisz nekiink működtetni is kell, és az
ÚjraePÍtéshez sztikséges alapot is meg kell teremteni. Bizonyítéka 2008. decemberi
jegYzőkÖnyv, melyben le van írva, hogy 20l3-íg az amortízációs díjképzésbenel kell
émi a
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787,-Ft-ot. Nem szabad abban reménykedni, hogy mindig a jelenlegi 1O0,-Ft-os amortizációd

díj marad, ez csak azért etaty| mert most árstop van. A lényeg az,Itogy azt még senki nem
tudta garantálni, ha áNeszi az önkorményzat a vagyont, nem kell a működési költségen feliil
az értékcsökkenési díjat is megképezni. Már most is le vannak maradva az amortizációs díj
összegyújtésével. Veszprém és Zírc már nem áll jót értiink, mert úgy kilépttink a Társulrásból,
hogy semmifele feltételt nem támasáottunk. Nincs papíron leírva, egyetlen olyan
dokumenfum nem létezik, ha átveszi az önkormányzat a vagyont, az amortizációs
díjképzésbentovábbra is közösen viselik a terhet. Semmi másra nem tud ebben a témábart
hagyatkozni, csak a 2008. decemberi jegyzőkönyvre. Nem érti, hogy ezt miért nem tudják
megérteni a képviselők, vagy miért nem akarjak megérteni. Amiket leirt abeadvrányábanazok
tények. Ha valaki valamit abban sérelmez, forduljon bírósághoz, á1l elébe. Kezében van két
fé|e jegyzőkönyv, ugyanazoíhatározat szímon két különböző döntés. De szerinte nem ezzel
kellene foglalkozni. Ha Tapolca városa úgy gondolja, hogy átadla állami tulajdonban, annak
oka van. Még mielőtt döntenének, szeretne tájékoúatást kérni mi történt a szerrtyviz
átemelőnél, miért volt szükség a javításra?

Gulvás Erzsóbet alpolgármester elmondta 2008. óta nagyon sokat változott ajogszabályi
kömyezet, nagyon sok új törvény született a 2010-es választások óta, többek között ezen a
területen is. 2012-ben fogadták el azt a törvényt, mely szerint avizi- közműveknek állami,
vagy önkorményzatitulajdonban kell kerillnitik. Igazi választási lehetőségiik nem volt, hiszen
a Bakonykarszt Zrt. a tulajdont át kellett háramoltatrtla az önkormányzatokra, és utána kellett
anól dönteni, hogy megtartjrák, yagy átadják az államnak Első körben nem volt megfelelő

információ a birtokukban, ezért úgy gondolták, hogy jobb lesz az,ha állami tulajdonba adják
a vagyont, Ő maga is így szavazott, ami benn van a jegyzőkönyvben. Megkérdeáe Polgrár
Lászlőt, azok a családok, akik aláírták az ívet, elolvasüák --e a jegyzőkönyveket, - 2012.
decemberi, z}I3.janurári - tudjak --e azt,hogy ezeken az üléseken mi hangzott el. Szerinte, ha
az a\áírők elolvasták volna az ülésen elhangzott szakértői véleményeket, melyek alapjrán a
képviselők végleges döntésiiket meghoáák, nem biáos, hogy minden úgy látnának, ahogy
Polgár Lászlő leíqa. Véleménye szerint nagyon egyoldalú a lakosság tájékoztatása ebben az
ügyben. Ebben egy kicsit hibááatla a lakosságot is, nem jar úána a dolgoknak, nem olvassák
el az interneten feltöltött anyagokat, vagy ha nincs intemet hozzáférésik a hivatalban is
kérhetnének felvilágosítást. Úgy gondolja nagyon kevesen éltek ezzel a lehetőséggel.
Változatlanul áIlitja azt is, hogy Wind József, aki ezt az egészet elindította, téves
elgondolásból indul ki az amortizáciő képzésévelkapcsolatban. Van egy amortizárcíŐ, amit a
könyvekben lekönyvelnek, hisz a szétmviteli törvény előírása a\apjén az eszközöket a valós
piaci értékenkell nyilvántartani.Ez azonban nem aá jelenti, hogy anortizáciős összeget, egy
külön szálmléntartalékolni kell. Haezígy lenne, akkor egyik vállalkozás sem tudna fejlŐdni, a
leírási időben belül újra össze kellene rakni a gép arát. Ez nem életszerű. Mindenki tudja,
hogy egy gépkocsi nem csak öt évig hasmálható. lntlátja a probléma alapját, Wind JÓzsef
ebből az elgondolásában egyáltalánnem enged, hiába fogalmazzameg több szakértő, hogy ez
az elgondolás nem helytálló. Ó nem gépész,nem szakember, nem tévedhetetlen, eá
bevállalja, de a rendelkezésre álló információk alapján úgy gondolja, és ezt a lakosság elŐtt is
felvállalja, hogy jól döntött akkor, amikor az önkorményzati tulajdonba vétel mellett
szavazott. Döntésének másik oka a jogszabáIyi kömyezet volt, amely jelenleg érvényes,és az
események, melyek most a politikai életben történnek. Amikor egy országban meg lehet azt
tenni, hogy az évek alatt összerakott magránnyugdíj vagyont elveszik, amikor meg lehet azt
tenni, hogy egy takarékszövetkezet részvényeinek 60 Yo-át államosítjrák olyan rendelettel,
hogy a részvényesekcsak igennel szavazÁatnak, mert ha nemmel szavaznak, megvonjiák a
takarékszövetkezet működési jogát. Mi a biáosíték arra, ha állami tulajdonban adjrák, egy
rendeletmódosítással egészen más irányt szabnak ennek a dolognak. Pontosan azért döntöttek
úgy ahogy döntöttek, mert felelősek a faluért, és nem látnak semmi biáosítékot aría,bogy az
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állami tulajdonba adás hossá milyen következményekkel jrár . Ezért gondolja azt,hogy tartsák
meg inkább önkormányzati tulajdonban. Amit most befizetrrek amortizáciőra, a szükségessé
váló karbantartásokat fedezni tudják. Ha valamilyen komolyabb meghibásodás történne, van
lehetőség a vis major alapból üímogatást igényelni. Döntéstik előtt több szakembert
meghallgattak, többször megtárgyalták en a témát, most is úgy gondoljq hogy jól döntöttek.
Semmiféle fórum sem Őt, sem a képviselőtarsatt ezért el neÁ itenéti. Sájnílja, hogy az
aláirők közül senki nem ül itt, hogy megismerjék az éweiket a feltett kérdéseket,illeve az
arra adott válaszokat. Ezttartja a legnagyobb problémának.

Poleár László képviselő szerint eá a dolgot, mivel két szálon fat, tisztázni kell. Van egy
törvény az amortizációra vonatkozóart, mely szerint az értékcsökkenést minden évben el kell
számolni. zDl3.janurár 3-tín tartott testtileti ülésen még a szavazás előtt feltette a kérdést
Kugler Gyulának, a jelenlegi helyzetben meg kell --e képezni az amortizáciőt, vagy sem. A
kettő között az a kiilönbség, hogy csak könyvelik az amortizáciőt, vagy ténylegesen meg is
kell képezni. Ő igent mondott.
Gulvás

Erzsébet alpolgármester

szerint nem az a kérdés,hogy meg kell --e képezni, a

kérdésaz,hogy mennyit kell megképezni.

Poleár László képviselő szerint először azt kellene tisztéani, ha valamikor eljutunk oda,
hogy a rendszer nagy felújításra szorul, miből lehet azt megoldani. Ha valaki letrja azt,hogy
az értékcsökkenést nem kell inflációval növelten megképezni elfogdja, addig nem. Ezek a
dolgok most nincsenek tisztézva. Nem mindegy, hogy meg kell képezni, vagy az, hogy az
értékcsökkenési nyilvántartást vezetni kell. Az egyiknél össze kell rakni a pét:vlt, a másiknál
pedig vezell.ri a számot. A kettő között óriási különbség van, nem érti miért nem lehet ezt
megérteni. Az árképzésmost be van fagyasztva, de mi lesz, ha eá feloldják. Minden féle
feltétel nélkül kilépttink a társulásból, teljesen magunkra maradtuk az amortízáció kérdésében,
annak ellenére, bogy 2037-ig együtt kellett volna ezt a problémát megoldani. Abból tud
dolgozni, amit kézzelfoghatóan lát, dokumentálva van. Az EgyeiértésiNyilatkozat
egyértelműen leírja, hogy a felelősség az önkormányzaté marad. Egyetemlegesen felelnek,
Zirc és Veszprém is külön, és az itt lévő öt település is külön az elvárt anortizáciő
megképzéséért.Sehol nincs leírva, hogy ezt nem kell megképezni. Októberben új
önkormányzati választások lesznek, ezzel a döntéssel szembesülni kell az új képviselőknek.
Most ki lehet innen lavtrozní, de ajelenlegi döntést hozó képviselők itt hagynak egybombát.
Gulvás Erzsébet alpolgtírmester továbbra is fenntartj a azt az állíáséú,,hogy az arnortizáciő
kérdésétnem jól értelmezik. Nem annyi amortizáciőt kell a díjban megfizetni, mint ahogy Ők
gondoljrák. }lf:ég azt sem lehet tudni, hogy mi lesz jövőre, nem azt,hogy mi lesz 30 év múlva.
Feleslegesnek tartja most ezen vitatkozni, nekik a jelenlegi helyzet alapján kellett döntést
hozni. Nem lehet tudni azt sem, hogy hogyan alakulnak a vízdíjak, de az vrárható, hogy
emelkedni fognak. Aki közgazdaságtant tanult az ezzel tisztába van. Mondja el minden
képviselő a véleményét,szavazzanak, és többet ne foglalkozzanak ezzel a témával, zaíJák
már le ezt avitát.

Ewed Péter képviselő az

arnor:tizációval kapcsolatban elmondta, az értékcsökkenést jelent,
azt kell megképezni, nem az ttjjá építésköltségét. Egy meglévő épületet nem teljesen kell
megépíteni.Az amorti záciő az elhasználódott részek j avítása, cseréje.

Ferenczv Károlv helyi lakos szerint, ha a tulajdonos nem tudja fenntartani, működtetni a
fulajdonát, - példa erre a Vrárpalota japan hitele amit nem fudtak ftzetni - az előző kormány
átválla|ta az adósságot. Az állam a közös pénzből megoldotta a hiteltörlesáést. Ebben az
értelemben szerinte teljesen mindegy, hogy az önkormányzat, vagy az állam a tulajdonos.
Igaza yaíL az alpolgármester asszonynak, amikor aá mondja, hogy egészen új jogszabályi
környezet van, mint pár éwel ezelőtt. Nagyon sok jogszabály módosítás történt. Összevonták

1

cS

L
ot

5

l

az izemeltető cégeket,
Tuk par cég működteti a teljes közművagyont a szennyv íz, 1lletve
ivővíz vagYon vonatkozásában.
Ezőn.belül nincs jeÉntősége,hogy kié a vagyon, hisz az
ÖnkormánYzat is az állam, csak döntési,körben egy kicsit
,iiileuu]"uNtó-s előírás, hogy a
kÖvetkező években minden 400 fő feletti telep-tilésen
kötelező lesz szennyv íz csatomát

éPÍteni,arrit bizonYára non-profit módon fognak tizemeltetni
, a díjakat központilag fogiák
meghatÍroznt, Lesz egY budapesti, és lesz egy vidéki taifa.
Ez tóljes egJszében politika
mindegY, hogY a válasáásokon melyik part Értitki nyertesként,
Áert.lb.r, az irányban
megY a világ, Azzal
hogY
minderrt
papíron
kell
rögzíteni.
Javasolja
a jelenlévőknek
,egYetért,
tisztétzzák le a levélben leírt jegyzőkönyv Lá-i.iti.
kérdését,ilyet nem lehet leími egy
hivatalos levélben,, vagy ha ez így van, annak vállalni
kell a Éövetkezményeit. Szerinte
teljesen mindegY, hogY hogyan dönt a testiilet, az amortizáció
megy a törvényes keretek
kÖzÖtt, attól eltémi nem lehet. Ar,.ho_gy a jij mennyi
lesz, és ,*tu* mennyi lesz az
amortizáciő senki nem tudja, az majd jövőie a kozpo nti
dljszabályozás.oá ti fog deriilni.
Hár§hewi JÓzsef Polgármester szerint egyetlen egy dologról kell dönteni, amit már az ülés
elején is jelzett, j'*o.""*y?ri, vag_y áiámi tuh]áonba
kerüljön a szeÁyviz vagyon. A
"
levélben leírt egyéb dolog mellékes, Údobalas.al nám hajlandó
ioglalkozni.

-

!ászlóné jegYző elmondta, a levélben jelzett jegyzőkönyv hamisítással
kaPcsolatban - 2011. október 6-rán volt egy testiileti ülés
ahol a szJŰyiz-kezelési Társulás
társulási MegállaPodását kellett módosítani a U.,tr kezdeménye
zéséie.iogszabalyv áltozás
miatt AlaPÍtó Okirattal a társulás nem rendelkeáetett,
uaaÁ rii|Ű- áatvokat be kell
éPÍteni a Társulási Megállapodásba. Erre vonatkozó írásos
előterjesáést kapták meg a
képviselők. A napirend tárgyalása sorián polgár Lászlőés wind
József képviselők javasolták a
Trársulási MegállaPodás módosíüísát olyan formában,
hogy a társulás 2037-ig maradjon,
egYséges amortizáciős díj legyen a társulásban lévő teíeptiléseken,
illetve a Trársulási Tanács
tagiai tartsák be a jogszabályi előírásokat. Hárshegyi Jázsef
polgármester ur a javaslatokra
reagálva elmondta,
!:qr.Yelőterjesztés nem erről Űól, é, rcÁ aLnildcitt napirendi javaslat
elfogadását a MÁK
hiánypótlási felhívásrának megíelelően, illetve
;avasólta a felvetett
módosításokra a következő testiileti ülésen visszatéá.
A képviselő-tesitilet a két képviselő
javaslata alaPján fogadta el ahatérozatot. A
határozatkivonat megküldését követően a MÁK
jelezte a társulásnak, hogY ezt ahatározatot
nem fogadja el, múel az eddigi módosítások
egYséges szerkezetbe foglalására vonatkozó hataroZatőt
kéri. polgármester úr telefonon
felhívta a kéPviselőket, akiknek elmondta, hogy rendkívüli testiileti
ülést kell tartarll a
Társulási MegállaPodás módosíásának elfogadáű miatt,
az eredetileg beterjeszt ett határozati
javaslatot kéri a UÁr. Wind JÓzsef képviselő
;urou.oítu, hogy ne t iu:*ut össze testtileti
Ülést, a MÁK áttalkért- előterjesaés szeiinti
-hátarozatoi irluxbele a jegyzőkönyvbe, hisz a
már eddig határozattal elfogadott módosításokat tartalm
azza azegységes szerkezetbe foglalás.
Ezzel a javaslattal minden képviselő Polgtír Lászlő is egyet értett, jegyzőkönyv
a
hitelesítése sorián a jegyzőkÖnyv aláírását mógtagadta, jegyzőkönyv
hamisításról beszélt,
Pedig csak véleménYénekmegváltoztatásáről voli szO.
t<ormanyhivatal részérepolgár
Lászlő és Wind JÓzsefjavaslatai szerint elfogadott hatérozatottiulÁura.;"giotr"yv
került
megkÜldésre, 20Il. október 15-én a képviselő-testület ezt a hataroiatát
visszavonta,
elfogadta az október 6-i testtileti ülésen iargyatt hatátozati javaslatot,
illefue még egy
határozatot a két kéPviselő javaslatait tarta|Áaző Társulási
Megállapodás módos ításara
vonatkozó hatátrozatot Az október 6-i testiileti ülésen is el lett
-orráuu, rrog/u trársulás által
megktildÖtt határozatijavaslat csak a már eddig elfogadott
módosításot egyJéges szerkezetbe
foglalására vonatkozik ) aíra kell határo zatot hoznt. Akkor
is elhangzoÍ, rrJgy egy másik
hatérozatban lehet kezdeményezni a Társulási Megállapodás
módosítását.

rakiT
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László

Polglir
kéPviselő elmondta, Ő nála meg van mind a két formában készült
jegYzőkÖnYv, eredeti aláírásokkal. Ő csak
azt írta"lá, ;^"Úkben szerep el az,hogya társulás
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Polgármesterrel, amikor lement hozzá, hogy írja alá a jegyzőkönyvet. Amit leírt azértvátlalja
a felelősséget. A két jegYzőkönyvben ugyanzlzon haiarőnatszámon teljes más tartalom
van.
MegvizsgáItatta azt is hogyan van összerakva a jegyzőkönyv. azért kérték
a Társulási
MegállaPodás általuk javasolt módosítását, hogy n. tuá.;,it mógsztintetrri a üársulást.
Sajnos
már sokszor becsaPták ezt az öt települést, a polgármesterek-nem képviselik a
teleptilés
érdekeit, HárshegYi JÓzsef polgármester sem Monóstorapáti község lakosságánat
eúteit
kéPviselte. MegegYeáek abban, hogy az szerepel a hátarozatbart, trogy iozl-rg
egyutt
maradnak, az aláírt jegyzőkönyvben még sem ez sierepelt.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, Ő barmitor készen áll arra, hogy testiileti ülésen
részt
vegYen, de éPPen a kéPviselők javaslatára történt ez a módosítás, imit a polgármester
ur
beszélt meg veltik telefonon.
Poleár

László

kéPviselő elmondta, Ő vele nem beszélt a polgármester telefonon.
TakieS-I-ászlóné jegyző elmondta, hogy a polgtírmester ur neki aú mondta. minden
kéPviselővel beszélt, és egyetértenek az.."d"ti hatarozatijavaslat elfogadásával,
mivel az
csak egY formai döntés, azon nem lehet változtatrri. Megberieltek a polgármester
úrral, hogy
tÖbbet ilYen változtatás nem lehet, telefonon nem lesz dti*ntés, hisz példa
éo"
eset,hogy á
kéPviselő szavéranem lehet adni, aztbármikor megváltoztathatja, 'ha sztikséges
"razakár azonnali
rendkívüli ülést hívnak össze.

A taPolcai szenrryvíz vagyon átadással kapcsolatban elmondta, többen megkeresték, és
megkérdeáék, hogY valőjában mit akar Polgár Lászlő, mert az által elmondottakból
az nem
derÜlt ki. Ebből azt is le lehet szűrni, hogy az aláírőksem voltak teljes
tudatában annak, hogy
mit Írtak alá. Az érdeklődőknek elmondta, hogy Tapolcán ez azértvetődött
fel, mert ott közös
tulajdon van, állami, illetve önkormányzati tulajdon. Nálunk csak önkorm
ényzati tulajdonról
van szó.
A kéPviselŐ-testÜlet feloszlatására

vonatkoz ő javaslatáraelmondta, az önkormán yzati töwény
alaPján az általénos válasáásokat megelőző év november 30. napját követően
nem lehet
képviselő-testületet feloszlatni.

A néPszavazási kezdeményezéssel kapcsolatban ki kérte a Kormányhivatal véleményét,
|l'lY leirta, hogY ebben a tárgykörben lehet népszavazást kezdeményezni, ugyanuúo.
felhívta
a figYelmet arra, hogy

a szennyvízrendszer Ót cinkormányzatközöstrrÚ"riárr.Jp"ri,
ezért annak állami tulajdonba adásakor mindegyik érintett önkormányzat képviselo-

testiiletének döntése sztikséges. Ismertette a kormányh iv atal levelét.

János képviselő elmondta, mióta ez a vita elkezdődött, többször meghallgatta
szakértők, szakemberek véleményét,azokatmérlegelve, döntése száméranem kérdés..,
hogy
mi lesz. A levélben leírt többi körítés azonban
szégyenteljes. Hamisítás szóval már
"iá^aru
negYedik alkalommal taléúkozik, mióta képviselő.
Büntetlenül ném lehet dobálózni ilyen
Varga

kijelentésekkel, 6o3I jegyzőkönyvet hamisítanak. Szerinte itt minden képviselő jó
szándékkal, a lakosság érdekeit képviselve dönt. Ami hibaként felhoáató az, Logy
nincs
PénzúgYi, gazdasági végzettségük, de úgy érzi ennek ellenére mindenki felelősséEeljesen tud
dÖntést hozni. Szerinte a környéken megvalósult beruházásokat nem lehet
<lsszéhaionlítani,
hisz mindegYik más. Az aláírásokkal kapcsolatban elmondta, azoknak a szétmátcsak
úgy tudjá
elfogadni, ha azokat választójogosultak száméúroz viszonyítják. Elmondta, hogy "Ó
i;';
VárPalotai esettel akart példálőzni,lobbiztak ahol tudtak, ésvégtilaz áIlamkifizette
minden
tartozáglkat nem volt a működtetésben, tizemeltetésben fennakaáás.

Sztrik Emilné kéPviselő elmondta, azért szavazott az önkormiány zati tulajdonba vétel mellett,
mert akkor azokat az információkat kaptak, ha nem önkormányzáti tulajdónba
kerül u uugyon,
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átkeriil a DRV-hez, és jóval drágább lesz a szenrtyvíz díj. Most is az a véleménye,hogy jól
döntöttek, a lakosság érdekében döntöttek úgy, ahogy döntöttek.
Sgós Gvula aNagycsaládos Egyesület elnöke elmondta, hogy minden rendes önkormanyzati
Ülésre kaPnak meghívót, de a rendkívüli ülésekre nem. Erről a mai ülésről szeinte az
Önkormrányzati képviselőkön kívül senki nem tudott. Lehet, hogy a honlapra felkertilt, de azt
nagYon kevesen olvassák. Azt felróni a lakosságnak, hogy személyesen nem érdeklődik a
hivatalban nem szúad, hisz mindenkinek
-"g lran á saját problémája. Szerinte az
információtíramlás a faluban egyenlő a nullával. Ott volt azon a testíileti ülér"rr, amikor a
kéPviselŐ-testii]et meghozta azt a határozatot, melyben állami tulajdonba adja a szewtyvíz
vagYont, azonban azokről a testiileti ülésekről nem fudott, melyeken ezt a témát újra
targyalták. A jegyzőkönyvekből kiderül csak a BakonykarsztZrt. képviselői voltak jelen, a
másik felet nem hallgattrák meg, nagyon egyoldalú volt a ájékoztatás .bb"r, az ügyben.
minden rendes testtileti ülésre kapnak meghívót.

kÜldenek számukra meghívót, de
táj ékoztatjek a l ako s ságot.

A rendkívüli testiileti ülésekre valóban

az önkormányzat

honlapjrán,

a

nem

hirdetőtáblrikon arról

§ulvás Erzsébet alpolgármester szerint valóban nem életszerú,hogy az emberek bejrámak a
hivatalba érdeklődni. Ezt csak azért mondta, mivel volt egy fóruú a kulturházban, ahol
tÖbben jelen voltak, ha nem értettékaz oti. elhangzottakat, miért nem kértek felvilágosítást,
miért nem érdeklódtek a hivatalban,va1y a polgármesternél.
Poleár László képviselő Egyed Péter képviselő hozzászőlására reagálva elmondta, bizonyos
értelemben elfogadható az, arnit mond az amortizációval kapcsolatban, csak pontosan az a
787,-Ft/m3 igazolja az Ő anitasát. Ha évi 70.000 m3 -t vesznek aapuí az évi 56 mFt az öt
kÖzség terhe. Ha ezt 30 éwe kiszámoljrák az pontosan 2115 miltió forintnak durvrán a3Á-ed
része, hiszen a25 Yo országon belüli itu-i Úmogatásból, közműfejlesztési hozzájarulásből
jÖtt létre. Ezbizonytja azt,hogy ez így van most jelen pillanatban. Semmiféle dokumentum
nincs azóta sem, hogy ez másképp lenne. Kugler ur is kijelentette, hogy meg kell képezni ezt
az amortizációt. Wind w kérte azt, hogy megfelelő szeMől jöjjenek ide, és mond;ák meg,
hogy meg kell --e képezni az artortizáciőt, vagy sem, de senki nem jött, hogy miért an" neÁ
tudja.

Wind József helyi lakos elmondta szeretné ha mrár lezérnék en a vitát. Soha nem mondta
azt, hogY meg kell fizetni azt a valős értéketamennyiben került. Annyit kell megfizetni ami a
közműrendszer működőképességét biáosítja,hisz ezegy közműszolgáltatá.q *"iy." érvényes
szerződés van az önkormányzat és a Bakonykarszt között. Radács úr is, és Kugler ur is
elmondta, hogy Ők annyit vállalnak a felrijitrisi, korszerűsítési költségdíjból, Úennyi a
lakosok által befizetésre kerülő befizetésből fedeáető, a többit az önkórmányzatnak, mint
tulajdonosnak kell pótolnia. Mindig annyi pénzének kell lennie az önkormányzatnak, ami a

rendszer működőképességét biáosítja. Hogy ez mennyi kell, hogy legyen, nagyon egyszerűen
kidedthetŐ.
szolgáltató l50 önkormányzatnál szolgáltat, gördtitO re3tesáési tórvet kell
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készítenie, melyből hamarosan meg lehet tudni, hogy az elkövetkező 30 évben milyen
felújítási sziikséglet jelentkezik, amivel számolni kell. Ez összevethető lesz azzal, *rri *
amortizáciőból befolyik. Akkor lehet majd látni, hogy elég lesz -< az apénz, valószínűeg
nem. Már most jelentkeznek problémák, hisz a sportpálya melletti szenrtyviz átemelő már
meghibásodott, öt év után átlyukadt a kéntől, aminek az élettartama aberultánásban 58 év. Ha
kivitelezői hiba, akkor még sok kivitelezői hiba lehet. Lakosként szeretné tudni, hogy mennyi
ideig folyt ki belőle a szenrtyvíz. hisz ott van mellette az ivővíz kút 300 m-es körzetben. Kén
csak akkor keletkezik a szennyvíz aknábart ha elbomlik benne a szenrtyvíz. Ennek
megakadálYozására a szolgáltatónak vegyszert kell juttatnia a rendszerbe. Ha ezt nem tette

taí,
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meg és azért indult meg a bomlás, ez szolgálátói
hiba. Szeretné tudna, hogy mi volt azoka a
meghibásodásnak, kivitelezői vagy szotgaltatói
hib; volt, mert az befolyásolja a jövőbeni
sziikségletet a felújításra. Az önkórm ányiatnak,
mrnt fe]e]ős tulajdonosnak ebben az igyben
el kell jrárni, ki kell vizsgáltatruki hibrlzótt,
kit térhel a felelősség.

Gulvás Erzsébet alPolgármester elmondta,
egyetért azzal,hogy ki kell vizsgálni mit történt
a szenrtyvíz átemelőnél, és meg kell keresni
a fáelőst, á" .r".irri" eltértek az eredeti témátől,
amiért Össze kellett hívni a
-ui tilé.t. Most szembestilhetnek azzal,hogy milyen problémiák,
kÖltségek jelentkezhetnek. A különbség
...k *"i, ;;*, Wind József mtír egy-két éwel
ezelőtt már olYan számokat tettközzé,áint
kepvi
iinterneten, amit ő kakulált ki, aíni
esetlen még meg is valósulhat, de nem
""tb
biáos,
Azt látja problémának, hogy
Wind JÓzsefrrek van egY műszaki szakértelm.]"
'i"o;"*r"ló,su].
r*frawr jól fogalmaz, gördiilékenyen,
szavatosan, érthetően beszél, mindenki
megérti, amit mond, ez nagyon nagy előny, de
egy
veszélYe azonban van, hogy tÖbb téves
követkeaetést von le, és nem fogadja el miás
szakember véleménYét,Csak az abaj,hogy
azi"t"*"t", közzétettszámok csak kalkulációk
voltak, a várhatő számokat csak a goiatuo 'reir.r"tJrii"*
megismerése uttín fogiák meglátni.
ugy látla,hogy ez a hiba most jó éi volt, igűanutuuu
* arauelmondottakat.
Wind JÓzsef ŰgY látla, h"q{j9 irányba haladnak,
hisz elértek oda, hogy most már beszélnek
a Problémáktól, és nem mellé beszéinek.
Ugy g,i"á-"riJ, rrog, még a vagyonátvétel előtt is
kérhettek volna a sz.o.\gáltatóól olyan tájékoíatiit,Űái'
lsok éves tapasztalataik alapjan mi
mennYi ideig fog műkÖdni. Biztos, hogy
egy szivaffi,ltakarban tartják,elmegy 20 évig is.
A
szolgáltató azonbannem adta meg sr,Ímuk,
a azokat'Űinformációkat, hogy felelősen tudjanak
dönteni, ezért aztán el kezdett tíIilgani.
ó ;il;t, sz'amo*al számtolt,mindent kétszeres
élettartammal számolt, A lényeg *|hogy
nem kapott meg a testiilet egy tagtrasem műszaki
segítségetatTa vonatkozőan, hogy mires7tmithÁak a jövőben, pedig a szolgáltatónak van
erre hatálYos terve, Ha nem végii el a
szolgáltatő az utiÁezett felűjításokat, karbantartásokat,
amiket a gYártő kiad, sokkal Óvidebb IeJz
a gú ;il
szivatffiat egYszer is kiemelték volna annak éráekeben, artama. Nem láttrák még azt, hogy
hogy a sziikséges karbantartásokat
elvégezzék,Az ÖnkormánYzat is, és a tulajdono,
is, u'2 millirárdos vagyont szándékosan
tÖnkre teszi, ha nem végzi el az ütemezett
karbantarűsokat. Akkor fognak ezekkel a
szembesÜlni,

Problémákka]

f;'t-Üeri tervet, de akkor már késő lesz.
ülni "Ú; en szerződéses kötelm e van az
ÖnkormánYzatnak a szolgáltatóval, nem léphet
ti etuora szeruődésből, márnem lehet átadru
az államnak, Amire oda kell ÍigYelni, atirtőzkodási
idő, hirr.r, az alegnagyobb probl émaa
bomlásnál, A rendszer a tflméűe zei, eztmindenki
fudja, jelenleg a kapacitás anak 40 yo-ával
ha bemutatj_ák

Már most is késő van, nem is

kejlene"

gördülő

-itt

é, u szewtyvíz, a iúlméretezés miatt,elindul
a biológiai
bomlás, Meg kell Álálni.az okot, hogy miért
lyrkadt Ú az asr,rra.Ha a kénesedés miatt, akkor
megtámad mindent, Azért ftigg ossie a
kéÍ..19{n"1 egymással, mert önkormiányzatnak
PénzűgYi garuncia vállalása van a szerződésben u;u, hogy
biáosítja a rendszer
mtíkÖdőkéPességét,és ore glujti az amortizáciőt.
Az
önkormrányz at válla1ta azt is, b,irmi
tÖrténik, a kÜlÖnbÖzetetftzeti a izolgáltatőnak.
Ha betit eg| krach,
komoly meghibásodás,
PénztigYi lehetetlenségbe kerül
"gy i
inko.ányzat.
Lehej" kémi állam
Üzemel, Mire az utolsó

szivatffio,

esetleg kétszer, de nem rendszeresen. Mondhatj
u
műkÖdtetni a vagYont, magához vonja, és
diktálja u
egYedÜl megvalósítani eztabensháaást,

-t

*-aam,

támogatást, egyszer,

ha az önkorm ányzatnem tudja

Ártei.i.r. et. Azönkormrány zat nembldta
csak 7 Yo-ottudott hozzáúenrti. Miért gondolják
aá,
ha egYedÜl nem tudÜÍk
egye.d|l fenn tudják iu.t*i. Míg képviselő
rygé.niteni,
volt,
sokszor
prőbálta ezt elmagy kérni, hogy'vitllzz*.k
#őI" j* e*"n eI győzzékmeg egymást,
Próbáljanak a falu lakosságrinat oraeÉit figyelembe 'rrerr"
a.irrt"rri. Ugy látja aza döntés, ami
megszületett egyedül csak a szolgálátőnat<
vbttiO

|,

EEved

Péter

kéPviselő Űgy látja Polgár Lászlő képviselő problémája
az, hogy az
amortizérciős díj 787,-Ft. Szerinte Óz
akkór i.
lesz,
ha
á*"rtit
a
vagyon
állami
tulajdonba, A szolgáltatőtől kapott
elmondta,
volt
itt
a
Kugler
inrormaciokk"Ú;;;rolatban
Úrral egY informatikai szakember aki. nem
qa;;Öiőzni Wind Jőzsefet;. Azesetleges víz
szennyezéssel kapcsolatban elmondt4
napi szintő"ellenőrzik a MoNTI szakemberei
a
vízminőséget, illetve a' ÁNrsz is folyamáto.*
iz,
ezértúgy
gondolja,
nem
lehet
az
ivóvízben szennyeződés.
"Úo

*"o

János kéPviselő szerint s9$al több szennyvíz került a
talajba, amíg nem volt
szennYvíz csatorna a faluban, A legelső
szakértői egyJztetesen elhangzott, hogy a szerrryvíz
sok időt tÖlt a rendsz"Tb:l. Azhofi azhogyanu*
[ár"irre, szerinte nem a képviselőkön kell
számon kérni, Elméleti síkon Winá-Józ-sgffrár
aaá"oon", hogy kivitelezői, illetve szolgáltatói
hiba miatt lYukadt ki a betonakna. Senkiben
fel sem '',"áaott, hogy esetleg a betonakn a gyái
hibás volt. Szerinte meg kell vfunt akivizsgálás
.r"oirj"Ye'.
x'erenczv KárolY helYi lakos szerint az
íizemzavamtrk nagyon sok oka lehet. Mindenre
van
műszaki megoldás, Az indító állomáson
bele kell t"*i Ógy hbdacsot, ami egy hónapig
műkÖdik, és megakadálYozza ezt azátalakulásthogy melyik szolgáltató tizemelteti
ebből a szemPontból, A különbség annyi,
rrogy u nutií vrirnnalaz <inko-Á ányzatnak
van
beleszólása az ilzemeltetésbe.
Varga

ÚilÖ;

Varga János kéPviselő elmondta
1aqonta legalább két fuát tölt a futbaltpályán
ezért
személYes áPasztalataalaPjankijelentheii,
t ogy;oirr"-r", többször kivették,
etlenőriáék.

,

Polgár Lászlő kéPviselő szerint

el ke]lene gondolkodni, ha az önkorményzat
áÍteszi, és brármilYen meghibásodás -on,T:g
törtéruk|_az*eÚ"gYáőség, - amiről
upro_uan oly
sokat beszélnek sérül, Hisz az eséIyegyenlőség
ná-'já,
letre, tra az iu ercwek meg kell
kéPezni az amortizáciőt, egy másik té.Úiu*.erZÚ.i "p.aig
nem, mert egy jobb palyazatt
lehetőséggel éltek,
nemiisztazott, ezéiéwethetiink
eséIyegyenlőséggel is, illetve azzal,
!,7
hogy az állatn is hibázott, mert a&aáat
adt.a rá. SOt
-Jg "" LINIO is hibázott. Ha átreszik ezt
a vagYont, semmivel nem tudunk érvelni. Személy"es
véleményeis ez, és a lakosság
véleménYe is az, hogY ez a
Probléma nem tisnazott. rert. ennek az ügynek aktvizsgálását,
de csak egY érdekes.levelit kapott válaszként.
KiÜ;; ,jegyző asszonytól
szewtyvíz
csatornára rákÖtÖtt családok nevét, azokatk9r9ste
mes az'aláÁíwel. L;"lét tovább fogia
kÜldeni, az alűrás Ív9kkel egyutt. i'eltette
a kérdést,rrá árru-i tulajdonba adják avagyont,
az
értékcsökkenést ráterhelik-e á hkosságra.
Egyértelmű v alÁnnem kapott.

-

-

á

a

Hársheevi JÓzsef Polgármester mivel több
hozzászőlás nem volt, kérte a képviselőket
arról, hogY a szewtyvíz vagyon a továbbiakban
is oŰÁarv.uti tulajdonba
'#iffi:#"
Kérte a kéPviselőket, aki egYetért az önkorm
ányzati tulajdonba maradással kézfeltartással
jelezze.

ffi;i:"'-testiilet

4 igen szavazattal,2 nem szavazattal,
1 tartőzkodő szavazattal meghozta az

5712014. IIV. 4.1Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti

Képviselő-testtilete

vagyon

község Önkormányzata
a szennyvíz vízi közmű

önkormányzati
.. tulajdonba vételéről
hozott 212013. /I. 3.1 okt.
szfunű határozatát
helyben hagyja, a vagyont nem kívánja áIlami
tulajdonba adni.
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BaÍi Istvánné jegYzőkönywezető a jegyzőkönyv hamisítással kapcsolatban elmondta, hogy
a 2011. október 6-i testíileti iilésen hozott - a Társulási Mieg,íllapodás módosítására
vonatkozó eredeti Lntátozat a képviselők
által meg-fogaimazott javaslatok
figYelembevételévellett meghozva, ebben szerepelt az is, hogy a ttlrsűas határozatlan id&e

alakul, de legalább 2}37-igmaradjon egyutt. Eza testiiletiba{ározatfaxon meg lett küldve a
Társulás részéreannak érdekében,hogy a IraÁr felé hiánypótlási kötelezettségét teljesíteni
fudja. A MÁK ezt ahatározatot nem fogadta el, mivel nem azttarta|mazta. amit kértek,
ezért
a Társulás kérte az t$ hatarozat megküldését. Az október 6-i testületi iilésre kiküldött
előterjesáés, illetve határozati javaslat, a Tiársulási Megállapodás egységes szerke zetben
tÖrténő elfogadásara vonatkozott, tehát eá kellett volna m"gfttild.rri á-uÁr tészere. Az
egYséges szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásba semmi fele új módosíüísi javaslat
nem
volt, a már elfogadott módosítások voltak belefoglalva, ezért *rrut elfogadása csak formai
dolog lett volna, hisz a benne lévő tartalomra mar történt egy döntés. iolgrárme ster tn azt
mondta végig telefonálta a képviselőket egy rendkívtili testtiléti ülés összehí-vásának időpont
egYeztetése miatt, Wind JÓzsef képviselő javasolta, hogy ezért ne hívjanak össze rendkívüli
testÜleti Ülést, hisz csak formai döntést hozhatnak, u pótg,í.-"ster egyeztessen telefonon
a
tÖbbi kéPviselővel. Polgármester ur tájékoztatása szerint *irrd"r, képúselővel beszélt, akik
egYetértettek Wind JÓzsef javaslatával és hozzájarultak ahhoz, hogy a tarsulás által
elvárt
egYséges szerkezetben foglalt Trársulási Megállapodás elfogadására vonatkoző hatfuozat
szerePeljen a jegYzőkönyvbe. Polgár Lászlő képviselő kivételével,egyetlen egy képviselő
nem vonta vissza ezt avéleményét.

Poleár

László

kéPviselő elmondta, Őt nem telefonon kereste meg a polgármester, hanem
személYesen, és kérte, hogy írJa atá a jegyzőkönyvet, amit Ő *.frrgáaoi, mivel nem
azt
szerepelt benn, amiről a testiileti ülésen haározatothoáak.

Bati Istvánné elmondta, Ő csak azt tudjamondani, amit a polgármester ur mondott, mely
minden kéPviselővel beszélt, és mindenki elfogadta azt,-hogy az eredeti határozati
1zerint
javaslat szerinti hatánozat keriiljön a jegyzőkönyvbe. pzt wma
Józseiképviselő is meg tudja
erősíteni.

Wind JÓzsef elmondta, valóban Ő javasolta azt, hogy ezért ne legyen testíileti ülés
Összehíw4 hisz Úgy sem tudnak másképp dönteni. Págrár Lászlő [épviselőnek az a

Problémája, hogY utólagosan lett a határozat megváltoztafra, nem az keriilt^a jegyzőkönyvbe
amiről ott döntöttek. Szerinte ez egy kOzígazga{ási hiba volt, nem arről szavizák, amióI az
előterjesztés szólt, nem arról hoáak határozatot, amiről kellett volng. Amikor pat nap múlva
ez kiderÜlt, a szavazás már csak telefonon kereszti,il történt meg. Ó n * gorráolja,Ágy ez
csalás, vagY bármi, ez csak egy hiba. Tanulság ebbőt az,hogy nem szabad Áegengedni, hogy
telefonon történt egyeáetés alapjánkerüljön módosításra egy d,irrtes

Bati Istvánné szerint bármelyik kópviselő

dönthetett volna úgy, hogy telefonon történt
di ezt senki nem tette
meg, Polgar Lászlő sem.
különbség annyi, hogy Polgat Lásztő kivételével minden
kéPviselő elismeri, hogy így döntött.
jegyiókirnyvbe nem az kerül, amit a
jegYzőkÖnYwezető bele szeretne ími, azt aláfuja a polgárme ster, jegyző
és akét jegyzőkönyv
hitelesítŐ. A mostani módosítás, Polgár Lászlő szerint Úamisítás is csak azérttörtéÁót.tt
-.g,
mert a Polgármester,Úr azt mondta, hogy minden képviselővel egyeztetett, és egyetértettek
a
módosítással. Mivel Polgrár Lászlő a jegyzőkön/v elkészülá után, mint
llgyzőkönyv
hitelesítő nem Írta alá a jegyzőkönyvet, módosításra került a kifogásolthatározattartalma. A
kormánYhivatal részéremegküldött jegyzőkönyv. a testtileti ülésen elhangzott javaslatok
alaPjan meghozott testiileti döntést tartalmazta. Így fordulhatott elő, hogi rol§ar Lászlő
kezében két jegyzőkönyv van, melyekben a kifo§ásolt hatérozati számon két különböző
tartalmú dclntés szerepel.
egYeztetést nem fogadja el, kéri a rendkívüli testiileti ülés összehívását,

A

A
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20ll' október 25-re éPPen ezért
rendkíviili testületi ülést
LészlŐ nem v9|1 ott, P)Őnii".oir.,i
kellett összehívni, melyen polgrár
tire.*-ri* á\""nvonva
Lászlő egYedüliként *g"*t;"n,.é:..T.g
|"n'iááá"* atarta]műhatátozat,melyet
^i;r;;zat, melyhezpolgn
illetve a Társulás t..e",
a MÁK.
melYben kezdeménY"'i
hozott egy olyan határozáot
"Őia";trr9g';il;ri..r?-*r",
u ii"J*ont
is.,
Űarciatu*".r9r.plő javashtól
MegáIlaPodás.módósftását,
aapján
a
Társulási
eŰ"t
október 6-i ülésen ar'""g'ű'"?*,"z, tir-i^rirőiak a mógh orÁirulvisszatértiink
az
hisz -á"kk;;.is ezekét
a dcintJseket kellett volna

-

Bi'|

"

Poleár

László

kéPviselő elmondta, azért
ragaszkodott a Társulási
módosításához, melyet'onol".;á
Megállapodás
határozatbanfoglalj'Ík máa-á,iáil*"slataikat,
$9*"uroÍ,!1ő támogatott, mert tudt4 ha kiilön
u-ra,ytási
a szavazati aránYok alaPjan
aa Áeúeh"ti. azé|Á- Á*oiu T;ác; ,r"Á rogua;a el, hiszen
hogyhamisíás történt, mert
Ótt"u",;-fi
szétmon szerepel, csak
ffiTffij;gy'ákony'
kiilönböző

á
;;-il;;;;;:' a T,

Bati Istvánné elmondta,
ez valőban így van, tnsz azé.rttglé"]
testtileti iilésen meghozoú
ooniJri-oJár,*"t, e. ilisulris a telefonos szavazás,}rogy a
határozatba, mert
ár,a-iJ*,i*alom kerüljön a
Á;"d"..r u ú7?-.' i)iuTegyzőkönyvet
.**
MÁK atatierthat,aYlat"","'oj,
nem írá alá,amiben a
Úlr"ilr""rr"ö'oi li),aÁirast,-a jegyzőkci.,yuti
a testiileti ülésen-ténYlegesen
lettjavítva
iirog"aott n rZÁZáii,7o
kormánYhivatal, iIIeú
ér-őnlett továbbküldve a
; ;';"k" "f.É.fi#i;Ű"van urur*,
rotgrir Lászlónak, hogy nem
az
zatban.+.ö; hi,, egi'Lr.d"li'iunént
#.:.',§l
egyezetés
3#T,

*

l,ilíf;ii'

ffi

egYeztetést5elfogadja;;ffi

#,-"::,l",:lljl".?,f,ö::f;i"",T;ifi"*ri'::htixtr

§:§l,ffá1;,üff.Tu"#:l##.í"ffiii*fiffi

5;_

fTj*.§,TXlTi,1"**u*t,tiiv

H-;Hffiliit'l*;*r,F1lliyi6

volt a baj, hogy rotgárias,rá
teÖi,.ro
a Társulási MeaállaPoaa'
elfogadják' mivlt aúba
"".ry1",u" Á;;;#Í" vonatkozóan, mint csak azt, hogy
Él'
,ii..o!":i
a.i;?r".iJi"t,nem lehetett betenni,
elfogadott módosításot"
csak a miár
,*"r,n*Ü u rrZi
oele abba, r,ogyi.r"ronon
egyezetés alaoián isjavíthada
történt
a;"-g;Okö
Polgár rá.riE'"üober 6-i
"v"""r*Z|.űi*'
ülésén
gyetértettek, aír a v onatkiző
nut*o,áioti s meghoáák

"erÖ
"'űi

*, en.ni;ilii:ffffifrT#"íí;;!}lrtr;"!Á
il;;;;.i

n:*l#;*m *innmix

Poleár Lász|Ó elmondta,
sem Ő, sem,a polgármester
megkereste' illetve nem
tereú

fu,":i tt,dja bizon yítanian, hogy őt
r'=
ugyanazonhatfuozat
kütönb öző űatmri döntés
tr nalá, barmifá.
van
mely Jtt 1uan
93ámon,
meg a Polgármester előzetesen
tudja mutatni. őt nem kereste
-.g
a jegYzőkÖnYvet alá akarla
'"á '"I"fo.r"", ;;;;;;árr"..rr. Akkor volt csak nála, amikor
yvet irtaalá, amelyben benn
2037-t'
volt,
atii,"Ti
n.,n i",."i k ez ati:.i.lrte.,
Hfld."l'ulás
menjen a

áö

*

Elfogadták

ir!.Jkét

íd;'Ö.."k ;
;;j;n""!r,,n i.Ö;d;

*iffi'P"#1Ér':i:^':i::.ó:f"5;1i;:l

;MÁK artjte't t,Ű".iri,illetve

i:i::r,aryr:zatot

Tanur,"t

tlp-rLrok

"
-iiüuá,'-"'roi;"#

:T"x,Hfr1"í

által jávasott módosíásokra
és az utolsó is, hogy telefonon
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er kéPviselő javasolta, hozzanakhatérozatot, állásfoglalást arra, hogy nem történt
FevedrPei_
egyzőkönyv hamisítás.

j

Hersne$Jézsef Polgármester
kézf eltntással jelezzék.

kérte a képviselőket, amennyiben

a

javaslattal egyetértenek,

képviselő-testiilet egyhangúla g,7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
5812014. tIV. 4.t Ökt. számú

Határ ozatot
Monostorapáti

község

Önkormányzata

Képviselő-testiilete Polgár Laszlő képviselő által
jelzett, 20Il. október 6-rán megtrrtott képviselőtestiileti ülésről készüt jegyzőkönyv

meghamisításával kapcsolatban
nyilatkozatot teszi:

az

alábbi

Képviselő-testtilet megállapította, hogy a 20Il.
október 6-rán meghozott 73l201l. D(. 6./ Ökt.
számű hatánozatban foglaltakkal kapcsolatban
nem hamisítás, hanem pontosítás történt, azért
v

áltozott me g a hatérozat tartalma.

GulvÉs Ensébet alPolgármester ájékoztatta a képviselőket, hogy az
,,Almád,, könyv
tÖrdelés alatt van a nyomdábaíI) a nyomdai munkák
6tyrrut RemélhetőÉg
május végéreelkészÜl a könyv. Több adománykérő "lOkerrtil"t"i
levelet juttattak el, egyesületekhez]
€
egyházakhoz, megieleníthető lesz

hamarosan.

Hersh9gvi JÓz§ef Polgármester mivel többhozzászólás,
képviselők részvételét,az iilés 19.55 órakorbezárta.

,'Á"I*"?
1 H,t.h"gyi Jfusef
polgármesíer

észrevételnem volt, megköszönte

í$"íá?\

Kmf.

oö
rr

:

a

C_l

Lászlóf,-J
Jegyzo

*

C,.)l-_
$:/;t
szhik
Emilné
képviselő

/

