Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti
Száma: 1092-9/2016.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 18-án
/szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről.

Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti Petőfi u.123.

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
Varga János
Zentai János
Rompos József
Soós Gyula
Török Zoltánné
Kovács György
Kovács Pál
Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
Sportegyesület Elnöke
Nyugdíjas Klub vezetője
Polgárőrség Vezetője
Nagycsaládosok Egy. vezetője
Mozgássérültek Egyesülete helyi
csoportjának vezetője
RNÖ elnöke
Tűzoltó 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 a Vegyes ügyek között h.) pontként szereplő, erdőterület vásárlásához
meghatalmazás napirendet napolják el és helyette a 2015 évi belső ellenőrzésről szóló
jelentést tárgyalják meg.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
Napirendet:

1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati
rendelete
az
önkormányzat
2015.
költségvetésének zárszámadásáról
Előadó: Takács Péter polgármester

évi

-
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2./Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése
Előadó: Takács Péter polgármester
3./Tájékoztató a Mozgássérültek Egyesülete helyi csoportjának
munkájáról
Előadó. Török Zoltánné csoport helyi vezetője
4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) HÉSZ. módosításához partnerségi egyeztetés
b.) Balaton-felvidéki Szociális ,Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti
Szolgálat létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat
c.)”Bokréta” Nagycsaládosok Egyesülete támogatási kérelme
d.) Balaton-felvidéki Szociális ,Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat támogatási kérelme nyári táborozáshoz
e.) Boncsos Vadásztársaság vadászati jog gyakorlásához
meghatalmazás kérése
f.)Ifjúság utca építéséhez kivitelező kiválasztása
g.) pályázatokkal kapcsolatos döntés
h.)2015 évi belső ellenőrzésről szóló jelentés
i.) Művelődési Ház bérletének módosítása
j.) Pedagógusnap megrendezéséhez támogatás kérése
k.)Ajánlat főzőkonyha üzemeltetésre
l.) Polgár András Monostorapáti, Dózsa u.21/2.sz. híd építésével
kapcsolatos kérelme
Előadó: Takács Péter polgármester
Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a tájékoztatót a képviselők előzetesen írásban
megkapták. 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:
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos, az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló előterjesztést és az ezzel
kapcsolatos rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék
meg.
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Vigh Elemér alpolgármester megjegyezte, hogy az 1.§ (1) bekezdés költségvetési kiadások
főösszege – valószínűleg gépelési hiba miatt – 6.020 Ft összeget ír, holott az helyesen 6.020
ezer Ft.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők és a jelenlévők részéről további
hozzászólás, kérdés nem volt - javasolta a felvetés szerinti javítással a rendelet elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal
megalkották az alábbi:
3/2016. (V.23.) önkormányzati

r e n d e l e t e t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének
zárszámadásáról

/A rendelet a jkv. mellékletét képezi/
2. Napirend:
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos, az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló
előterjesztést és az ezzel kapcsolatos 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:
32/2016. (V.18.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
96. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi
ellátásáról készített értékelést.
Az Önkormányzat a feladatellátásról szóló értékelést
tudomásul vette, azt elfogadja és úgy határozott, hogy
lehetőségeitől függően mindent elkövet a feladatellátás
szinten tartása érdekében.
Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához (8200
Veszprém, Megyeház tér 1.)
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2016. május 31.

/ Az értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Mozgássérültek Egyesülete helyi csoportjának
munkájáról szóló írásos tájékoztatót a képviselők megkapták. A napirendi pont előadóját,
Török Zoltánnét, a helyi csoport vezetőjét kérte amennyiben a beszámolóval kapcsolatban
szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Török Zoltánné nem kívánt kiegészítést tenni, a beszámolója mindent tartalmaz, amit
fontosnak tartott elmondani.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt – megköszönte az egyesület munkáját és javasolta az előterjesztés
elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozták az alábbi:
33/2016. (V.18.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete „ Tájékoztató a Mozgássérültek Egyesülete
helyi szervezetének munkájáról” szóló tájékoztatót
elfogadja.

/A tájékoztató a jkv. mellékletét képezik/
4. Napirend
a.) HÉSZ módosításához partnerségi egyeztetés
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a HÉSZ módosításához partnerségi egyeztetésre
vonatkozó határozati javaslatot a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők, jelenlévők részéről észrevétel, kérdés
nem hangzott el - javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
34/2016. /V.18./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
1. A Képviselőtestület kezdeményezi a hatályos
Településrendezési eszközök módosítását lakóterületi
fejlesztések számára történő minősítés érdekében a
4/2016. (II.3.) Ökt. sz. határozatban megjelölt
területekre.
2. Az 1. pont szerinti Településrendezési eszközök
módosításának véleményezési eljárása a 314/2012.
(XI.8.) Korm. Rendelet VI. fejezet eljárási szabályai
szerint, ún. Teljes eljárással történik, a terv az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei és
jelmagyarázatával készül.
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káros hatással nem lesz, ezért a 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás alapján a
Képviselő-testület előzetesen megállapítja, hogy külön
környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati
eljárás lefolytatása nem szükséges.
4. Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése és a
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29.§-a szerinti
feladatkörben a Képviselő-testület az 1-es pont szerinti
Településrendezési eszköz módosítás partnerségi
egyeztetésének szabályait a határozat 1. melléklete
szerint állapítja meg.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
az 1. pontban meghatározott településrendezési eszköz
módosításához a szükséges intézkedéseket tegye meg, és
a partnerségi egyeztetést a határozat l. melléklete szerint
bonyolítsa le.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2016. május 31.
/ A határozat melléklete a jkv. mellékletét képezi./
b.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálatnál történő létszámleépítéssel kapcsolatban korábban – 2015. augusztus 12-én
meghozott 85/2015.(VIII.12.) számú határozatot a pályázati kiírásban szereplő feltételek
változása miatt az új előírásoknak megfelelő határozat meghozatala szükséges, mely
határozati javaslatot a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők, jelenlévők részéről észrevétel, kérdés
nem hangzott el - javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
35/2016. /V.18./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselőtestülete , mint a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint
nyilatkozik arra , hogy a Társulás által fenntartott
Balaton – felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban vagy
munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli –
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alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
szervezeti változás, feladatátadás következtében a
kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli
munkáltatónál nincs lehetőség.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri
költségvetési
támogatás igénylésének
Magyar
Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja,
azzal egyetért.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a
döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével
értesítse.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2016. május 31.
c.) „Bokréta” Nagycsaládosok Egyesülete támogatási kérelme
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti „Bokréta” Nagycsaládosok
Egyesülete 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 az Egyesület részére - a kért és a költségvetésben be is tervezett
- 50.000.- Ft összegű támogatás megállapítását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozták az alábbi:
36/2016. (V.18.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2014.(II.15.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) alapján a
Monostorapáti „Bokréta” Nagycsaládosok Egyesülete -t
(8296 Monostorapáti Zrínyi u. 2.) egyszeri,
50.000.- Ft azaz Ötvenezer forint
összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben, a „Bokréta”
Nagycsaládosok Egyesülete bankszámlájára való
utalással történik.
A támogatás célja: az Egyesület
költségeihez való hozzájárulás.

működésének

A felhasználás határideje: 2016. december 31.
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Az Egyesület a felhasználásról 2017. január 31-ig
köteles elszámolni.
Utasítja a Polgármestert, hogy fenti támogatásról a
Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal
kössön megállapodást a Monostorapáti „Bokréta”
Nagycsaládosok Egyesületével, 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 Képviselő-testületnek.
Felelős: Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2016. május 31. és 2017. január 31.

d.) Balaton-felvidéki Szociális ,Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
támogatási kérelme nyári táborozáshoz

Szolgálat

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Balaton-felvidéki Szociális ,Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat ellátja a hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős
tevékenységének szervezését. Ebben az évben is meg kívánják szervezni a nyári szünidőben a
szabadidős tábort, melyhez anyagi hozzájárulást kérnek. Nincs információja, hogy a
községből részt vesz-e valamelyik gyermek a táborozásban, de 5.000.-Ft támogatást javasolt
megállapítani.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozták az alábbi:
37/2016. (V.18.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a Balaton– felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat Tapolca, Nyárfa u.3.
részére 5.000.-Ft támogatást biztosít a hátrányos
helyzetű gyermekek szabadidős rendezvényeinek
lebonyolításához.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás
utalásáról intézkedjen.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2016. május 31.
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Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Boncsos Vadásztársaság által a vadászati jog
gyakorlásához meghatalmazás adására vonatkozó kérelmét a képviselők előzetesen írásban
megkapták. Az évek óta tartó jó partnerkapcsolat alapján nem látja akadályát, hogy továbbra
is ők kapják meg a vadászati jogot az önkormányzat területére.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a Boncsos Vadásztársaság által a vadászati jog
gyakorlásához meghatalmazás adására vonatkozó kérelmét ne támogassa, meghatalmazást ne
adjon.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
38/2016. /V.18./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Boncsos Vadásztársaság által a vadászati jog
gyakorlásához meghatalmazás adására vonatkozó
kérelmét
nem támogatja.
Elviekben nem látja akadályát, hogy a Monostorapáti
külterületi 0154/10 helyrajzi számú önkormányzati
tulajdonú ingatlan területén a későbbiekben is a Boncsos
Vadásztársaság rendelkezzen vadászati jogosultsággal,
de az ezzel kapcsolatos döntésekhez való jogát másra
átruházni nem kívánja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt a
határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2016. május 31.

f.)Ifjúság utca építéséhez kivitelező kiválasztása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Ifjúság utca burkolatépítésével kapcsolatban,
annak felújítási munkáira 4 árajánlat érkezett – ennek összefoglaló táblázatát a képviselők
megkapták.
A Via Vomito Kft alternatív ajánlata szerint nem az egész út alatt, hanem csak a szélesítendő
helyeken szednék ki 25 cm mélyen a földet, így 1,5 millió Ft + ÁFA megtakarítás érhető el. A
tervező az alternatív ajánlatot elfogadhatónak tartja.
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Gulyás Erzsébet képviselő a lehető legjobb műszaki megoldást támogatja. Hosszú évek
után – terveztetések, engedélyeztetések, lakossággal történő egyeztetések – már mindenki
nagyon várja a munkák elvégzését. Ha többe is kerül legyen stabil az út, vastagabb az aszfalt,
hogy hosszú ideig szolgálja a lakosság kényelmét.
Vigh Elemér alpolgármester a STRABAG Kft ajánlatában azt látja jónak, hogy nem szedi ki
és utána visszatölti a jelenlegi – már viszonylag jól megkötött – útalapot, hanem csak rátölti
az új rétegeket.
Varga János képviselő is úgy látja, hogy nem biztos, hogy az a jó út amit megbolygatnak, a
tömörödéshez idő kell. Ebből a szempontból mindkét ajánlatot - a Via Vomito Kft alternatív
ajánlatát és a STRABAG Kft ajánlatát – elfogadhatónak tartja, az utóbbi mellett talán az is
szólhat, hogy már több munkát is végeztek a községben – megelégedésre.
Természetesen nagyon fontos, hogy az útra vigyázzanak, sebesség- és forgalomkorlátozás
mindenképpen indokolt lesz.
Zentai János helyi lakos – aki több évtizedig gépkocsivezetőként dolgozott – is azt
tapasztalta, hogy egy 15-20 év alatt jól összetaposott meglévő útalap stabilabb mint a
felszedett és visszatömörített út.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Via Vomito Kft a környékünkön több
településen is végzett már munkát – megelégedésükre.
A hozzászólásokból az tűnik ki, hogy műszaki szempontból a meglévő alap meghagyásával,
vastagabb aszfaltréteggel borított út kivitelezését szorgalmazzák a jelenlévők, ezért javasolta
– az árban is legkedvezőbb és a tervező által is elfogadhatónak ítélt – a Via Vomito Kft által a
kivitelezésre adott alternatív árajánlatát fogadják el.
A képviselő-testület tagjai
meghozták az alábbi:
39/2016. /V.18./ Ökt. számú

a javaslattal egyetértettek és 5 igen és 1 nem

szavazattal

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Monostorapáti Ifjúság utca burkolatépítésére a
Via Vomito Mélyépítő és Szolgáltató Kft
( 8200 Veszprém Kádártai utca 27.)
bruttó 14.610.748.- Ft összegű árajánlatát elfogadja,
a munka elvégzésével megbízza.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az
ajánlattevőt értesítse, a kivitelezési munkákkal
kapcsolatos szerződést írja alá.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2016. május 31. majd folyamatos

- 10 g.) pályázatokkal kapcsolatos döntés
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy a Széchenyi 2020 Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című felhívása keretében megvalósítandó „Intézmény/szolgáltatás
infrastruktuális fejlesztése” című projekt benyújtására megnyílt a lehetőség, amelynek
keretében a Napköziotthonos Óvoda bölcsődei csoport kialakítására pályázatot lehet beadni.
Javasolta, hogy a támogatási kérelem benyújtására kössenek Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzattal. A munka díja a projekt teljes
összköltségének 1 %-a.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
40/2016. /V.18./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és
az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
című felhívása keretében megvalósítandó
„Intézmény/szolgáltatás infrastruktuális fejlesztése”
című projekt benyújtásával egyetért, egyúttal
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm. rendeletben
foglalt szabályok szerint a támogatási kérelem
benyújtásáról szóló Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat
aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: azonnal

Takács Péter
polgármester elmondta, hogy a Széchenyi 2020 Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című felhívása keretében megvalósítandó „Eszközbeszerzés” című projekt
benyújtására megnyílt a lehetőség, amelynek keretében a Napköziotthonos Óvoda
konyhájának felszerelésére, korszerűsítésére pályázatot lehet beadni.
Javasolta, hogy a támogatási kérelem benyújtására kössenek Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzattal. A munka díja a projekt teljes
összköltségének 1 %-a.
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A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
41/2016. /V.18./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és
az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
című felhívása keretében megvalósítandó
„Eszközbeszerzés” című projekt benyújtásával egyetért,
egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 20142020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm. rendeletben
foglalt szabályok szerint a támogatási kérelem
benyújtásáról szóló Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat
aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: azonnal

h.)2015 évi belső ellenőrzésről szóló jelentés
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a 2015. évi belső ellenőrzésről szóló éves
összefoglaló jelentést a képviselők megkapták.
Kérte a képviselőket, jelenlévőket amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételük,
hozzászólásuk van, tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők, jelenlévők részéről észrevétel, kérdés
nem hangzott el javasolta a jelentés elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
42/2016. /V.18./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2015. évi belső ellenőrzésről készített éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

/A jelentés a jkv. mellékletét képezi./
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i.)Művelődési Ház bérletének módosítása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Művelődési Ház bérletének módosítására
vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot a képviselők írásban megkapták.
A bérleti díjak 2007. óta nem változtak. Egyre gyakrabban jelentkezik igény családi
összejövetelek – halotti tor, születésnap stb. – és egyéb olyan összejövetelek tartására, ami
létszám szerint jól behatárolható, így ennek függvényében kerülne megállapításra a díj, 500.Ft/fő összegben.
Molnár Andrea képviselő egyetért a bérleti díjra vonatkozó javaslatokkal. Felvetette, hogy
célszerű lenne meghatározni, hogy a helyi szervezetek által első alkalommal ingyenesen
tartandó bál esetén – amennyiben mégis igénylik a takarítást – ezt milyen összegért tehetnék
meg.
Varga János
képviselő szerint a bérleti szerződésben benne van, hogy a fizetett
szolgáltatásért mi jár, az, hogy a szervezetek egy alkalomra fizetési kedvezményt kapnak ezt
nem befolyásolja.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők, jelenlévők részéről további észrevétel,
kérdés nem hangzott el javasolta 2016. június 1-től a Művelődési Ház bérleti díjára vonatkozó
határozat elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
43/2016. /V.18./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Monostorapáti
Művelődési
Ház
Monostorapáti, Petőfi u.12.sz. használatáért fizetendő
bérleti díjat 2016. június 1-től az alábbiak szerint
állapítja meg:
Lakodalom, jövedelemszerzés céljából tartott bál
esetén:
40.000,- Ft;
Családi rendezvény, egyéb rendezvény esetén
nagyterem használati díja:
500.- Ft/fő;
Árusítás esetén egész napra:
5.000,- Ft;
Árusítás fél napra:
3.000,- Ft;
Előadások, bemutatók a Teleház társalgójában:
3.000,- Ft;
Helyi szervezet által tartott bál első ízben
térítésmentes,
továbbiakban alkalmanként
20.000,- Ft.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változásról a
Művelődési Ház vezetőjét tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2016. május 25.
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j.) Pedagógusnap megrendezéséhez támogatás kérése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
elnöke megküldte Dobó Zoltán Tapolcai polgármester levelét, aki a pedagógusnap közös
megrendezésére kéri fel az önkormányzatokat és ehhez anyagi támogatást is kér. Tudomása
szerint az idei évben a KLIK. nem szervez pedagógusnapot. Javasolta a rendezvényhez
15.000.-Ft támogatás megállapítását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
44/2016. /V.18./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete
Tapolca Város Önkormányzata által
megrendezésre kerülő Pedagógus Nap lebonyolításához
15.000.-Ft-tal hozzájárul.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás
utalásáról intézkedjen.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2016. május 31.

k.)Ajánlat főzőkonyha üzemeltetésre
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy Gárdos Tamás cégvezető közétkeztetési
feladatok ellátására tett ajánlatát a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Mivel ez ideig a jelenleg az óvodai konyhán végzett közétkeztetésre vonatkozóan változtatási
szándék nem merült fel – sőt pályázni kívánunk ennek korszerűsítésére, bővítésére -, az jól
működik, annak minél eredményesebben történő működését próbáljuk elérni, ezért –
megköszönve az ajánlattételt – javasolta, hogy azt ne fogadják el.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
45/2016. /V.18./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete Gárdos Tamás cégvezető közétkeztetés
biztosítására vonatkozó ajánlatát
nem támogatja,
a közétkeztetést továbbra is a fenntartásában lévő
Monostorapáti Napköziotthonos Óvoda intézményével
kívánja biztosítani.
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Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt
a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2016. május 31.
l.) Polgár András Monostorapáti, Dózsa u.21/2.sz. híd építésével kapcsolatos kérelme
Takács Péter polgármester elmondta, hogy Polgár András Monostorapáti, Dózsa u.21/2.sz.
híd építésével kapcsolatos kérelme a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Mint ismeretes a volt „malomárok” kitűzését megrendeltük, a munka elvégzése folyamatban
van, a terület átadása még nem történt meg.
Bár maga a kérelem elviekben támogatható, a terület átadása után – amikor már látható lesz a
patak nyomvonala – helyszíni bejárással, a kérelmező bevonásával kell az elképzeléseket
egyeztetni, így most ennek a napirendi pontnak az elnapolását javasolta.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek.
Zentai János a Nyugdíjasklub vezetője kérte, hogy a jelenleg általuk használt Iskola utcai
épületnél az ivóvíz-vezetéket az önkormányzat cserélje ki. Hónapok óta nem tudják a mosdót
használni, vélhetően csőtörés van az épületen kívül, ami az elöregedett, régi csövek miatt
lehet. Június hónapban terveznek itt egy nagyobb rendezvényt, nagy szükség lenne a mosdó
használhatóságára.
Takács Péter polgármester - mivel több észrevétel, bejelentés nem volt megköszönte a
részvételt és az ülést 19.20 órakor bezárta.
Kmf.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

