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Bati Istvánné

Hárshegvi József polgármester üdvözölte a .ielenlévőket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés hatfuozatképes hisz mind 7 képviselő jelen van, igy azt
megnyitotta.

Bejelerrtette, hogy

azSZMSZ

képviselők lesznek.

alapján a jegyzőkönyv

hitelesítők Kiss János és Polgár Lászlő

Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadjak el.

Sztrik Emilné óvodavezető kérte a vegyes ügyek keretében megtárgyalni az ővodai konyha
gépb eszerzésre

vonatkozó kérelmét.

KépviselŐ-testüiet

a

napirend kiegészítésévelegyetértett, egyhangúlag, hatéxozathozatal

nélküI elfogadta az alábbi:

Napirendet:

1.1 A

közterületek elnevezéséről és aházszámozás szabályairől
szóló rendelet tervezet elfogadása.
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Előadó:

Hrárshegyi József

polgármester

2,1

A nem közművel
be

összegyűjtött

gyűj té s ére b enyúj to tt p ály azatok

el

háztartási szennyvíz

bírál ás a.

Előadó: HárshegyiJózsef
polgármester

3,1 A nem közművel

összegyűjtött

haztartási szenrlyvíz
szőlő rendólet-

begyűjtésére vonatkozó közszolgáItatásról

terv ezet előzete s elfo gadása.

Előadó: HárshegyiJózsef

4./

polgármester

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos

helyi

szóló rende let-terv ezeí el őzetes elfo gadása.

közszolgáItatásról

.

Előadó: HárshegyiJózsef

5.1

polgármester

Vegyes, aktuális ügyek.

a.) Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése.

b.)
c.)

Radnóti utca útépítése,vízelvezetése
Vöröskereszt

Szewezet támogatása.

d.) Óvodai konyha gépbeszerzéséheztámogatás
1.

Napirend

HárshegYi. JÓzsef Polgármester elmondta, hogy a képviselők
írásban megkapták a
kÖzterÜletek elnevezéséről és házszámozás ÁLabályairől
szóló rendelet tervezetet.
MagYarország helYi Önkormányzatairől s_zőlő tr;rvény felhatalmazása
alapján az helyi
ÖnkormánYzat feladata a településen lévő közterületet
ah hrtalmaző
rendelet megalkotás a. A tervezet részletes en tartalmazza"tr,.rr"rJ.J""frr"Üái;
hogyan, é, rnrÜ; iormában lehet
közterületet elnevezni, illetve átnev ezni.
Kérte a kéPviselŐket, amennYiben az előterjesztéssel kapcsolatban
kérdésük, észrevételük van
tegyék meg.

,lá"o. az ÜgYrendi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság megtárgyalta a közterületek
elnevezéséről és ahéuszámozás szabályairól szóló előierjeszté
st, aztelfogadásra javasolta.
Hérsh.egYi JÓzsef polgármester, mivel a képviselők részéről
hozzászőlás, kérdésnem volt,
j avasolta a rendelet-t erv ezet
elfogadását.
Yu"nu

KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetértett, egyhangúlag,
alábbi:

6l20t4. (WII. 15.) önkormánvzati

7

igen szavazattal megalkotta az

rendeletet
a

közteniletek elnevezéséről és a házszám-

megállapítás szabályairól.
/Rendelet jkv. mellékletétképezil

3

2.

Napirend

Hársheeyi József polgiármester elmondta, hogy a nem közműr,el összegyűjtölí háztartási
,r"rryű, b.gyűltésére, eLszáI\itására és ártalommentes elhell,ezésére vonatkozó PálYázat
kiírásia ket $aIyuat érkezett. Parrag György veszprémi r,állalkozó a nagyvazsonYi
szenrlyvíztiszíitt telepre szállitja u ,"ér-}uiiet, 240O,-Ft/m3 + ÁPR vállalási egységárat
ajánlott, Czanka Barnabás tapolcai vállalkozó pedig a tapolcai szennyvíztisztító telePPel van
kapcsolatban, a közszolgáltitás eltátására 2iO),-Ft/m] + Ár'a összegben tett ajánlatot.
Mindkét vállalkozó rendilkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges engedélyekkel, a
szenrryvirtisztítótelepekbefogadónyilatkozatával.
tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a két pályáző áItal nyújtott szolgáltatás
színvonala hasonló, eltérésa díj összegében van.
Kérte a képviselőket mondják a véleményüket, javaslataikat, melyik páIyáző ajánlatát

Az eddigi

támogatják.

Gulyás Erzsébet alpolgármester elmondta, Czanka Bamabás "páIyázatáből nem lehet
-.€állapítái, hogy az ajánlott szolgáltatási díj 5 m3 szennyviz elszállítására
"gyért.lr"ű""
vonatkozik.

Hárshegyi József polgármester elmondta, a vállalkozó telefonontájékoztatta arrŐI,hogY az

@í_zelszállitásáravonatkozik.Azajánlatotfordu1óraadta,agépkocsiegy
fordulóban 5 m3 -t tud elszállítani.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, az elfogadásra előterjesztendő rendeletben a jogszabálY
*á. két iényezős dijat kelt meghatározni, ezért a most adott árqánlaíoÍ a
"l"plá"
szolgáltatónak meg kell bontania alapdíjra, illetve üzemeltetési díjra.

János

képviselő elmondta, mindkét vállalkozó munkáját ismerik, hisz mindketten
,-^lgattátast a településen. Munkájukkal kapcsolatban, egyikkel szemben sincs
"€kivetnivaló,
.rr.k
ezért a megajánlott díj aIapján tud csak dönteni, Így pedig természetesen aZ

Varga

alacsonyabb díjat ajánló szolgáltatóval torténő szerződéskötést tudja támogatni.

Czlerencz Zo|tán képviselő megkérdezte két szolg áltatőt lehet -e kijelölni.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy csak egy szolgáltatóval |ehet ,szerződést kÖtni.
pu..ug cyörgy a nág}vázsonyi szennyvíztisztítőval á1l kapcsolatban, Ö nem száI|Íthat
Tapolcára.

Hárshegyi József polgármester javasolta Parrag György vállalkozó pályázatát elfogadni,
til"t". kö^^lgáttaiasi fetadatok ellátásával megbízni, mivel az ő ajánlata a kedvezőbb.
"
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag
alábbi:

97lzLl4./vIII.

12.t

ökt. számú

7 igen

szavazattal meghozta az

határ ozatat

Monostorapáti község

Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta a nem közművel
összegyűjtött szennyvíz begyűjtésérevonatkozó
pályázati kiírásra határidőig beérkezett két
pályázatot.

Képviselő-testület az alacsonyabb vállalási
egységárat adó Panag György vál^lalkoző 18200
Ve szprém, Erdő sáv u. I 6 l pály azatát támo gatj a.
.
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Képviselő-testtilet felkéri a polgármestert, hogy a
testület döntéséről az ajánlattevőket értesítse.
Felhatalma zza a pol gárme st ert a kőzszol gáltatási
szerződés aláírására.

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester

Határidő
3.

2014. augusáus 31.

Napirend

Hársheeyi JÓzsef polgármester elmondta, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkoző közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet a képviselők
Írásban megkapták, A rendelet-tervezetet elfogadása előtt meg kell küldeni a KDT
kömyezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek véleményezésre.
Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, hozzászőlásuk

van, tegyék meg.

Varga

János az Ügyrendi

előterj eszté st, azt elfogadásra

j

Bizottság elnöke elmondta,

avasolta.

a

bizottság megtárgyalta az

Hársheeyi JÓzsef polgármester ismertette ahatározati javaslatot, kérte annak elfogadását.
képvi s el ő -te stül et e gyhangúl a g, 7 igen szav azattal me gho zta az alábbi
:

98l20l4. /UII.

12.1

ökt.számú

határ ozatot
Monostorapáti község

Önkormányzata
Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szemyv íz be gyűj té s ére vo natk o zó he ly i
közszolgáltatásról előterjesztett önkormányzati
rendelet-te w ezet elfo gadj a.

Felkéri a polgármestert, hogy a szomszédos
települési önkormányzatoknak tájékoztatás
céljából küldje meg.

Felhívj a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet
szakmai vélemény bekérése céljából küldje meg a
KDT. Környezetvédelmi és Temrészetvédelnri
Felügyelőség 18002 Székesfehérvár,Pf. 137l
részére.

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester
4.

Napirend

Határidő: 2014. augusztus

15.

Hárshegvi József polgármester elmondta, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták. A rendelet
szabá|yoző jellegŰ, van olyan település ahol a lomtalanítást is leszabályozzák. Az
önkormányzat a szolgáltatőval állapodik meg esetenként a lomtalanítás idejéről, ezért aru.nk
időpontja a rendelet-tervezetben nincs feltüntetve. Az idei évben előzetes egyeztetés alapján
szeptember 10-én lesz a lomtalanítás, A közszolgáltató személyérevonatkozóan is változások

5

ír elő, A rendelet elfogadásaról a
vannak, rájuk vonatk ozőana törvény szigorú kritériumokat
szomszédos teleptiléseket is táj ékoztatni kell,
kapcsolatban kérdésük,észrevételiik
Kérte a képviselőket, amennyiben - "tot"ri"sztésse1
van, tegyék meg.
megtárgyalta az
Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság

varga János az
"rt

t.4."rte

st, azt

elfogadásra j avasolta,

javaslatot, kérte annak elfogadásat'
Hársheeyi József polgármester ismertett e ahatározati

Képviselő-testületegyhangúlag,7igenszavazatta|meghoztaazalábbi
9gt2Ot4.^nII. tZ.t öUt. számú

határ ozatot
Monostorapáti község

Önkormányzata
repriraO-iestülete a hulladékgazdálkodási
kOiszola|tatásról előterjesztett önkormányzati
rendelet-ter v ezetet elfo gadj a,

hogy a szomszédos
Felkéri a polgármestert,
' oikormányzatoknak
tájékoztatás
i.t"ptiteri
céljából küldje meg.

Felhívja a polgármestert, ho,sy

a

rendelet-

céljaból a
rcrvezétet szakmái véleménybekérése

KDT. Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi
Pf,
Felügyelős ég részére/8002 Székesfehérvár,
137./ küldje meg.

Felelős:
Határidő:
5.

Hárshegyi József
polgármester
2014. augusztus 15,

Nanirend

Yíz_Csatornamú Zrt.
poigármester elmondta, hogy a Bakonykarczt
'srJrroyuir"lvezető és tisztító vizi_közmű iendszerre vonatkozó Gördülő
megküldte Hegyesd
időszakra elkészített
.i-ervet
véleménye zésre, mJy 2015 -2O2g évek kÖzÖtti
Fejlesáési
nem
tartalmazza, Ezen időszakra beruházást
beruhégási, felújítási,illetve pótlási tervet
aZ
összeget
számolnak, Ezt aZ
terveznek, felújításra,pótlásra 38.900 eFt kiadással
ott
lényege az, hogy a beftzetett amortizációt
amortizáciős díjból kell kigazdálkodni. A

i-ril

rur..,

használják fel, ahol éppen arra szükség van,

van'
kaPcsolatban kérdésÜk'észrevételiik
Kérte a képviselőket amenny íben azelőterjesztéssel
tegyék meg.
lehet, hisz nem lehet belelátni a
Foleár Lásztó képviselő szerint._kontrollálni nem
6árr.-.U., nem lehet tudni, mi történik,
nem volt, javasolta a terv elfogadását,
Hárshegyi József polgármester, mivel több észrevétel

Képviselő-testületegyhangúlag,7igenszavazatta|meghoztaaza|ábbi:
t00l20t4.

^nII.

12.1

ökt. számú

határ ozatot
Monostorapáti
Képviselő-testülete

község Önkormányzata
a víiíkOzmű- szolgáltatásról

szőlő 2011. évi CCX. tv. 1l §. (2) bekezdése
alapján Hegyesd szennyvlzelvezető és
-tisztító
vízlközmű-rendszerre vonatkozóan elkészített
Gördülő F ej eszté si Tervet a hatát ozat mellékletet
szerinti tartalommal elfogadásra j avasolj a.
1

Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt,hogy e.::ől az
üzemeltetőt tájékoáassa.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Határidő: 2014. augusztus 31.
Hárshegvi JÓzsef Polgármester elmondta, hogy a Bakonykarsá
Víz-Csatorn amő Zrt.
MonostoraPáti Ívővízellátő vízlközmű-rend.r.o.'uorratkoző'c,i.a,ito
Fejlesáési Tervet is
megküldte véleménYezéSre,mely szintén a 2015-2029
évek közötti időszakra elkészített
beruhéaási, felújítási, illetve pótlási teryet tartalmazza.
Ezen id,őszab,raberuházásra 55.500,_
eFt-ot terveznek tartalék vízbéuiskialakítására, felújításra, pótlásra
20.000 eFt kiadással
számolnak.

Kérte a kéPviselőket amerurYlben az előterjesztéssel kapcsolatban
kérdésük,észrevételük van,
tegyék meg.

@polgármester,mivelészrevétel,hozzászőlásnemvolt'javasoltaaterv
elfogadását.
képviselő-testület egyhangúla g, 7 igen szavazatal meghozta
az alábbi:
10112014.

/VIil. 12.1Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község

Önkormányzata

Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról
szőló 2011. évi CCIX. tv. 11. §. (2) bekezdése
alapján Monostorap áti ivővizellátó vízíközműrendszerre vonatkozóan elkészítettGördülő
Fejlesáési Tervet a határozat mellékletet szerinti

tartalommal elfo gadásra

j

avasolj a.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről az
üzemeltetőt táj ékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Határidő: 2014, augusztus 31.
HrlrqhegYi JÓzsef Polgármester ismertette a Radnóti utcai
lakosok kérelmét,melyben azutca
esővíz elvezetésénekmegoldását kérik, az Ifiúság utca aszfaltozásával
egy időben.
Tájékoztatta a kéPviselőket, hogy az előző testütetititeien
hozottdöntés értelmébenfelvette a
kaPcsolatot a tervezővel, aki a tervezésre vonatkozó
fualánlatat 600.000,-Ft összegben jelölte
meg, Mivel azutcának3ár volt egy elkészített terve, illétve
építésiengedélye, ezt azösszeget
csÖkkentette 480,000,-Ft-ra, melY tartalmazni fogja
a szükséges módosításokat, a Radnóti
utca folytatásának /Göbecs András előtti útszakaJd
aszfaltozását, valamint mind két utca _
Radnóti és Ifiúság utca - vízelvezetésénekmegoldását. A
Radnóti utca alsó részének

7

vizelvezetésétnyílt árokkal az utca keskenysége miatt megoldani nem lehet, Török-Nagy
Imre házánáI egy fekvő rendőr beépítésévellehetne az esővizet a József Attila utca
vízelvezetőjébe vezetni.Ezzel a módosítással a lakók kérelme megoldható.
Kérte a képviselőket, mondják el véleményüket.

Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint jó megoldásnak ttínik a fekvő rendőr, de ne olyan
legyen, mint a Zrinyi utcában, illetve a Dőzsa utcában kiépítettvízelvezető, mert azok
j

elenlegi formáj ukban balesetveszélyesek. Javasolta a terv megrendelését.

Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek az Iflűság,
illetve a Radnóti utca útépítési,illetve vízelvezetési tervének elkészítésérevonatkozó terv
me grendelé

sével, kézfeltartás sal j elezzék.

Képvi s e l ő -te stül et e gyhan gúl a g, 7 i gen szav azaítal me gho zta az alábbi :
10212014.

NIII.

12.1

Okt. számú

határ ozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kreatír,terv Kft. /Veszprém, Boksa tér
IlBl által a Monostorapáti Ifiúság és Radnóti
utca l aszfaltozásár a, v izelv ezetésére/építéséhez
szükséges tervezési munkákra adott 480.000,-Ft +

AFA

össze

gű

ár ajánlatát elfogadj a.

Felkéri a polgármestert, hogy

az

útépítés
elkészítését
engedélyezéséhezszükséges tervek
rendelje meg.

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester

Határidő: 2014. augusztus

31.

József polgármester ismertette a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei
Szervezete önkormányzati tétmogatás iránti kérelmét.A 20.000,-Ft-os támogatást a Falunapon
átadásra kerülő ,,Tiszta udvar, rendes ház" mozgalom keretében átadandó ajándéktárgyak
megvásárlásához, illetve a helyi Vöröskereszt tagok és véradók étkeztetéséhezkívánjak
felhasználni.
Hárshegyi

A költségvetósben,

a kért támogatás összege megtervezésre került,

így rendelkezésre ál1.

Kérte a képviselőket, amennyiben aíámogatással egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:

103l2014./V[I.

12.1

ökt. számú

határ ozatot

Monostorapáti k<izség Onkormányzata Képviselő-testülete

az

áIlamháztartáson kívüli forrás átvételéreés átadására vonatkozó szabályokrói
szőlő 3l20I4. (II.15.) önkormanyzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a

Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetét 18200 Veszprém,
Szigethy J. utca I0. l egyszeri 20.000,-Ft összeggel támogatja.

A

támogatás kifizetése egy összegben utalással törlénik

bankszámlája javára.

az

Egyesület

8

A

támogatás célja: Az Egyesület rendezvényeinek megtaríásához való
hozzájárulás.
A felhasználás határideje 2014. november 30.
Az Egyesület a támogatásról 2014. december 31- ig köteles elszámolni.

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról

a

Képviselő-testület

dÖntésénekmegfelelő tartalommal kössön megállapod ást az Egyesülettel, ami
terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatárőzottal<ra,

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Hárshegyi Józsefpolgármester
Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014. december 31.
Hárshegyi József polgármester ismertette az,,EXTÁZIS" Iflűsági Szervezet önkormányzati
támogatás irránti kérelmét.Az 50.000,-Ft-os támogatást a számlavezetés koltségeinek
fedezetére, a működéshez szükséges nyomtatványok, egyéb költségek biztosításáhozkívánjék
felhasználni.

A

kÖltségvetésben, a kért támogatás összege megtervezésre került, így rendelk ezéste á1l.

Kérte a képviselőket, amennyiben atámogatással egyetértenek, kézfeltartás sal jelezzék.

képvi se l ő -te stület e gyhan gúl a g, 7 i gen szav azattal
104/2014.

m

e

ghoáa az alábbi :

határ ozatot
Monostorapáti község önkorcnányzata

/WII.

12.1

Okt. számú

képviselő-testülete az
államháztarláson kívüli forrás átvételéreés átadására vonatkozó szabályokról
szőlő 312014. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján
az ,,EXTAZIS" Ifiúsági Szervezetet egyszeri 50.000,-Ft összeggel
támogatja.

A

támogatás kifizetése egy összegben, utalással történik

bankszámlája javára.

az

Egyesület

A támogatás célja: Az Egyesület működéséhez szükséges költségekhez valő
hozzájárulás.
A felhasználás határideie:2014. november 30,
Az Egyesület a támog atásről 2014. december 3 1 - ig köteles elszámolni.

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról

a

Képviselő-testület

dÖntésénekmegfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami
terjedjen kí az Ör.4. § (2) bekezdésében meghatárózottakra.

utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifizetéséről.

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számolj on be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Hárshegyi Józsefpolgármester
Takács Lászlőné jegyző

Haíáridő: 2014. december

31

.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy 2014. október I2-én kerül sor a helyi

önkormányzati képviselők, és polgármester megválasztására. A váIasztási eljarásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján 2014. augusáus 31-ig a Helyi Yálasztási
Bizottság tagjait a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára a képviselő-testület váIasztja
meg, A Választási Bizottság tagjainak személyére - öt tag, és két póttag - a Helyi Választási
Iroda vezetője tesz indítványt.
Javasolta a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztani: Somogyi Istvánnét, Stiglicz
Ritát, Bodóné Molnár Györgyit, Yarga Lajosnét, Török Jenőnét, póttagnak: Sipos Györgynét
és Oravecz Tibornét.

József

polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javasolt személyek
megválasztásával, kézfeltartássa| jelezze.

Hársheevi

Képviselő-testület egyhangúla g, 7 igen szav aza§al meghoáa az alábbi:

tO5t201,4./VIil. tz..l ökt.

számú

határ ozatot

zata Képviselő -testül ete a v álasztási
eljárásról szőIő 2013. évi XXXVI. töruény 23. §. alapján a Helyi
Választási Bizottság tagi ának:
Mono storapáti község Önkormán

y

Somogyi Istvánné
Stiglicz Rita
Bodóné Molnár Györgyi

Varga Lajosné
Török Jenőné

Monostorapáti,
Monostorapáti,
Monostorapáti,
Monostorapátio
Monostorapáti,

Csokonai u. 4.
Arpád u. 16.
Csokonai u. 2,d.
Dózsa u. 11.
Rákóczi u. 4.

A Helyi Választási Bizottság póttagiának
Sipos Györgyné

oravecz Tiborné

Monostorapáti, Vörösmarty u. 16
Monostorapáti, Cinege-köz 5.

szám alatti lako sokat me gv álasztla.

Képviselő-testület felhatalmazza a po|gármestert, hogy a megválasztott
tagoktól az esküt vegye ki, a megbízóleveleket adja át.

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy 2014. október l2-én kerül sor a nemzetiségi
önkormányzati váIasztásra is. A választási e§árásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §.
(1) bek. alapján 2014. augusztus 31-ig a Szavazatszámlálő Bizottság tagjait a Helyi
Választási lroda vezetőjének javaslatéra a képviselő-testület váIasztla meg. A Bizottság
tagjainak személyére- öt tag, és két pőttag - a Helyi Választási Iroda vezetője tesz indítvánY.
Javasolta a Szavazatszámlá|ő Bizottság tag|ának megválasztani: Kovács Zoltámét, Kovácsné
Bakó Ildikót, Törökné Németh Erzsébetet, Tál Lajosnét, i{. Baranyi Andrásnét, póttagnak:
Szőcze Lászlőnét és Bokor Istvánnét.
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Hársheeyi_Józseí polgármester.kérte a képviselőket, aki
^"

g"

á|"-tásáv

aI,

egyetért a javasolt személyek

kézfe|tatás sal j elezze,

Képviselő-testületegyhangúlag,7tgenszavazatta|meghoztaazalábbi:

íO6t20I4.^nII. L2.t ökt. számú

határ ozatot

MonostorapátiközségÖnkormányzataKépviselő-testületea(1)
24. §.
választási eljarasrot ,Zarc zotz. evi xxxvl. törvény
községben
és 35. § i| bekezdése, alapján M9n9,t9,1|áti víúasztásán
működő n#zetiségi önkormanyzati képviselők
működő Szzv azatszámláló Bizottság tagj ának:
Kovács Zo|tánnéMonostorapáti, Ady E, u, 22,
u, 11,
Kovácsné Bakó ltdikó Monostorapáti, Csokonai
E, a, 7lA
Törökné Németh Erzsébet Monostorapáti, Ady
u, 3,
ifj. Baranyi Andrásné Monostorapáti, Iskola
ret lalosné Monostorapáti,Petőfi u, 70,

A

Szav azatszámláló Bizottság póttagi ának

Bokor lstvánné Monostorapáti, Kossuth u, 51,
u, 1,
Szőcze Lászlőné Monostorapáti, Kossuth
szám a|atti lako s okat me

gv ál aszt1 a,

hogy a
Képviselő-testület felhataImazza a polgármestert,
megbízóleveleket
megváiasztott tagoktól az esküt vegyo ki, a
adja at.

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31,
HárshegyiJózsefpolgármesterÍétléko.ztattaaképviselőket,hogy100%o-banftnanszírozott,
és intézményeikáltal fenntartott'
vissza nem térítendő támogatast nyujto, önkormányzatok
iránl,uló beruházások
üzemeltetett épületek energia_tak".er."rrag,i"ak .fokozásara
jelenik meg egy KEop-os,
köru kiépítésére
megvalósít ásához, napelemes ,"rrdr".r.k teljei
szakmai
megtekintette á pilyázxtáI érirrtett intézményeket,
pá|yazat. Egy páIyénatírő
rendszerből
'az ővoda méiletti szolgálaii lakáson elhelYezett nlne|91es
véleménye szerint
részesÜlhetne. A felső iskola éPÜletére
mindhárom épület Ároau, orvosi rendetől l.ivata],l
elhelyezni,
szintén lehetne egy külön napelemes rendszert
nyújtson _e be pá]lyáuatot az önkormányzat
kérte a képviselőket mondják el véleményüket,
napelemes rendszer kiépítésére,

Soós

Gvula

javasolta a programba bevonni a Művelődési
a Nagycsaládos Egyesület elnöke

Házatis.

a fekvése jó, de
HárshegYi József polgármester_e}l9ndta, hogy

ta

jat

u

napelemes rendszer kiépítését,

László képviselő szerint. azon is el kellene
Poleár
-ffiuiviteieZéSt,hiszapá|yázatutófinanszírozásű.

a fasor és domb miatt nem

gondolkodni, hogy miből lehet

11

Hárshegvi

József

elmondta, jelenleg 50 millió forint fejlesáési pénz áIl rendelkezésre,

abból megoldható.

Kiss János képviselő megkérdeae mennyibe kenilne aberuházás? Azt is meg kell nézni,

hogy a szo|gálati lakás tetőszerkezete elbírja -e a szükséges terhelést.
Hársheeyi József polgármester elmondta jelenleg nem tudni, most készül a költségvetés.

Gulvás Erzsébet alpolgármester szerint meg kell gondolni a pályázat benyújtását, hisz a
tervezesi költséget akkor is ki kell ftzetni, ha a pályázat nem nyer. O vállalja ennek
kockázatát",támogatjaapá|yázatbenyújtását.

József

polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a pályázat
benyúj tásáv al kézfeltartás sal j elezzék.

Hárshegvi

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

l07l20l4. /VnI. D.l)Okt. számú

határ ozatot

Monostorapáti község

Onkormányzata
Fejlesztési
Minisztérium Környezet és Energia Operatív
Program keretében által meghirdetésre kerülő
KEOP-2014-4.10.0 fotovoltaikus rendszerek

Képviselő-testülete

ki al akít ás ár a

-

p

a Nemzeti

á|y énat b enyúj tás át támo g atj a.

Felhataln,nzzaapolgármestertapáIyéuat
benyújtásával kapcsolatos tárgyalásokat a
páIy ázatir őval fol1tas sa le,

Felelős: HárshegyiJózsef
polgármester

Határidő: 2014. augusztus 3i.

József

tájékoztatta a képviselőket, hogy az E.ON leányvállalata telefonon
de nem érkeztek
bejelenikezett egy új energiatakarékos kőzvilágítási rendszer kiépítésére,
meg. Telefonon csak annyit közöltek, hogy kb. 30 %-os megtakarítást lehetne elémi ledes
izzők elhelyezésével. A középületek megvilágítása továbbra is elektromos árammal történne.
Kérdés,hogy támog atná --e a testület a korszerűsítést, ami 157 vllágitőtestet jelent.

Hárshegvi

Poleár László képviselő elmondta,

ezért netn biztos abban,
ho gy az önkormány zaínak kellene e gyedül a közműfej le szté st megvaló sítani.
a rendszer a közműszolgáltatőé,

Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint, amíg csak ennyi információ á11 rendelkezésre, ne
döntsenek semmiről. Nem tudni mennyibe kerüine a korszerűsítést, mennyi lenne a
megtakarítás.

János

képviselő elmondta, Tapolcán már megvalósult a korszerűsítés. Halványabb,
de egyenletesebb a világítás.
Képviselő-testület a rendelkezésre álló információk a|e^pján nem hozott döntést a közvilágítási

Varga

lámpák korszerűsítésóről.

Hárshegyi József polgármester ismertette a Napköziotthonos Óvoda konyhai berendezések
vásárlására vonatkozó igényét.A boltok áItal adott árajánlatről készült kimutatást a
képviselők megkapták, melyből látszik, hogy a tatabányai Gasztrometál áItaI ajánlott árak a
legkedvezőbbek. Véleményeszerint azonban el kell gondolkodnt azon, hogy szükség van --e a

gépek beszerzésére. Egyre több közétkeztetést biáosító konyha zár be, mivel ráfizetésesek.
Az óvodai konyha kapacitása is ki van használva, de mégis ráfizetéses.

Kérle a képviselőket mondják el véleményüket.

Kiss János

képviselő megkérdeáe ilyen pénzből valósítható meg ilyen nagy összegű

vásárlás?

Sztrik Emilné képviselő, óvodavezető elmondta, hogy az önkormányzat fejlesztési célra
elkülönített pénzösszegéből lehetne fedezni a költségeket. Félő, hogy zárolják az

önkormányzati pénzeket is, ezért addig, amíg van, meg kellene vásiárolni a gépeket. Valóban
nyereséget nem termel a konyha, de nem is ez a célja. A konyhai berendezések
összeválogatásánál figyelembe vették azt, hogy napelemes rendszer kiépítéseutén az
elektromos gépek gazdaságosabban használhatók, Az ajánlatok 31-ig érvényesek, ezért
kellene sürgősen dönteni. A gépekre mindenképpen szükség lenne, hisz már több mint 30
évesek.

Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint igény van a konyhára, akkor is ha veszteséges.
Véleményeszerint fenn kell tartani, nem szabad megszűntetni. Nem csak az óvodások
étkeztetésétoldja meg a konyha, hanem a szociális étkezők, iskolások is eá a szolgáltatást
veszik igénybe. Véleménye szerint is el kell költeni a fejlesztési pénzt, amíg nem zárol1ák,
hisz ez bármikor előfordulhat. Készítenikell egy vészforgató könyvet, amennyiben eITe
kerülne sor, milyen tartós beruházásra lehetne elkölteni. Szerinte azutakra kell koncentrálni.

Poleár László képviselő szerint is minél előbb fel kell állitani egy sorrendet, mire költsék

a

pénzt.

Varga

János

képviselő szerint

is kell az

ővodai konyha. Bármilyen önkormányzati

rendezvény van, mindig rendelkezésre állnak.

Kiss János képviselő szerint is szükség van a konyhára, kérdésaz, hogy most aktuális -e
egy ilyen nagy összegű beruhazás.

Hársheeyi József polgármester elmondta, hosszú távon nem látja biztosítva a működést,
ezért csak a szakaszonkénti cserét tudja támogatni. A jelenleg minden konyhai gép

üzemképes.

János a Nyugdíjasklub elnöke szerint otthon sem cseréljük le a héutartásl, gépeket
csak ezért mert régiek, azokat is lehet gazdaságosan működtetni. A meglévő pénzt okosan kell
elkölteni. Ha ennyi pénze van az önkormányzatnak a hegyútra is kellene költeni. Az
előhegyen lévő hegy.tulajdonosok is szeretnék, hajobb úton közlekedhetnének, azűtpadkátis
le kellene géppel kaszáltatni.
Zentai

Hársheevi

József

polgármester elmondta, hogy már meg van rendelve a kaszálás, illetve
jön a szítrzűző is. Véleményeszerint a tulajdonosoknak is jobban oda kellene
csütörtökön
figyelni, a te]kük végétis le kellene kaszálni. Az óvodában megtörtént az elektromos
vezetékek felülvizsgálata, szükséges cseréje. Minden gépnek ki van alakítva a helye, bármikor
vásárolják meg, rendelkezésre áll. A beszerzést javasolja elosztani 3 évre, Minden évben 1,5
millió forintot biáosítsanak erre a célra.

Kiss János képviselő szerint is csak azokat a gépeket cseréljékle most, ami

nagyon

szükséges.

Takács Lászlóné jegyző szerint az orvosi rendelő felújítása, ajtók nyílászárők cseréje sokkal
fontosabb feladat lenne. A fejlesztési pénzt effe kellene eisősorban költeni. A
szennyvízberuházásból megmaradt pénzt nem lehet bármire elkölteni, csak útra, és
v

ízelv ezetőr e, azza| nem lehet számolni.

Hárshegyi József polgármester javasolta a 2014. évi költségvetésből 1,5
biztosítani konyhai gépbeszerzésre,a további igény{, pedig a következő két

betervezni a költségvetésbe.

KéPviselŐ-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag
alábbi:
10812014.

/V[I. 12.1Ókt. számú

7

forintot
elosztva

igen szavazattal meghozta az

határ ozatot
Monostorapáti község

Önkormányzata

Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda konyhai

berendezéseinek pótlásáta 2014. évi költségvetése
terhére 1 5 0 0. 0 00, -Ft pótelőirá ny zatot biztosít.
.

A további gépek beszerzésénekköltségét a2015.
és 2016. évi költségvetésének tervezése során

figyelembe veszi

Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a

támogatás utalásáról gondoskodj on.

Felelős: Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2014. augusztus 31.
Soós Gyula a Nagycsaládos Egyesület elnöke a koltségvetésben lévő tartalék ismeretében
javasolta, az önkormányzat vásároljon egy kis traktort, hisz mindig gondot okoz az rírkokból
kitermelt ftild elszállítása. Javasolta továbbá, hogy a posztumusz díszpolgári cím ne a
falunapon kerüljön átadásra, inkább egy iskolai ünnepségen, pl. az évnyitón, sokkal méltóbb
lenne.

Hársheeyi JÓzsef polgármester elmondta, hogy szőba sem kenilt az,hogy a falunapon lesz
átadva. Véleményeszerint is az évnyitó ünnepség a legalkalmasabb a megemlékezésre.

soós Gvula megkérdezte mit kapnak a szewezetek a falunap i főzéshez?
t{ársheeYi JÓzsef polgármester elmondta, hogy i0 csapat jelentkezettfőzni,minden csapat 6
kg húst kap. Célszenibb lett volna, ha csak három csapat főz, a krumplit, tarhónyát
elkészítettevolna az ővodai konyha.

Kiss János képviselő szerint nem csak

más kell a főzéshez.

A

a húst kellene biáositani, hisz azonkívül sok minden
szervezeteknek sincs pénzük.

Hársheevi JÓzsef polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megküldte a Bakonykarszt
Zrt- azt a tájékoztatő levelet, mely szerint a Kohéziós Alap programban elkészült
szewtyvizelvezető és tisztító művek Ára-;at nem kell megfizetni, *Óty *ugu után vonja a
Támogatási Szerződés módosításának szükségességétis. A módosítást a szeptemberi
Tarsulási Tanácsülésen tervezik elfogadtatni. Ismertette a Bakonykarszt Zrt. leváét, és a

módosítási j avaslatot.

poleár

László

vonatkozik --e?

képviselő megkérdezte ez

az ÁFA az

amortizáciős díj megképzésére

Hársheeyi József polgármester elmondta, hogy igen, arra vonatkozik.
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f

HársheeYi JÓzsef polgármester elmondta, hogy Györei Lászlő az önkorm ányzat d,olgozója
2016. évben nl'ugdíjba megy, ezért űgy gondolja, célszerű lenne 2015. január ltől l fót
felvenni az önkormányzathoz,

aki átvenné mqd az Ő munkakörét.

kiss János képviselő szerint szükség van2 fő alkalmazására,
Poleár László képviselő megkérdezte van -e állami támogatás a foglalkoáatásra,

milyen

p énzből

lehet finan szír ozn1?

ha nincs

HárshegYi JÓzsef polgármester elmondta, effe állami támogatást nem adnak, 3z
Önkormányzat költségvetéséből kedd biztosítani a fedezetet, ami éves szinten járulékokkal
együtt kb. 3-3,5 millió forint.
Kérte a képviselőket, támogassák további egy fő alkalmazását2015.január 1-től.
KéPviselŐ-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
109/2014. /VIII. t2.1 Okt. számú

határ ozatot
Monostorapáti község

Önkormányzata
Képviselő-testülete 2015.január l-től plusz 1 fr
kö zalkalmazotti l étszámot bizto s ít.

Utasítja a jegyzőt. hogy a 2015. évi költségvetés
tervezése során a döntést vegye figyelembe,

Felelős: TakácsLászlőné
jegyző

Határidő: 2014. augusztus 22.
Hársheeyi JÓzsef polgármester elmondta, hogy munkaszerződ,ése2014. október 31-el lejár.
Az önkormányzati választások október I2-én lesznek, szabad,ságát eddig az időpontig ki kell
vennie. A szabadság ütemtervét betartotta, a tervezethez képest júliusban még marú napja,
amit nem tudott kivenni, és valószínű, hogy az augusztusra tervezett szabadságot sem abban
az időpontban tudja kivenni amit az ütemtervbe beírt.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a polgármester megbízatása az új polgármester
megválasztásával szűnik meg, és nem a munkaszerződésben szereplő október 31. napjával. A
szabadságot is addig kell kivenni.
Képvi selő

-te

stület a táj ékoztatást tudomásul vette.

Kiss János képviselő javasolta a képviselő-testületnek, hogy hozzák létre a Hungaricumok
helYi értéktárát, bízzanak meg egy helyi civil szervezetet a működtetéssel, nz rqrisagi
szewezet tagjai gyűjtést végeztek a faluban, a Művészeti Napok rendezvényei keretében
mutatták be Kapolcson a megyei értéktárban lévő anyagot. Ez egy alulról felépülő
kezdeményezés. A települési értéktár az önkorm ányzat területén fellelhető nemzeti értékek
adatait tartalmaző gyűjtemény, a települési önkormányzat hozhatja létre. A fellelt értékeket
először helyi értékkékell nyilvánítani, csak ezután kenilhet a megyei értéktárban. A
működtetéshez szükséges kiadásol<ta pályazni is lehet. Javasolta a képviselő-testületnek
létrehozni a helyi értéktárat,
Hárshegvi JÓzsef polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület erre vonatk ozőan mát
hozott dÖntést arrÓl, hogy nem hoz létre helyi értéktárat.Az önkorményzati választások után
az Új testület dönthet másképp. Kicsit óvatosak voltak, mérlegelték az ezzeljáró költségeket,

hísz a működéshez sztikséges pénzügyi,
kell biztosítania.

eS

feltételeket az önkormán

y

zatnak

Kiss János képviselő szerint éppen ezértlegíöbb helyen nem az önkormányzat vállalja fel
működtetést, az admínisárációs tevékenységet egy civil szervezet sokkal gördülékenyebben
tudja végezni.
poleár

László

képviselő jó ötletnek tartla az értéktarlétrehozását de még előtte utána kell
nézni mi lyen köte l e zetts é gei varrnak az önkorm ány zatnak.

Lászlóné jegyző elmondta, utána néz annak, hogy milyen kötelezettségekkel jat az
értéktárl étrehozás a, é s táj éko ztat1 a a képvi se l őket.

Takács

Mivel több hozzászőlás, észrevételnem volt Hárshegyi József polgármester az ilést 19.45
órakor bezárta.
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