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Bati Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította,
hogy az ülés határozatképes, hisz a 7 képviselőből 5 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 2014-2019. évi Gazdasági
Programjáról tájékoztatás.
Előadó:

Takács Péter
polgármester

1. Napirend
Takács Péter polgármester részletesen ismertette az Önkormányzat 2014-2019. évre
vonatkozó Gazdasági Programját, mely a januári falufórumon elhangzott javaslatok
figyelembevételével készült el. A Gazdasági Program elkészítésének kötelezettségét az
önkormányzati törvény írja elő. Azok számára, akik még nem látták, és nem ismerik ezt a
programot, egy általános tájékoztatót adott. A Program nyolc részből tevődik össze,
mindegyikről szólt egy pár gondolatot.
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I. Községkép-községfejlesztés: A községi arculat megtartása érdekében célul tűzték ki a
lakótelkek kialakítását, a rendezési terv felülvizsgálatát, illetve egy teljesen új rendezési terv
készítését. A rendezési tervek 2017-ben országos szinten is átalakulnak, ezeknek pedig
összhangban kell lenniük a helyi rendezési tervekkel. Minden fejlesztési elképzelésnek ez az
alapja, hisz a rendezési tervek írják elő, hol mit lehet építeni, és milyen formában. Fontos
feladatnak jelölték meg a belterületi utak felújítását, csapadékvíz elvezetők kialakítását, az
orvosi rendelő felújítását, óvoda belső korszerűsítését, a körzeti megbízotti iroda
visszaállítását, az alsó iskola felújítását, udvarának burkolását, valamint a Holt mederárok
helyreállítását.
II. Idegenforgalom, turizmus területén fontosnak tartják az Apátság romjainak
megközelítése céljából az odavezető út kitűzését, kialakítását, kerékpárút építését a környező
településekkel összefogva, pályázati támogatással.
III. Egészségügy területén továbbra is biztosítani kell a háziorvosi, fogászati alapellátást, a
védőnői szolgálat fenntartását. A rendelők működéséhez szükséges minimális feltételeknek
meg kell fellelni, ennek biztosítása érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati
lehetőségeket. Jövőbeni cél, hogy az orvosi rendelővel egy épületben kapjon helyet a
gyógyszertár.
IV. Közbiztonság szempontjából elmondható, hogy Monostorapáti biztonságos település,
melynek megőrzését, további javítását célozza meg az elmúlt évben újjáalakult Polgárőr
Egyesület. Fontosnak tartják a rendőrség technikai fejlesztésének támogatását, a helyi körzeti
megbízott részére irodahelyiség biztosítását, mellyel kapcsolatban már tárgyalásokat
folytattak a Veszprém Megyei Rendőrkapitánysággal.
V. Közigazgatás, önkormányzat, kommunikáció a lakossággal: A Monostorapáti Közös
Önkormányzati Hivatal hat település ügyét intézi. Az ügyintézéshez szükséges feltételek
biztosítása érdekében szükséges az informatikai háttér fejlesztése, az épület energetikai
felülvizsgálata. A kommunikációval kapcsolatban elmondta, hogy elindult az új honlap,
melynek folyamatos karbantartása megoldódott. A lakossággal történő jobb kommunikáció
érdekében a tájékoztatást igyekeznek papíralapon is biztosítani, szórólapok postaládában
történő elhelyezésével. A hetente megjelenő Tapolcai újságon keresztül is kapnak
tájékoztatást az itt élő emberek. Tervezik egy havi, illetve negyedéves megjelenéssel helyi
iromány kiadását, a megtörtént, illetve várható dolgokról.
VI. Oktatás, nevelés, gyermekvédelem, sport szintén kötelező önkormányzati feladat. Az
iskolai oktatás átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, csak az óvoda maradt
önkormányzati fenntartásban. Az óvoda épülete külsőleg megszépült, belső felújítását
azonban mielőbb meg kell oldani, ehhez szintén pályázati támogatás szükséges.
VII. Szociális ellátást, idősek gondozását a Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása
által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítjuk a
településen élő rászorultak számára. A három gondozónő 30 főt lát el. Egy főre 10 gondozott
jut, ami sok, ezért meg kell oldani ezt a problémát is.
VIII. Környezetvédelem területén még van tenni való. Sok problémát okoz az illegális
hulladék lerakás. Az önkormányzati dolgozókkal, illetve közfoglalkoztatottakkal igyekeznek
karban tartani a bel- és külterületi utakat. Felhívta a figyelmet, hogy a lakóházak környékének
tisztántartására. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az éves lomtalanítás május 5-én lesz,
melyről szórólapon tájékoztatták a lakosságot. Kérte a visszajelzést, megfelelő –e ez az
időpont.
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Megköszönte a figyelmet, kérte a jelenlévőket, amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban
kérdésük, véleményük van, jelezzék.
Zentai János szintén a környezetvédelem fontosságára hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy
többen a hegyút melletti erdőterületen rakják le a fanyesedéket, ami elég ronda látványt nyújt.
Kérte, aki ilyet tapasztal, tegye szóvá.
Takács Péter polgármester mivel több hozzászólás nem volt tájékoztatást adott az
önkormányzat előtt álló, közeljövőben megoldásra kerülő feladatokról:
Tervezik a Zrínyi-Kossuth utca, illetve Dózsa- Óvoda utca kereszteződésben kialakított
vízelvezetők átalakítását, a rácsos megoldás visszaállítását. A lakosság részéről már többször
jelezték, hogy a jelenlegi megoldás balesetveszélyes, nem elfogadható. Jelenleg az erre
vonatkozó ajánlatok bekérése folyik.
Elmondta, hogy az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani mikrobusz vásárlására. Sikeres
pályázat estén nettó 8 millió forint támogatást biztosítanak az autó megvásárlásához.
Többen megkeresték a lakóházak előtti közterületen történő fűnyírással kapcsolatban.
Senkinek sem fogja engedélyezni azt, hogy a közfoglalkoztatottak, önkormányzati dolgozók
munkaidőben levágják a füvet. A helyi rendelet szabályai szerint mindenki köteles az
ingatlanának környékét rendbe tartani. Véleménye szerint vagy mindenki előtt le kell vágni,
vagy senkinél.
A Pap-tagi utat megpróbálták járhatóvá tenni. A következő feladat a helyi utak rendbetétele
lesz. Az ottani tulajdonosok joggal várják el az utak, vízelvezetők karbantartását,
helyreállítását.
Május hónapban minden héten lesz valamilyen rendezvény, illetve program. Előreláthatólag
az utolsó két vasárnap, pünkösdhétfő lesz részben önkormányzati program. Pünkösdhétfőn
eddig minden második évben volt egy konferencia, ami az Almád monostorra vonatkozott.
Most a konferencia, a helyieket bevonva fog megtörténni. Dénes Gyuláné, aki a Falumúzeum
hagyatékát gyűjtötte össze, 1915. májusban született, most lenne 100 éves, Őrá emlékeznének
pünkösdhétfőn. A következő vasárnap, a hősök napján, Hangodi László kezdeményezésére
egy emlékműavatás lesz a temetődombon. Tóth Ferenc székelyhídi honvéd tragikus
körülmények között halt meg az I. világháborúban Monostorapátiban. Az Ő vélt sírhelyén egy
emlékkő kerül felállításra. Kérte a lakosságot, hogy vegyenek részt ezeken az eseményeken.
Június 13-án kerül megrendezésre a falunap, a szokásos augusztusi dátumnál előbb, mivel
augusztusban nagyon sok rendezvény van a környéken. Tavalyi évben nagyon jól sikerült a
Völgymajális, az akkori rendezvényeket - lovasbemutató, emléktorna - megpróbálják a
falunap keretében lebonyolítani, a programokat színvonalasabbá tenni. Mindenkit kért a
részvételre.
Kérte a jelenlévőket jelezzék azokat a problémákat, amiket az önkormányzatnak kellene
megoldani. A Bakonykarszt Zrt. kéri jelezni, ha van olyan hely, ahol a szennyvízbekötés, ami
megsüllyedt, aki ilyet lát az utcájában jelezze a hivatal felé.
Somogyi Imre helyi lakos elmondta, teljes mértékben egyetért azzal, hogy a fanyesedéket ne
az erdő szélére hordják. Lehet, hogy az első ember fanyesedéket fog lerakni, de a következők
már szemetet visznek oda. De az sem megoldás, hogy minden tiltsanak. Nem lehet égetni,
nem lehet ágat lerakni. Ezt a problémát mindenképpen meg kellene oldani. Jó megoldásnak
tartaná egy nyesedék lerakó udvar kialakítását erre a célra. A környéken van több olyan
település, aki erre már nyújtott be pályázatot, az aprítékot fel lehet használni tüzelésre. Az
utakkal kapcsolatban elmondta, hogy a hegyút folyamatos karbantartása ellenére több helyen
kátyú van, addig kellene a javítást elvégezni, amíg még kisebb költséggel meg lehet oldani a
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javítást. A Pap-tagi út javítását is tovább kellene folytatni. A Szentbékálla felé vezető út most
jó állapotban van, de továbbra is napirenden kellene tartani a kerékpárút kiépítését ezen a
vonalon. Jó ötletnek tartja a tapolcai kerékpárút folytatását, éppen ezért tartja fontosnak a
pályázatok figyelését. A polgármester által említett vízelvezetők valóban balesetveszélyesek,
ezért azokat minél előbb meg kell szüntetni. A Zrínyi utcát és a Csokonai utcát összekötő
„alagútban” ki kell alakítani egy vízelvezető árkot, mert az esővíz jelenleg a Zrínyi utcába
folyik és elmossa az aszfaltot.
Takács Péter
polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, hogy folyamatosan
érzékelik a problémát, ezért már szóba került egy aprítógép beszerzése. Az idei évi
költségvetésbe be van tervezve egy traktor vásárlása, melyhez több kiegészítőt szeretnének
vásárolni. Keresik a helyet a fa apríték tárolására. A következő EU-s ciklusban, amely
hamarosan kezdődik, Veszprém megyébe 45,5 milliárd fejlesztési forrás fog érkezni, ami
természetesen szétoszlik a megyei 212 településére. Erre a forrásra próbálnának pályázni, és a
környező településekkel közösen kiépíteni a kerékpárutat.
Szőcze Lászlóné helyi lakos elmondta, hogy az Árpád utca és a hegyút közötti vízelvezető
árok tele van szeméttel, nem tud elfolyni a víz. A szennyvízcsatorna kiépítése során
tönkretették a vízelvezetőt, új átereszeket kellene letenni. Már többször jelezték az iskolába,
hogy a bejáró diákok viselkedése kritikus. Isznak, cigarettáznak, viselkedésük aggasztó, ha
rájuk szólnak, csúnyán válaszolnak vissza. Kijönnek az iskolából, elhagyják az Egyed-boltot,
rágyújtanak, felmennek a hegyúti bejáróhoz, ott isznak. Megtalálta a fél decis üvegeket,
amiket elszórnak. Meg kellene próbálni egy kicsit kordába tartani ezeket a gyerekeket.
Nagy János helyi lakos szintén a diákok viselkedését kritizálta. Bevásárolnak a felső
boltban, a szemetet a Penzer dombon szórják el. A vízelvezetőkkel kapcsolatban elmondta,
hogy több helyen bevágásokat csináltak az útpadkában, melyeket kimosott az esővíz, és most
az aszfalt alá is befolyik.
Kovács Pál helyi lakos elmondta, hogy Őri Sándor lakóháza melletti patakmederben áll a
víz, büdös. Minél előbb meg kellene oldani, a nyári nagy melegben még elviselhetetlenebb
lesz. A régi pékség épülete nagyon rossz állapotban van, rontja a faluképet. Fel kellene
szólítani a tulajdonost, tegye rendbe.
Takács Péter polgármester elmondta az Eger patak – holt meder árok – felújítása szerepel a
gazdasági programban. A meder helyreállítása több millió forintba kerül. Ki kell tűzetni a
pontos határvonalakat, meg kell terveztetni, és csak ezután lehet megkezdeni a beruházást. A
várható költségek miatt, ez csak több év alatt készülhet el. A képviselőkkel végig járták a
mederszakaszt, sok helyen a mederkorona szintjéig fel van töltve, jelenleg a víz azért nem tud
elfolyni.
Takács Lászlóné jegyző elmondta valóban rossz állapotban van a régi pékség épülete.
Balatonfüredi Építési Iroda hatáskörébe tartozik a jó karban tartásra kötelezés, az ő
hatáskörük a szükség szerinti bírságolás is. Jelezni fogjuk feléjük a problémát.
Göbecs András helyi lakos megkérdezte, hogy halad a Radnóti utca tervezése, mikorra
várható az aszfaltozás? Javasolta a futballpályán kialakítani a játszóteret, az mind a falusi,
mind az új falusi gyerekeknek ideálisabb helyen lenne. Amíg ennek kiépítésére nem lesz
pályázati kiírás, kérte az illetékeseket, engedélyezzék az óvoda udvarának használatát
hétvégén.
Takács Péter polgármester elmondta, amennyiben játszótér kialakítására jelenik meg
pályázat, mindenképpen ki lesz kérve a lakosság véleménye annak helyszínére vonatkozóan.
Az óvoda nyitva tartásáról nem tud állást foglalni, tolmácsolja a kérést az intézményvezető
felé.
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Molnár Andrea képviselő – óvónő – elmondta, hogy az intézményvezető tartozik
felelősséggel, ha az óvoda udvarán valamilyen sérülése, baleset történik. Felügyelet nélkül
nem lehet az udvari játékokat használni, ezért van hétvégén is zárva az udvar. Sajnos többször
előfordult, hogy nagyobb gyerekek, fiatal felnőttek is megjelentek óvoda udvarán, az ott lévő
játékokat nem rendeletetésüknek megfelelően használták. Egyes fiatalok találkahelynek
használják az óvoda udvarát, olyan dolgokat hagynak ott, ami nem oda való. Behozzák a
kutyákat, szemetelnek. Egyet ért azzal, hogy minél előbb ki kell alakítani egy játszóteret.
Somogyi Imre helyi lakos tájékoztatást kért a régi tsz. irodáról, mi lesz annak a sorsa.
Tőlünk ha egy 200 km-re távolabb járunk, mindenki elcsodálkozik micsoda rend és tisztaság
van. Ez azon alapszik, hogy általában mindenki tiszteletben tartja a tulajdont, mind a magánmind a köztulajdont. Ezt a példát kellene itthon is követni, - nem tudja hol húzódik a
telekhatár – a hegyúton ahogy felérünk kivan rakva teljesen az út széléig a szőlő. Ha a terület
valóban az Övé, joga van oda szőlőt telepíteni a tulajdonosnak, ha nem az Övé, még most
kiszedheti a szőlőt. Figyelembe kellene venni azt is, hogy a szőlőhöz még oszlopot, kifeszítőt
is kell rakni, és az már lehet, hogy beleesik az útba. Ez a szőlő majd idővel nőni fog, kizöldel,
nehéz lesz kilátni, balesetveszélyes helyzetet teremt.
Zentai János elmondta, hogy a szőlőművelők előszeretettel használják az utat a forgolódásra,
felhordják arra a sarat, tönkre teszik az aszfaltot. Fel kellene hívni a figyelmüket, hogy a saját
területükön tegyék ezt, hagyjanak el annyi helyet, hogy megtudjanak fordulni.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a régi tsz. iroda épülete az önkormányzat
tulajdonába került. Olyan szerkezeti állapotban van, hogy el kell bontani. A bontási engedély
már rendelkezésre áll, pályázatot írtunk ki a bontásra az ott lévő anyagok fejébe. Egyenlőre
jelentkező nem volt. Mindenképpen el kell bontani. Felmerült, egy játszótér kialakítása ezen a
területen, de végül is elvetették.
Ferenczy Károly helyi lakos szerint a vízelvezető árok rácsos megoldásra történő átalakítását
körültekintetően kell végezni. Mindenképpen oda kell figyelni a kialakításra, az ne legyen
károkozó, gyártó általi minősítéssel rendelkezzen, annak érdekében, hogy egy esetleges
károkozásnál a biztosító is fizessen. Nem megfelelő kialakítás miatt több millió forintos
kártérítési igény keletkezett az egyik önkormányzatnál.
A szennyvízvezeték garanciális javításával kapcsolatban elmondta, hogy Vigh Elemér háza
mögött, végig a patak partján a csatorna nyomvonala megsüllyedt. Murvával kellene
feltölteni.
Úgy hallotta komoly pályázati lehetőségek lesznek összekötő utakra. Ismételten meg kellene
próbálni Szentbékkállával a közös pályázatot az összekötő útra. Csapadékvíz elvezetést is
meg kellene oldani áteresszel.
A szemeteléssel kapcsolatban megjegyezte, hogy a hegyút melletti területén hetente több zsák
szemetet szed össze, amiben elég sok nylon zacskó, doboz, állati tetem van. Kisebb bajnak
tartja azt, ha fanyesedéket raknak le, hisz az előbb utóbb komposztálódik, de természetesen
erre is kell megoldást keresni. A fanyesedék hasznosítását csak egy nagyobb beruházással
lehet megvalósítani, amihez szinten pályázati támogatás szükséges. Ehhez egy komplett
rendszert kell kiépíteni.
Takács Péter polgármester, megköszönte a hozzászólásokat. Kérte a jelenlévőket,
észrevételeikkel, építő kritikájukkal segítsék a képviselő-testület munkáját, hisz azért, vannak,
hogy a problémákat megoldják.
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Mivel a lakosság részéről több észrevétel nem volt, az ülés 19.00 órakor bezárta.
Kmf.

Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

