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Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. március 31-én 

/kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes  nyilvános  üléséről.  

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

 

Jelen vannak:   Takács Péter    polgármester 

   Vigh Elemér   alpolgármester 

   Gulyás Erzsébet   képviselő 

   Molnár Andrea  képviselő 

   Soós Gyula   képviselő 

   Széll Pál   képviselő 

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:    

    Varga János   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

    Takács Lászlóné  jegyző 

    Zentai János    Nyugdíjasklub vezetője 

    Nagy Anita   Helyi Vöröskereszt vez.  

    Kovács György  RNÖ elnöke 

    Kiss János   Ifjúsági szervezet vezetője  

    Rompos József  Polgárőrség vezetője 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné    

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket.  A jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy az ülés határozatképes, hisz a 7 képviselőből 6 fő jelen van, így azt megnyitotta.  

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

Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

N a p i r e n d e t :  1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyíltéri 

égetéséről.   

  Előadó:   Takács Péter   

              polgármester 

 2./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet módosítása.  

  Előadó:   Takács Péter   

              polgármester 

 3./  Monostorapáti Önkormányzat Gazdasági Programja.  
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  Előadó:   Takács Péter   

              polgármester 

 4./ Közbeszerzési Terv elfogadása. 

  Előadó:   Takács Péter   

              polgármester 

 5./  Vegyes, aktuális ügyek.  

  a.)  Együttműködési Megállapodás Monostorapáti Roma     

Nemzetiségi Önkormányzattal.  

  b.)  Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesület Támogatása 

  c.) Bokréta Nagycsaládos Egyesület támogatása 

  d.) Soós Gyula képviselő önálló indítványa 

  e.)   Lakás vételére ajánlat 

  f.) Mikrobusz beszerzésére pályázat 

  g.) Monostorapáti Polgárőrség székhely használata. 

  Előadó:   Takács Péter   

              polgármester 

 

1. Napiren 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének 

szabályait tartalmazó rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták. 

Kérte a képviselőket mondják véleményüket a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

Vigh Elemér alpolgármester megkérdezte milyen szabály vonatkozik a zártkertekre, mivel 

jelen rendelet tervezet csak a település belterületén történő avar és kerti hulladék égetését 

szabályozza? A káposztáskertek hova tartoznak, belterületbe, vagy a külterületbe? 

Takács Lászlóné  jegyző elmondta, a zártkert is külterületnek minősül, az ott történő égetést 

az Ajkai Katasztrófavédelem engedélyezi. A tervezett égetés előtt 10 nappal be kell nyújtani a 

kérelmet, melyre 3000,-Ft-os illetékbélyeget kell ragasztani. A káposztáskertek a 

belterülethez tartoznak. 

Vigh Elemér alpolgármester elmondta egyetért a 4. §-ban foglaltakkal, mely szerint 

elsősorban a hulladék ártalmatlanításáról komposztálással kell gondoskodni. Éppen ezért azt 

javasolja, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok közül ki kellene jelölni egyet, 

melyen meg lehetne oldani a komposztálást. 

Takács Lászlóné jegyző szerint szerencsés dolog lenne, ha egy ágdarálót vásárolna az 

önkormányzat, az összegyűjtött ágakat le lehetne darálni, komposztálni, vagy az 

intézményeknél eltüzelni. Ha megszárad, már nem környezetszennyező.  

Vigh Elemér alpolgármester javasolta az 5. § (1) és (2) bekezdésben jelzett szabályok 

megsértésének esetére vonatkozzon a szankció kilátásba helyezése, ne csak az 5. § (1) 

bekezdésére., konkrétan az időbeli korlátra. 

Takács Lászlóné   jegyző szerint semmi akadálya annak, hogy a rendeletet  ezzel a módosító 

javaslattal fogadják el.  

Gulyás Erzsébet képviselő szerint nem csak az  5.  § (1), (2) bekezdésben foglaltak 

megszegése esetén legyen bírság, terjesszék ezt ki a (3) bekezdésre is. Sokkal 

környezetszennyezőbbnek tartja a műanyag és a gumi égetését, mint az avarégetést.  



3 

 

Takács Lászlóné   jegyző szerint az elhangzott javaslatok alapján a teljes 5. §-ban foglalt 

szabályok megszegése esetére kellene kiterjeszteni a bírságolás lehetőségét.  

Vigh Elemér alpolgármester hosszúnak tartja a rendelet-tervezetben szereplő 

időintervallumot. A tervezet szerint vasárnap és ünnepnap kivételével reggeltől estig lehet 

égetni. 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, volt olyan testület, amely inkább hosszabbította a 

rendelet-tervezetben írt időpontot, arra hivatkozva, hogy aki dolgozik csak később tudja 

elégetni a hulladékot. A képviselő-testület dönthet úgy is, hogy az év minden hónapjában, 

miden nap engedélyezi a kerti hulladék égetését, de úgy gondolja, akkor semmi értelme az 

égetés szabályait rendeletbe foglalni.  

Gulyás Erzsébet  képviselő szerint az a gyakorlat, hogy akinek arra lehetősége van, este 6 óra 

után gyújtja meg a hulladékot. A lakók próbálják figyelembe venni azt, hogy mindenki 

hétvégén mos, kitereget, délután öt óra után szedik be a ruhát, és csak ezután gyújtják be a 

tüzet. Nem jellemző a délelőtti tüzelés, hisz senki nem akar haragost szerezni magának. Ezért 

korainak találja a csak 18 óráig engedélyezett égetést, javasolja későbbi időpontra kitolni. 

Szombaton pedig csak 17 órától lehessen égetni. A kisgyerekek is ebben az időszakban 

vannak a szabadba. 

Vigh Elemér alpolgármester szerint az elfogadhatatlan, hogy hétfőtől péntekig reggel 9 órától 

este 20 óráig, illetve szombaton 9 órától este 19 óráig lehessen égetni.  

Molnár Andrea   képviselő szerint az idősebbekre is gondolni kell, Ők inkább a délelőtti 

időpontot választják az égetésre. A szombati égetést Ő is csak 15 óra és 19 óra között 

engedélyezné.    

Takács Péter   polgármester szerint azt is figyelembe kell venni, hogy a szabályozás 

szeptember 15. és április 30. közötti időpontra vonatkozik. A téli és nyári időszak teljesen 

kiesik. Az óraátállítás miatt van jelentősége annak, amit Gulyás Erzsébet képviselő javasolt.  

Gulyás Erzsébet  szerint két időszaka van az évnek, amikor kerti hulladék égetésére kerül 

sor.  Ősszel a termények betakarítása után, illetve tavasszal a metszések után. Nyáron nem 

jellemző az égetés, hisz nincs is mit égetni.  

Takács Lászlóné  jegyző elmondta, a rendelet-tervezet is az avar, illetve kerti hulladék 

szabályait foglalja össze.  Nem tartozik ebben a körbe az egyéb hulladék égetése. Az égetés 

feltételeit a   képviselő-testületnek kell megállapítania, azt lehet hosszabbítani, és a rendeletet 

már úgy elfogadni. A kiküldött anyag csak egy tervezet. 

Takács Péter polgármester összefoglalva az elhangzottakat, javasolta a rendeletet úgy 

elfogadni, hogy a 8.§  úgy változzon, hogy aki az 5. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi, 

150.000,-Ft közigazgatási bírsággal sújtható.  A másik javaslat a rendelet-tervezet 5. § (1) 

bekezdésében rögzített 18 óra helyett 20 óráig, szombaton 19 óráig lehessen égetni.  

Kérte a képviselőket, aki a fenti módosításokkal a rendelet-tervezetet el tudja fogadni, 

kézfeltartással jelezze.  

Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal megalkotta az alábbi: 

5/2015. (IV. 3.) önkormányzati  r e n d e l e t e t 

      az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 



4 

 

2. Napirend 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták. A 

módosítása jogszabályváltozás miatt volt szükség, változtak az önkormányzat 

alaptevékenységének kormányzati funkciói.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  

Takács Péter polgármester javasolta a rendelet módosítás elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az 

alábbi:  

6/2015. (IV. 3.) önkormányzati  r e n d e l e t e t 

Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 

15.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

3. Napirend 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2014-2019. évre szóló 

Gazdasági programját a képviselők írásban megkapták. A gazdasági program meghatározza 

azt az irányt, melyet a képviselő-testület a ciklus alatt képviselni kíván.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.  

Gulyás Erzsébet  képviselő szerint a Gazdasági Program tartalmaz minden olyan fejlesztési 

elképzelést, melyről az elmúlt hónapokban beszéltek, ezért támogatja annak elfogadását.  

Vigh Elemér  alpolgármester javasolta a program fejlesztési, beruházási feladatai között 

szerepeltetni a holt meder árok helyreállítását.  Az idegenforgalom, turizmus címszó alatt 

szerepel a kerékpárutak építése a települések között. Véleménye szerint ezt az önkormányzat 

nem tudja megvalósítani, célul pedig csak olyan feladatot kellene kitűzni, amit meg is tudnak 

valósítani, hisz a lakosság bármikor számon kérheti tőlük. 

Gulyás Erzsébet  képviselő szerint a bicikli út építését nem szabad kihagyni  a Gazdasági 

Programból. Pályázatot csak úgy lehet benyújtani, ha fejlesztési célként az önkormányzat 

programjában szerepel. A TDM hosszú távú fejlesztési tervében egy olyan kerékpárút 

kiépítése szerepel, amely összekötné Veszprém és Sümeg közötti településeket. Három évvel 

ezelőtt már volt egy ilyen jellegű pályázat, de adminisztratív okokból arról lecsúsztunk, mivel 

feltétel volt valamilyen TDM-hez való csatlakozás. Az, hogy a Gazdasági programban ez 

célként szerepel, nem azt jelenti, hogy az önkormányzatnak kell saját erőből megvalósítani.  

Vigh Elemér  alpolgármester javasolta a feladatot úgy módosítani, hogy az önkormányzat 

pályázati forrásból szeretné a kerékpár utat kiépíteni, tehát a megvalósítás feltétele a sikeres 

pályázat.  

A következő módosítása javaslata: a közbiztonsági feladatoknál üzemanyag támogatás 

szerepel, melyet tudomása szerint már nem lehet adni.  Helyette túlórakeret fedezetére kellene 

támogatást adni a körzeti megbízott részére. Kétszer szerepel a Gazdasági programban a 

körzeti megbízott részére történő iroda kialakítása. Az egyik helyről törölni kellene.   
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Takács Péter   polgármester elmondta, hogy a jelen Gazdasági Programban a képviselőkkel 

már előzőleg egyeztetett fejlesztési célokat fogalmazták meg, figyelembe véve az előző 

ciklusban tervezett fejlesztéseket is. A Tapolca-Pula között kiépítendő kerékpárút már akkor 

is szerepelt fejlesztési elképzelésként, természetesen pályázati támogatással. A következő EU-

s ciklusban, amely hamarosan kezdődik, Veszprém megyébe 45,5 milliárd fejlesztési forrás 

fog érkezni, ami természetesen szétoszlik a megyei 212 településére, ebben bent vannak a 

városok is, Veszprém Megyei Jogú város kivételével. Erre a forrásra próbálnánk pályázni. 

Fejlesztési javaslatokat kértek az önkormányzatoktól. A projekt ötletjavaslatra személy szerint 

az elmúlt két hétben küldött be még négy javaslatot, melyben a holt meder árok helyreállítása 

is szerepel.  

Takács Lászlóné jegyző elmondta azért szerepel a körzeti megbízott részére történő iroda 

helyiség kialakítása kétszer, mert mint fejlesztési feladatként is meg van jelölve, valamint a 

közbiztonsággal kapcsolatos feladatoknál is szerepeltetni kellett. A benzintámogatás már 

valóban megszűnt, már az elmúlt években is a gépjármű üzemeltetéséhez, javításához adtak 

támogatást. Nincs akadálya annak, hogy túlórát támogassa az önkormányzat, de erről 

egyeztetni kell a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitánnyal.  

Takács Péter polgármester az elhangzott javaslatokkal kiegészítve – holt meder árok 

helyreállítása, kerékpárút építése pályázati forrás bevonásával, valamint a körzeti megbízott 

részére túlórakeret biztosítása – javasolta a Gazdasági Program elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslatokkal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

24/2015. /III. 31./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  Monostorapáti község 

Önkormányzata 2014-2019. évre szóló 

Gazdasági Programját elfogadja.  

/Gazdasági Program a jkv. mellékletét képezi/ 

4. Napirend 

Takács Péter   polgármester elmondta, hogy a Közbeszerzési Terv elfogadására vonatkozó 

előterjesztést a képviselők megkapták. 

Megkérdezte Takács Lászlóné jegyzőt az előterjesztéssel kapcsolatban van –e szóbeli 

kiegészítése.  

Takács Lászlóné   jegyző elmondta, hogy  az előterjesztés részletesen tartalmazza a 

közbeszerzési eljárásra vonatkozó előírásokat, ezért szóbeli kiegészítése nincs.  

Vigh Elemér alpolgármester elmondta, nem ért egyet a határozati javaslatban 

megfogalmazottakkal, hisz az önkormányzat költségvetésében be van tervezve egy traktor és 

egy mikrobusz vásárlása. Már magában a traktor ára is több mint 10 millió forint, ezért 

szerinte szükség van Közbeszerzési Tervre.  

Takács Lászlóné jegyző elmondta, a Közbeszerzési Tervet év közben is lehet módosítani. 

Amikor már döntött a képviselő-testület arról, hogy milyen traktor kíván vásárolni, annak 

pontos összegét, típusát ismerve a közbeszerzési eljárás során kell elkészíteni a Közbeszerzési 

Tervet. Jelenleg a vásárolni kívánt gépre vonatkozóan semmiféle adat nem áll rendelkezésre, 

így a tervet nem lehet elkészíteni. Amint konkrét döntés van a gép megvásárlásáról, a 
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Közbeszerzési Tervet módosítani kell. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a tervezett 

útépítés meghaladja a 15 millió forintos értékhatárt.  

Zentai János megkérdezte a 10 millió forintos árajánlat csak az alapgépet tartalmazza –e, 

vagy a kiegészítők is bent vannak? Javasolta szakaszosan megvásárolni a gépet és a 

kiegészítőket, így nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.  

Takács Péter polgármester elmondta több helyről kértek árajánlatot, különböző gyártóktól, 

az alapgép 3,5 – 8 millió forint között összegbe kerül.  

Takács Lászlóné jegyző elmondta legalább három ajánlatot kell kérni. Meghívásos 

ajánlattételi felhívást kell kibocsátani, az ajánlatokból kell kiválasztani az értékesítőt.  

Takács Péter   polgármester mivel még nem ismert a beszerezni kívánt gépek pontos típusa, 

összege,  javasolta az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat elfogadását. 

Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, meghozta az alábbi:  

25/2015. /III. 31./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2015. évben nem kíván 

közbeszerzési eljárást lefolytatni.  

5. Napirend  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás tervezetét a képviselők megkapták. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat és a 

nemzetiségi önkormányzat között létrejött megállapodást évente felül kell vizsgálni. Mivel az 

államháztartási törvény több ponton módosult szükségessé vált a megállapodás módosítása.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

Képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért Takács Péter polgármester javasolta az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

26/2015. /III. 31./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 80. §. (2) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a Monostorapáti Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal – a határozat 

mellékletében foglalt – Együttműködési 

Megállapodást köti. 

Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az 

Együttműködési Megállapodás aláírására.  

Felelős:     Takács Péter 

Határidő:   2015. április 1. 



7 

 

Takács Péter polgármester ismertette a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének 

önkormányzati támogatás iránti kérelmét. Az egyesület Tapolcai csoportjának működéséhez, 

rendezvényeik megtartásához kérnek 50.000,-Ft  támogatást.  

A költségvetésben 50.000,-Ft  támogatási összeg került megtervezésre, így rendelkezésre áll.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a támogatással egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

27/2015. /III. 31/ 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 (a továbbiakban: Ör.) alapján a 

a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületét /8200 Veszprém, Budapest 

u. 16./  egyszeri  50.000 Ft- forint összeggel  támogatja. 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület 

bankszámlája javára. 

A támogatás célja: Az Egyesület Tapolcai Csoportjának működési 

költségeihez, rendezvényeik megtartásához való hozzájárulás.  

A felhasználás határideje: 2015. november 30.  

Az Egyesület a támogatásról 2015. december 31-ig köteles elszámolni. 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról 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 Képviselő-testületnek. 

 

Felelős:    Takács Péter polgármester 

                 Takács Lászlóné jegyző 

Határidő:  2015. december 31.  

Takács Péter polgármester ismertette a Bokréta Nagycsaládos Egyesület önkormányzati 

támogatás iránti kérelmét. Az egyesület a megítélendő összeget a gyerekek nyári 

táboroztatására szeretné felhasználni.   

A költségvetésben 50.000,-Ft támogatási összeg került megtervezésre, ezért javasolta ezen 

összeggel támogatni az egyesületet.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a támogatással egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

28/2015. /III. 31./ 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 
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szóló 3/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a 

a Bokréta Nagycsaládosok Egyesületét /8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 2. / 

egyszeri 50.000,- Ft összeggel támogatja. 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület 

bankszámlája javára. 

A támogatás célja: Gyermekek nyári táboroztatásához hozzájárulás.  

A felhasználás határideje: 2015. november 30.  

Az Egyesület a támogatásról 2015. december 31-ig köteles elszámolni. 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról 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 Képviselő-testületnek. 

 

Felelős:    Takács Péter polgármester 

                 Takács Lászlóné jegyző 

Határidő:  2015. december 31.  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Soós Gyula képviselő által benyújtott önálló 

képviselői indítvány másolatát a képviselők megkapták. Soós Gyula képviselő Őri Sándor a 

Monostorapáti Énekkar vezetője részére javasolja „Monostorapáti Emlékérem” 

adományozását. Az emlékérmet az Énekkar 20 éves jubileumi ünnepségén április 17-én 

javasolja átadni.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.  

Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, már többször beszéltek arról, hogy ezen a területen van 

lemaradása a testületnek, pedig több olyan személy lakik itt a faluban, akik megérdemelnének 

valamilyen elismerést. Ezzel nem azt akarja mondani, hogy Őri Sándor nem érdemli meg, de 

úgy gondolta ez a dolog úgy fog működni, hogy megállapítanak egy idő intervallumot, ami 

alatt be lehet nyújtani a javaslatokat, majd a képviselő-testület dönt arról, ki kapja meg ezt az 

elismerést. Őri Sándor nagyon sok mindent tett a faluért, de mellette még öt olyan embert 

tudna felsorolni, aki szintén megérdemelné a kitüntetést.  

Takács Péter  polgármester elmondta, a „Monostorapáti Emlékérem alapításáról és 

adományozásáról” szóló önkormányzati rendelet szabályozza az eljárás menetét. Az elismerés 

odaítéléséről a képviselő-testület dönt. Az átadást megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-

testületnek 5 fős előkészítő bizottságot kell választania, melynek tagjai 3 fő képviselő, és 2 

kívülálló személy. A bizottság javaslatát a társadalmi, civil szerveződések illetve a lakosság 

véleményét figyelembe véve alakítja ki. Tehát első lépésben az Előkészítő bizottság tagjait 

kell megválasztani, majd a javaslatok beérkezés után lehet az elismerésről dönteni. Úgy 

gondolja, ezt az eljárást nem lehet április 17-ig lefolytatni. Az idei évben is lesz falunap, ahol 

át lehet adni ezt a díjat, nagyobb a nyilvánosság, a falu több lakója jelen van. Úgy gondolja az 

Énekkar ünnepsége nem egy nyilvános ünnepség lesz, inkább egy bensőségesebb, csak a 

tagoknak, meghívott vendégeknek tartott ünnepség. Az Előkészítő Bizottság elnökének Soós 

Gyula képviselőt, tagjainak Molnár Andrea és Széll Pál képviselőket, kívülálló tagoknak 
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Sipos Györgynét és Merse Józsefet javasolta megválasztani. Külső tagokkal konzultált, 

elfogadták a felkérést.  

Takács Lászlóné jegyző az elhangzottakat kiegészítve elmondta, a rendelet nem szabályozza 

azt, hogy meddig lehet benyújtani a javaslatokat, csak azt, hogy egy Előkészítő Bizottságot 

kell létrehozni, mely a vélemények, javaslatok beérkezését követően javaslatot ad a kitüntetett 

személyére vonatkozóan. Évente négy emlékérem adományozható, és ünnepélyes keretek 

között kell átadni. A díszpolgári cím adományozásáról szóló rendeletben van időpont 

meghatározva a javaslatra, illetve az átadásra.  

Takács Péter polgármester javasolta az előterjesztés határozati javaslatában foglaltaknak 

megfelelően az Előkészítő Bizottság tagjait megválasztani.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, meghozta az 

alábbi:  

29/2015. /III. 31./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a „Monostorapátiért 

Emlékérem” alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 18/2001. (XII. 18.) önkormányzati 

rendelet 2. §-a alapján az elismerés odaítélését és 

átadását megelőző eljárás lefolytatására 5 fős 

Előkészítő bizottságot hoz létre.  

Az Előkészítő Bizottság elnökének: 

Soós Gyula képviselőt 

Az Előkészítő Bizottság tagjainak:   

Molnár Andrea 

Széll Pál    képviselőket, 

kívülállóként: 

Sipos Györgynét 

                     Merse Józsefet 

megválasztja.  

Képviselő-testület felhatalmazza az Előkészítő 

Bizottságot az eljárás lefolytatására.  

Felelős:  Előkészítő Bizottság  

Határidő:  2015. április 13.  

Takács Péter  polgármester   ismertette Kapornaki Ernőné Gyulakeszi lakos levelét, melyben 

szüleitől örökölt Monostorapáti lakóházuk testvérüknek történő értékesítéséhez kéri az  

önkormányzat segítségét. A lakóházban jelenleg Barcza Zoltánné lakik élettársával. Az 

ingatlan árát 1,5 millió forintban határozták meg. Azt szeretné, ha az önkormányzat vásárolná 

meg Barcza Zoltánné részére a lakóházat, aki majd az önkormányzat felé törlesztené a lakás 

vételárát. Véleménye szerint a vételár visszafizetése nem biztosított, hisz Barcza Zoltánné 

csak a közfoglalkoztatás keretein belül dolgozik, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.  

Kérte a képviselőket, mondják el véleményüket.  

Molnár Andrea  képviselő nem javasolta megvásárolni a lakóházat. Az önkormányzat nem 

vehet meg minden olyan házat, amit értékesíteni akarnak.  
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Takács Péter polgármester kérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, amennyiben a 

felajánlott lakás vásárlásával egyetértenek.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 nem szavazattal meghozta az alábbi:  

30/2015. /III. 31./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Kapornaki Ernőné 

Gyulakeszi, Petőfi u. 1. szám alatti lakos 

Monostorapáti, Kossuth u. 62. szám alatti lakóház 

testvére, Barcza Zoltánné Monostorapáti, Kossuth 

u. 62. szám alatti lakos részére történő 

megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatát nem 

fogadja el, a lakóházat nem kívánja megvásárolni.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 

döntésről Kapornaki Ernőnét tájékoztassa.  

Felelős:   Takács Lászlóné  

      jegyző 

Határidő:  2015. április 30. 

Takács Péter  polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2015. április 15-én megjelenik 

a falugondnoki busz beszerzésére vonatkozó pályázat. Egy szándéknyilatkozatot kellene 

megfogalmazni, mely szerint nettó 8 millió forintos támogatást igényelnek a vásárláshoz. Az 

autó ÁFA-ját az önkormányzatnak kell megfinanszírozni, így a teljes ár valószínűleg 10-11 

millió forintban áll meg. Nyertes pályázat esetén szeptember 15-ig kell elszámolni, a pályázat 

utófinanszírozású. A pályázathoz szükséges előkészítéseket a hivatal már megkezdte. A 

szakmai program összeállítása folyamatban van. Ebben kell megfogalmazni azokat a 

feladatokat, melyet a kisbusz segítségével tudnak megoldani, pl. a csütörtöki vérszállítást. 

Vigh Elemér   alpolgármester megkérdezte mekkora esély van arra, hogy jogosult lesz az 

önkormányzat a támogatásra, mivel úgy tudja, több falugondnoki autót szeretnének újra 

cserélni, ezért nagy lesz az igény.  

Takács Lászlóné  jegyző elmondta, hogy a II. célterületbe tartoznak. A falugondnoki 

tevékenységre nem jogosultak, csak az egyéb közösségi szolgáltatásra.  Addig, amíg a 

pályázati kiírás nem jelenik meg, nem lehet tudni a feltételeket.  

Takács Péter   polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a pályázat 

benyújtásával kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

31/2015. /III. 31./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete kijelenti, hogy a „Vidéki 

gazdaság és lakosság számára nyújtott 

szolgáltatások fejlesztése” című pályázati 

kiírásban megjelenő támogatható tevékenységek 

közül a  - 2. célterületre – kistérségi közlekedési 

szolgáltatás fejlesztése egyéb szolgáltatás 

ellátásához kapcsolódóan új gépjármű 

beszerzésére pályázatot kíván benyújtani.  
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Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy kísérje 

figyelemmel a pályázati kiírást. A pályázathoz 

szükséges Szakmai program elkészítéséről 

gondoskodjon.  

Felelős:    Takács Lászlóné  

       jegyző 

Határidő:  2015. április 15.  

Takács Péter   polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a  Monostorapáti Polgárőrség 

bírósági nyilvántartásba vételével kapcsolatban hiánypótlást rendelt el a Veszprémi 

Törvényszék. A kérelemhez csatolni kell a székhelyhasználat jogcímét igazoló okiratot, vagy 

annak másolatát. A székhelyként feltüntetett ingatlan tulajdonosától származó 

székhelyhasználati engedélyből ki kell derülni, hogy az egyesület milyen jogcímen jogosult 

használni a székhelyként feltüntetett ingatlant.  Be kell nyújtani a székhelyként megjelölt 

ingatlan tulajdonjogát igazoló tulajdoni lap másolatot. A polgárőrség névhasználatára 

vonatkozóan február 4-én már született egy önkormányzati határozat. Most ezt a határozatot 

kellene módosítani, úgy, hogy abban feltüntetésre kerüljön a székhelyhasználat 

engedélyezése. Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

32/2015. /III. 31./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 8/2015. /II. 4./ Ökt. számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Monostorapáti Polgárőrség 

/8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123./ kérését 

támogatja és hozzájárul „Monostorapáti” 

település névhasználatához, valamint 

Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

székhelyhasználathoz.   

Az Egyesület jogosult az önkormányzat 

tulajdonát képező 471. hrsz-ú ingatlanon lévő 

irodaépületet szívességi használatként igénybe 

venni.  

Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 

Egyesület fenti névvel bejegyzésre kerüljön a 

nyilvántartásba.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről az 

egyesület képviselőjét tájékoztassa.  

Felelős:   Takács Lászlóné 

      jegyző 

Határidő:  2015. április 15. 

Takács Péter   polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bakony és Balaton Térségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője megkereste  - hasonlóan a Völgy TDM-hez - aki egy 
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nagyobb már működő Nonprofit Kft-nek a képviselője és felajánlotta a település számára, 

hogy lehetőséget biztosítanak különböző turisztikai megjelenésekben. Ennek feltétele, hogy 

tagnak kell lenni, és tagdíjat kell fizetni. Az éves tagdíj 60.000,-Ft. Úgy gondolja, mivel az 

első negyedév már elmúlt, arányosan kellene fizetni, tehát csak 45.000,-Ft-ot. Szórólapjaik, 

papíralapon, illetve interneten is megjelennek. A megállapodás tervezetet a csatlakozásra 

vonatkozóan megküldték.  

Kérte a képviselőket, mondják el véleményüket.  

Gulyás Erzsébet  képviselő  elmondta, hogy a Völgy TDM megalakulása előtt szóba került 

ez a variáció is. Felmerült, hogy ebbe lép be az önkormányzat, feltételezték, hogy jobb 

esélyekkel indulhatnak egy pályázaton. Voltak ellenvélemények, javaslatok arra vonatkozóan, 

hogy hozzanak létre egy kisebb TDM szervezetet. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 

Völgy TDM-hez való csatlakozást támogatja. Utána kellene nézni, hogy van –e lehetőség 

arra, hogy egyszerre két TDM-nek legyen tagja az önkormányzat.  

Vigh Elemér alpolgármester javasolta a csatlakozást, nagyobbak, jobban benn leszünk a 

vérkeringésben, talán nagyobb eséllyel indulhatnak egy adott pályázaton, több felé 

szerepeltetni tudják településünket. Az önkormányzat költségvetése megengedi ezt a plusz 

kiadást.  

Molnár Andrea képviselő megkérdezte mit kapunk a tagdíjért?  Mennyire szerepeltetik a 

települést a kiadványokban?  

Vigh Elemér   alpolgármester szerint a településre vonatkozó információk megadásának 

függvényében tudják szerepeltetni a falut, tehát az általunk küldött anyagtól függ.  

Takács Péter   polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a  csatlakozással, 

kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

33/2015. /III. 31./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  csatlakozik a Bakony és 

Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-hez.  

Képviselő-testület az Együttműködési 

Megállapodásban meghatározott szolgáltatások 

ellenértékeként 2015. évre vonatkozóan bruttó 

45.000,-Ft összegű szolgáltatási díjat fizet 2015. 

évi költségvetése terhére.   

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a csatlakozásra vonatkozó Együttműködési 

Megállapodás aláírására. 

Felelős:    Takács Péter 

       polgármester 

Határidő:  2015. április 30.  

Takács Péter  polgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság 

jelezte, hogy fokozott rendőri  jelenlétet biztosítanak a kapitányság intézkedési területén. 

Kéri, hogy erről tájékoztassuk a lakosságot. Az elmúlt évekhez hasonlóan félévente 

konzultációs fórumokat szerveznek. Ezzel kapcsolatban április 8-án 16 órakor rendőrségi 
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fórum lesz a hivatal nagytermében, ahol tájékoztatást adnak a rendőrség bűnmegelőzési 

munkájáról.  

További tájékoztatásul elmondta, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság jelezte, hogy a 

szolgálati lakásra lehet, hogy igényt tartanának. Ezzel kapcsolatban megkeresték 

alpolgármester úrral a Veszprém megyei Rendőr- Főkapitányság gazdasági igazgatóját, 

akinek jelezték, hogy szeretnének egy hosszabb távú közös együttműködést, melynek 

keretében felajánlanák a szolgálati lakást azzal a kitétellel, hogy Ők kijelölnek a Tapolcai 

Rendőrkapitányság kötelékéből olyan aktív, állományba lévő kollégát, akinek éppen 

szolgálati lakásra lenne szüksége. Ezzel a közbiztonság helyzete talán javulna, nagyobb lenne 

a rendőri jelenlét. Jelenleg erről csak tárgyalási szintig jutottak, a további fejleményekről 

tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.  

Molnár Andrea  képviselő megkérdezte mi lesz a KMB irodával?  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Művelődési Ház teleháza lenne a 

legalkalmasabb. Tájékozódtak arról, hogy milyen elvárások vannak egy körzeti megbízotti 

irodával kapcsolatban. Vizesblokk, internet mindenképpen szükséges. Ezt a tűzoltószertár 

melletti helyiségnél nem tudják biztosítani, illetve csak nagy költséggel lehetne megoldani.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy Tornaterem és sportfejlesztési Alapítványra befizetett 

összeg jelenleg 1.981.542,-Ft, mely az önkormányzat elkülönített számláján van.  

Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, az Alapítvány megszüntetése után az volt az álláspont, 

hogy ezt az összeget a tanulókra, illetve az iskolára kell költeni.   

Takács Péter   polgármester elmondta, hogy megkereste az iskola igazgatója és kérte a régi 

falikutak visszaállítását. Ennek költsége az árajánlat alapján a két iskolába kb. 100.000,-Ft 

költséggel járna. Szerinte ebből a pénzből lehetne fedezni a költségeket.  

Molnár Andrea képviselő szerint nem szabad így elaprózni ezt a pénzt. Olyan feladatra 

kellene fordítani, ami látható, és a befizetők céljával is találkozik. Úgy gondolja az 

önkormányzat költségvetése is megengedi egy ilyen összegű számla kifizetését az 

intézményénél. Nem javasolja erre költeni.  

Gulyás Erzsébet  képviselő egyetértett Molnár Andreával. Az Ő álláspontja is az, hogy 

valamint nagyobb volumenű fejlesztésre kell fordítani ezt a pénzt, akár az alsó iskola udvarán 

egy játszótér kialakítása.  

Takács Péter   polgármester az elhangzott véleményeket figyelembe véve,  javasolta az 

önkormányzat költségvetéséből fedezni a falikutak visszaállítását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

34/2015. /III. 31./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti „Művészetek 

Völgye” Általános iskola épületeiben 

visszaállításra kerülő falikutak költségeihez 

100.000,-Ft összegű támogatást biztosít a 2015. 

évi költségvetése terhére.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 

támogatás utalásáról gondoskodjon.  
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Felelős:   Takács Lászlóné  

      jegyző 

Határidő:  2015. április 30. 

Takács Péter  polgármester   tájékoztatta a képviselőket, hogy a hegyesdi  szennyvíz 

agglomerációba önkormányzatokhoz visszakerülő pénz – amortizációra befizetett - 15 millió 

forint, amely a szolgáltatást igénybevevők számát figyelembe véve oszlik meg a települések 

között. A Bakonykarszt Zrt-nél egy számlán kezelték ezt a pénzt.  A polgármesterekkel 

egyeztettek, mindenkinek az volt a véleménye, hogy ezt az agglomerációban továbbra is 

közösen kellene kezelni. Le kellene ülni a számlavezető OTP Bankkal, külön kamatot kérni 

rá, mivel le lehet kötni. Ehhez a pénzhez csak akkor szabad hozzányúlni, ha meghibásodás 

van a rendszerben. Jelenleg ezzel nincs probléma. Ha meghibásodás történik, közösen kell 

finanszírozni, hisz mindegyik településnek érdeke, hogy a rendszer működjön. Erre 

vonatkozóan egy megállapodás tervezetet kellene készíteni, melyet majd a testületeknek kell 

elfogadni. A képviselő-testület felhatalmazását kérte arra vonatkozóan, hogy az amortizációra 

befizetett pénz további kezeléséről tárgyalásokat folytasson az érintett polgármesterekkel.  

Képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi: 

35/2015. /III. 31./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Hegyesdi  szennyvíz 

elvezetési és kezelési agglomeráció települései 

részére, a Bakonykarszt Zrt. által átutalt 

viziközmű bérleti díj további közös kezelésére 

vonatkozóan  tárgyalásokat folytasson az érintett 

települések polgármestereivel.  

Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a  

pénzösszeg közös kezelésére vonatkozó 

megállapodás tervezetet készítse el, és terjessze a 

képviselő-testületek elé.  

Felelős:   Takács Péter polgármester 

      Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2015. április 30.  

Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a lomtalanítás tervezett 

időpontja május 5., a tervezett közmeghallgatás április 16., a falunap pedig az előzetes tervek 

alapján június 13-án lesz.  

Kérte a képviselőket, amennyiben közérdekű bejelentésük van tegyék meg.  

Zentai János   a Nyugdíjas egyesület elnöke elmondta, hogy Dobos Sándor lakótelke melletti 

gödörbe műanyagot, szemetet hordtak. Látja, hogy már vannak közfoglalkoztatottak, kérte a 

gödröt kipucolni és betemetni. Úgy tudja, hogy önkormányzati terület.  

Takács Péter  polgármester megköszönte az észrevételt, intézkedni fog.  
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Mivel a képviselők, jelenlévők részéről további hozzászólás nem volt, az ülést 19.45 órakor 

bezárta.  

Kmf.  

 

 

Takács Péter       Takács Lászlóné 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   


