Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Szám: 11-16/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29-én
/szerdán/18:00 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 nem jelentette be:
Széll Pál

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Zentai János
Kovács Pál
Varga János
Soós Gyula
Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
Nyugdíjasok Egyesülete elnöke
Tűzoltó Egyesület elnöke
Sportegyesület elnöke
Bokréta Nagycsaládos Egyesület titkára
Domonkos Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, Monostorapáti község
Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülésén. Megállapította a jelenléti ív
alapján, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van, ezért az ülés
megtartásának jogi akadálya nincs. Ismertette a napirendi pontokat és javasolta azok
elfogadását, felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék egyetértésüket.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:

egyhangúlag,

6

igen
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Napirendet:
1./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól,
rendelet módosítása
Előadó: Takács Péter polgármester
2./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző
3./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi
Munkaterve
Előadó: Takács Péter
4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Extázis Ifjúsági Szervezet támogatási kérelme
Előadó: Takács Péter polgármester
Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről.
Takács Péter polgármester elsőként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató véleményezésére kérte fel a képviselőket,
amelyet előzetesen megkaptak. Felkérte a képviselőket, hozzászólásukat tegyék meg.
Jelenlévők részéről hozzászólás nem volt, kérte a tájékoztató elfogadását.
Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakkal egyetértett
szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az előterjesztést.

és egyhangúlag, 6 igen

/A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
1. napirend: Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól, rendelet
módosítása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a közszolgáltató 2017. november 17-én
benyújtotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának
2017. évre vonatkozó tapasztalatait, és díjkalkulációját. Alapdíj változás miatt a rendeletet is
módosítani kell, kérte az előterjesztés véleményezését.
Varga János képviselő az után érdeklődött, hogy a településen hány igénybevétel volt, az évi
egy megtörténik és ha nem miért nem történt szennyvíz elszállítás.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, a településről nem történt szennyvíz elszállítás a
közszolgáltató tájékoztatása szerint. A tulajdonosok mással is szállíttathatnak el szennyvizet.
Az érintettek figyelmét felhívja a helyi rendelet előírásaira, és kéri számla bemutatását.
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Molnár Andrea képviselő arra kért választ, hogy aki nem tud számlát benyújtani azzal mi
történik.
Takács Lászlóné jegyző elmondta talajterhelési díjat lehet kivetni, bevallás alapján.
Problémát az jelenti, hogy a bevallásnak nem tesznek eleget, addig a talajterhelési díjat nem
lehet kivetni. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendeletmódosításra azért van szükség, mert
a szolgáltató 100-ft-tal megemeli az alapdíjat. Elmondta, hogy a külterületen lakók nem
tudnak rákötni a szennyvízre, mert nincs kiépítve a hálózat, rájuk nem vonatkozik a rendelet.
Vigh Elemér alpolgármester arra kért választ, hogy hány fő lakik külterületen.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta, hogy a külterületen élők számát a hivatalban lévő
nyilvántartásokból tudja pontosan megmondani, véleménye szerint 15 fő körül lehet.
Takács Péter polgármester javasolta a tájékoztató és a rendelettervezet elfogadását és felkérte
a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az előterjesztéssel, tájékoztatóval.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal elfogadta az alábbi:
104/2017. (XII.29.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot

Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselő-testülete Parrag
György Veszprém, Erdősáv u.16.sz. közszolgáltató a helyi kötelező
közszolgáltatás keretében végzett, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának tapasztalatairól
szóló tájékoztatót elfogadja.
(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a
rendelet módosításával, amelynek melléklete módosul.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal megalkotta az alábbi:

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

14/2017. (XII.15.) önkormányzati r e n d e l e t e t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
11/2014. (XII.15) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi/
2. napirend: Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
munkájáról
Takács Péter polgármester felkérte Takács Lászlóné jegyzőt az előterjesztés kiegészítésére.

4

Takács Lászlóné jegyző elmondta, nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, mert az
részletesen tartalmazza a 2017. évi munkájukat, de szívesen válaszol a felvetődő kérdésekre.
Vigh Elemér alpolgármester megköszönte és megdicsérte a hivatal munkáját majd javasolta a
beszámolóban a hegybíró fogadási idejének módosítását, mert nem a tényleges időpontot
tartalmazza.
Takács Lászlóné jegyző megköszönte az elismerést és a kért módosítást el fogja végezni.
Takács Péter polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék, ha egyetértenek a beszámolóban foglaltakkal.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal elfogadta az alábbi:
105/2017. (XII.29.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
„Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi munkájáról” című előterjesztést
elfogadta.

/A beszámoló jegyzőkönyv mellékletét képezi/
3. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi
Munkaterve
Takács Péter polgármester kérte a képviselő-testület tagjait a 2018. évi Munkaterv
véleményezésére, amelyet a képviselők kézhez kaptak. Javasolta elfogadását, mivel
hozzászólás nem volt.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal elfogadta az alábbi:
106/2017. (XII.29.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete, az Önkormányzati Képviselő-testület 2018. évi
Munkatervét elfogadta.

/A Munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
4. Vegyes, aktuális ügyek
a.) Extázis Ifjúsági Szervezet támogatási kérelme
Takács Péter polgármester ismertette az „Extázis” Ifjúsági Szervezet működési kiadásainak,
banköltség, postaköltség biztosítására benyújtott támogatási kérelmét 50.000.- Ft-os
összegben.
Varga János képviselő tudomása szerint a kérelmeket tavasszal kell benyújtani.
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Takács Péter polgármester elmondta, hogy egész évben benyújtható a kérelem, annak
elszámolására 2017. december 31-ig van lehetőség.
Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek
az „Extázis” Ifjúsági Szervezet 50.000- Ft összegű támogatásával.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal elfogadta az alábbi:
107/2017. (XII.29.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó
szabályokról
szóló
3/2014.
(II.15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az
„Extázis” Ifjúsági Szervezet /8296 Monostorapáti, Petőfi
u. 12./ egyszeri 50.000 Ft- forint összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a
szervezet bankszámlája javára.
A támogatás célja: az Egyesület működési kiadásaihoz való
hozzájárulás.
A felhasználás határideje: 2017. december 31. Az Egyesület
a támogatásról 2017. december 31-ig köteles elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról értesítse és
a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal
kössön megállapodást az Egyesülettel, 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.
Felelős:

Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző

Határidő:

2017. december 31.

Gulyás Erzsébet képviselő az új ifjúsági egyesületről érdeklődött.
Vigh Elemér alpolgármester tájékoztatta, hogy a fiatalok továbbtanulása miatt nem jött létre
az egyesület, egy részük Budapesten tanul.
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Takács Péter polgármester elmondta annak ellenére, hogy távol vannak a rendezvényeken
lehet rájuk számítani.Felkérte a képviselőket, akinek észrevétele, javaslata van tegye fel.
Varga János képviselő az óvodai térítési díjakkal kapcsolatosan elmondta, hogy
megdöbbenve tapasztalta a megemelkedett térítési díjakat, nem számított ilyen magas
összegre, megfeledkezett a februárban hozott rendeletről. Tájékoztatta a képviselőket, hogy
30 fő felett a szervezeteknek felárat kell fizetniük, de erre nem számított kevesebb összeget
tett félre. Véleménye szerint a vendégebéd nyersanyagárához viszonyítva nem arányos, amely
725.- Ft. Arra kért válasz, hogy a vendégebéd, miért nyersanyagáron van.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a vendégebéd esetén munkaidőben történik az étel
elkészítése.
Varga János képviselő szerint a szervezeteknek elég nagy összeget jelent az 1450.- Ft/fő áron
való étkezés, ezért vissza kellett mondania, de tudomása szerint más szervezetek is
visszamondták az óvodai főzést. Javasolta ennek átgondolását, a szervezetek tekintetében.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a térítési díjakról a februári testületi ülésen
döntöttek, a rendelet tartalmazza a térítési díjakat, amelyek nem most emelkedtek. Véleménye
szerint anyagköltségen nem lehet a térítési díjakat megállapítani, mert akkor a villany, víz és
gáz költsége az önkormányzaté lenne. Költségként merül fel még a munkaidőn túl történő
főzés elszámolása. A művelődési ház vezetőjét utasította, ha valaki más vállalkozóval
készítteti el az ételt ne adják kölcsön a tányérokat, evőeszközöket, mert véleménye szerint, aki
főz az biztosítsa hozzá a terítéket is. Szeretné, ha az óvodai főzés nem lenne veszteséges és
véleménye szerint a szervezeteknek ezek után számítaniuk kell ennek költségére.
Varga János elmondta, hogy alkalmazkodtak az óvodához és a rendezvény azért lett hat órára
téve mert így kérte az óvoda.
Molnár Andrea képviselő szerint az óvodában munkaidőben nem tudnak megfőzni
rendezvényekre, mert akkor kell az iskolásoknak és a szociális étkezőknek is főzni, ezért
munkaidőn túli munkát is ki kellene fizetni annak, aki főzet.
Varga János képviselő arra is választ kért, hogy a mozgáskorlátozott szervezet kap
támogatást az önkormányzattól, de kirándulásához igénybe vette volna a falu buszt, amiért
közel akkora összeget kellett volna fizetniük, mint a támogatás.
Takács Péter polgármester elmondta, nem vették igénybe a buszt és nincs meghatározva ki
veheti igénybe a buszt, de ha ki lenne számolva pontosan a gépkocsi használat sok
költségükbe kerülne a szervezeteknek.
Molnár Andrea képviselő azután érdeklődött a Sport Egyesület elnökétől kértek-e
máshonnan is árajánlatot az étkezésről.
Varga János képviselő elmondta, hogy nem érdeklődött máshol, de szerinte az óvodai
étkezésnél a vendégebéd nyersanyag költségen történik, ezért nem tartja jogosnak, hogy a
szervezetek többet fizetnek.
Takács Péter polgármester szerint 1450.- Ft-os étkezés nem sok, ettől függetlenül a helyi
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szervezetek támogatást kapnak minden évben kérelmük szerint. Úgy látja lehet, hogy helyi
szervezetek támogatását az étkezés tekintetében át lehet dolgozni, ha képviselők is úgy
gondolják.
Molnár Andrea képviselő szerint az óvoda nem főzhet, úgy, hogy kára származzon belőle.
Varga János képviselő arra kért választ, hogy a szervezetek miért nem étkezhetnek
nyersanyagárban és a vendégek miért igen.
Takács Lászlóné jegyző szerint a térítési díj a vendégebéd esetében nem csak a nyersanyag
költséget foglalja magában, majd részletesen ismertette a díjakat.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy gyermekétkeztetést az állam megfinanszírozza a
gyermekek lejelentett létszáma alapján. Véleménye szerint az étkezés árát nem lehet
alacsonyabb összegben megállapítani, mert fejleszteni is kell közben.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint, ha vállalkozóval készítteti el a vacsorát egy szervezet,
akkor annak költsége 2000.- Ft/fő körül mozog, az 1450.- Ft-os ár nem drága, hozzátette
természetesen megérti, hogy ennyit tervezett év végi rendezvényre a szervezet.
Varga János képviselő érdeklődött, hogy az ifjúsági szervezet helyisége idén is ki lesz adva
szilveszteri mulatságra, mert akkor a kultúrházban valószínűleg nem lesz rendezvény.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az ifjúsági klub kiadásához az önkormányzat
képviselő-testületének nincs hatásköre, mivel azt az egyesület megkapta a helyiség használati
jogát .
Gulyás Erzsébet képviselő véleménye szerint jó lenne, ha a kultúrházban nyugodtan lehetne
rendezvényt tartani nem kellene a klub miatt elmaradnia, vagy összeütközésbe kerülni a
szilveszteri rendezvényen.
Takács Péter polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18:25 órakor bezárta.
K.m.f.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

