Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti
Száma: 1092-3/2016.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 3-án
/csütörtökön/ 18.30 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről.

Helye:

Monostorapáti Művelődési Ház 8296 Monostorapáti Petőfi u.12.

Jelen vannak:

Takács Péter
Vigh Elemér
Gulyás Erzsébet
Molnár Andrea
Soós Gyula
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Széll Pál

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Kiss János
Varga János
Zentai János
Rompos József
Soós Gyula
Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
Ifjúsági Szervezet elnöke 18,20 órától
Sportegyesület Elnöke
Nyugdíjas Egyesület Elnöke
Polgárőrség Elnöke
Nagycsaládos Egyesület Elnöke

Török Józsefné

Takács Péter polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz a
7 képviselőből 6 fő jelen van, így azt megnyitotta.
Javasolta, hogy – mivel a meghívóban szereplő első napirendi pont előadója jelezte, hogy később
érkezik - azt második napirendként tárgyalják.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
Napirendet:

1./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer,
Hegyesd, szennyvízelvezető és- tisztító víziközmű rendszer
Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, benyújtására és
képviseletre meghatalmazás
b.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és
gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának
véleményezése
c.) Szervezetek támogatása
d.) Monostorapáti Polgárőrség helyiség biztosítása iránti
kérelme

- 2 e.)Nemzeti Eszközkezelő Zrt-nek felajánlott lakóingatlan
önkormányzati tulajdonba adása
f.)Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Takács Péter polgármester
2./ Tájékoztató az „Extázis” Ifjúsági Szervezet tevékenységéről
Előadó: Kiss János elnök
Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről
Takács Péter
megkapták.

polgármester

elmondta, hogy a tájékoztatót a képviselők előzetesen írásban

Kérte a jelenlévőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül
elfogadták
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót.
/ A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
1. Napirend:
a.) Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer, Hegyesd szennyvízelvezető és
víztisztító víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, benyújtására
és képviseletre meghatalmazás
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést és
határozati javaslatot a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
8/2016. (III.3.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete,
mint a
8. sorszámú 11-24040-1-001-00-02 MEKH kóddal
rendelkező Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer,
64. sorszámú 21-02422-1-005-00-00 MEKH kóddal
rendelkező Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszer

- 3 Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó
napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.
§ (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy
hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési
Tervvel
kapcsolatos
önkormányzati
kötelezettségek
teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a
BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a
Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031.
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra
irányuló
eljárásban
képviselje
az
Önkormányzatot.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2016. március 31.
b.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának
véleményezése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést és
határozati javaslatot a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Soós Gyula
képviselő kérte, hogy pontosítsák mit jelent a térítési díjak mértékéről szóló
táblázatokban szereplő fizetendő összegekről szóló kimutatás.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a tervezet szerint a jövedelemmel nem rendelkező
ellátottak nem fizetnének, akinek jövedelme van az százalékos mértékű kedvezményt kap.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a bennünket is érintő szociális étkeztetés és házi
segítségnyújtás tekintetében jelentős jogszabályi változások voltak, nagyon megszigorították az
ellátások igénybevételének feltételeit – ami kedvezőtlen a rászorulók számára.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők és a jelenlévők részéről további hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
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h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi
térítési díjainak meghatározásáról szóló
előterjesztést
megtárgyalta. Az előterjesztésben javasolt díjakat elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot
küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2016. március 5.

c.) Szervezetek támogatása
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
támogatási kérelmét a képviselők írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy a kérelemmel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta a Egyesület részére az 50.000.- Ft összegű támogatás megállapítását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
10/2016. (III.3.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó szabályokról szóló 3/2014.(II.15.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban Ör.) alapján a Monostorapáti
Önkéntes Tűzoltó Egyesület-et (8296 Monostorapáti Petőfi
u.108.) egyszeri,
50.000.- Ft azaz Ötvenezer forint
összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben, az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület bankszámlájára való utalással történik.
A támogatás célja: az Egyesület működésének költségeihez
való hozzájárulás.
A felhasználás határideje: 2016. november 30.
Egyesület a felhasználásról 2016. december 31-ig köteles
elszámolni.
Utasítja a Polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselőtestület
döntésének
megfelelő
tartalommal
kössön
megállapodást a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel,
ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében
meghatározottakra.

- 5 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 Képviselőtestületnek.
Felelős: Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2016. december 31.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Polgárőrség támogatási kérelmét a
képviselők írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy a kérelemmel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Gulyás Erzsébet képviselő köszönetét fejezte ki a jelenlévő Rompos Józsefnek, a Polgárőrség
vezetőjének az elhunyt, korábban tanácselnök és polgármester Török István temetésén való
részvételükért. A jelenlétük megnyugtató volt a gyászoló közösség számára.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt javasolta a Polgárőr Egyesület részére 100.000.- Ft összegű támogatás
megállapítását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
11/2016. (III.3.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó szabályokról szóló 3/2014.(II.15.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban Ör.) alapján a Monostorapáti
Polgárőrség-et (8296 Monostorapáti Petőfi u.123.) egyszeri,
100.000.- Ft azaz Egyszázezer forint
összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben, a Polgárőrség
bankszámlájára való utalással történik.
A támogatás célja: a Polgárőrség felszerelés költségeihez való
hozzájárulás.
A felhasználás határideje: 2016. november 30.
Egyesület a felhasználásról 2016. december 31-ig köteles
elszámolni.
Utasítja a Polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselőtestület
döntésének
megfelelő
tartalommal
kössön
megállapodást a Monostorapáti Polgárőrséggel, ami terjedjen
ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.
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 Képviselőtestületnek.

- 6 Felelős: Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2016. december 31.
Kiss János, az „Extázis” Ifjúsági Szervezet elnöke 18.20-kor megérkezett.
d.) Monostorapáti Polgárőrség helyiség biztosítása iránti kérelme
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Polgárőrség helyiség biztosítási
kérelmét a képviselők írásban megkapták. A konkrét elképzelésük az óvoda melletti, korábban
lakásként hasznosított épület egyik helyiségük lenne.
Kérte a jelenlévőket, hogy a kérelemmel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Molnár Andrea képviselő – úgyis mint az óvoda óvónője – elmondta, hogy az épület egyik
helyiségében napközis étkeztetés folyik, a másik szoba pedig raktárként szolgál. Tervezik az egyik
helyiségben logopédiai foglalkoztató szoba kialakítását, mivel az óvodában jelenleg nem
megfelelőek a körülmények.
Kiss János, az „Extázis” Ifjúsági Szervezet vezetője elmondta, hogy jól ismeri a lakást, ott van
annyi hely, ahol elfér még a Polgárőrség is.
Takács Péter
polgármester is megoldhatónak látja a helyiség biztosítását, a lakás padlásán
bőségesen van hely a jelenleg nem használt dolgoknak. A takarítás elvégzése után javasolta a lakás
egy helyiségének használatát.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
12/2016. (III.3.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete a
tulajdonában lévő, a Monostorapáti Óvoda utca 5. szám alatt
lévő ingatlan egy helyiségének használatát a Polgárőrség
számára – határozatlan időre, ingyenesen
biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a helyiség használhatóságát a
Polgárőrséggel és az Óvoda vezetőjével egyeztetve tegye
lehetővé.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: folyamatos

e.)Nemzeti Eszközkezelő Zrt-nek felajánlott lakóingatlan önkormányzati tulajdonba
adása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Eszközkezelő megkeresését - a részükre
felajánlott lakóingatlan önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban a képviselők az
előterjesztést írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

- 7 Vigh Elemér alpolgármester javasolta, hogy ezt a napirendet zárt ülésen tárgyalják meg, ahol a
konkrétan felajánlott ingatlan ismeretében talán érdemlegesebben lehetne dönteni.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és Takács Péter polgármester e napirendi pont
tárgyalására a nyilvános ülést követően zárt ülést rendelt el.
2. Napirend:
Takács Péter polgármester felkérte Kiss Jánost, a napirend előadóját a beszámoló ismertetésére.
Kiss János, az „Extázis” Ifjúsági Szervezet vezetője felolvasta majd a polgármesternek írásban
átadta a beszámolót.
Takács Péter
polgármester a beszámoló elhangzása után kérte a jelenlévőket, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Gulyás Erzsébet képviselő kérdezte, hogy a szervezet gazdálkodásával kapcsolatban folytatott
ellenőrzés hol tart, lezárult-e. Félő, hogy az idő múltával a kamatok, eljárási költségek stb. nőni
fognak, jó lenne mielőbb pontot tenni az ügy végére.
Kiss János elnök elmondta, hogy a kb. 3 évvel ezelőtti, a szervezet végrehajtás alá vonható
vagyonának felmérését követően semmilyen újabb fejlemény nem történt, sem az eljárás
megszüntetéséről, sem esetleges fizetési kötelezettségről nem érkezett irat.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők, jelenlévők részéről további észrevétel, kérdés
nem hangzott el javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az alábbi:
13/2016. (III.3.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete „ Beszámoló az
„Extázis” Ifjúsági
Szervezet 2015 évi munkájáról” szóló beszámolót
elfogadja.

/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
Takács Péter polgármester elmondta, hogy március végével lejár a Tapolcai Újság előfizetése, a
továbbiakban nem indokolt megrendelni, hiszen lesz helyette az „Apáti Krónika” a helyi
aktualitásainkkal.
Elmondta még, hogy rövidesen várható a bennünket is érdeklő pályázatok kiírása, ezekre vonatkozó
döntések miatt valószínűleg meg fog nőni a rendkívüli testületi ülések szükségessége.
Kiss János az „Extázis” Ifjúsági Szervezet vezetője kérdezte, hogy – mivel az elmúlt évben a
szervezet nem igényelt önkormányzati támogatást – ez évben igényelheti-e a tavalyit.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a lezárt költségvetési évre már nem igényelhető, az ez
évire a kiküldött formanyomtatványon a szervezet beadhatja a kérelmét.

- 8 Molnár Andrea képviselő a Zrínyi utca bevezető szakaszának állapotára hívta fel a figyelmet, a
kátyúk már nagyon mélyek, veszélyesek.
Vigh Elemér
alpolgármester felajánlotta a rendelkezésére álló hideg aszfalt burkolóanyagot,
amely a kátyúk megfelelő kitisztításával megoldja a problémát, ezt az önkormányzat dolgozói is el
tudják végezni.
Takács Péter polgármester - mivel több észrevétel, bejelentés nem volt megköszönte a részvételt
és az ülést 19.00 órakor bezárta.
Kmf.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

