Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti
Száma: 1401-7/2015.
Jegyzőkönyv

Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 20-án
/szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről.

Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti Petőfi u.123.

Jelen vannak:

Takács Péter
Gulyás Erzsébet
Molnár Andrea
Soós Gyula
Széll Pál
Varga János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Vigh Elemér

alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Krunikkerné Török Andrea
Kiss János
Soós Gyula
Varga János
Zentai János
Török Zoltánné
Rompos József
Nagy Anita
Kovács György
Molnár Tibor
Pálinkásné Herczeg Henriett
Földiné Sümegi Judit
Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
pénzügyi ügyintéző
Ifjúsági Szervezet vez.
Nagycsaládos Egy.vez.
Sportegyesület vez.
Nyugdíjasklub vezetője
Mozgássérült Egy. Helyi Csop.vez.
Polgárőrség vezetője
Vöröskereszt vez.
RNÖ elnöke
Rendőrség Körzeti Megbízott
r.őrnagy
Badacsonytomaj, örsparancsnok
védőnő

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.
Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjét – a jelen lévő
rendőrségi dolgozók kérésére – módosítsák és első napirendi pontként a közrend,
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót tárgyalják meg.
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A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül
elfogadták az alábbi:
N a p i r e n d e t : 1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről.
Előadó: Molnár Tibor
körzeti megbízott
2./Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
zárszámadásáról.
Előadó: Takács Péter
polgármester
3./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről.
Előadó: Dr. Kurkó György fogorvos
Dr. Piedl Endre háziorvos
Földiné Sümegi Judit védőnő
4./ Tájékoztató a Mozgássérült Egyesület Helyi Csoportjának
munkájáról.
Előadó:

Török Zoltánné csoport vezetője

5./ Tájékoztató a Vöröskereszt Szervezet munkájáról.
Előadó:

Nagy Anita Szervezet vezetője

6./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
átfogó értékelése.
Előadó: Takács Péter
polgármester
7./ 2014. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
Előadó: Takács Péter
polgármester
8./ Vegyes, aktuális ügyek
Előadó: Takács Péter
polgármester
Napirend előtt:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót a képviselők írásban
megkapták.
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Kérte a képviselőket, jelenlévőket, hogy amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban
észrevételük, kérdésük van, jelezzék.
A tájékoztatóval kapcsolatban észrevétel nem volt, azt a képviselő-testület határozathozatal
nélkül elfogadta.
1. Napirend
Takács Péter polgármester elmondta, hogy „ A közrend, közbiztonság helyzetéről” szóló
beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták. Megkérte Pálinkásné Herczeg
Nikolett rendőr őrnagyot és Molnár Tibor körzeti megbízottat, amennyiben a beszámolóval
kapcsolatban szóbeli kiegészítésük van, tegyék meg.
Molnár Tibor körzeti megbízott köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy
Monostorapátiban évek óta csökken a bűncselekmények száma, a felderítési arány is nagyon
jó. A bűnelkövetők zömében – 80 %-ban - helyiek vagy innét elkerültek, az átutazó bűnöző
kevés. Az elkövetett bűncselekmények súlya is kismértékű. Sajnos 2015 év elején volt egy
rablás, de ennek elkövetői is megkerültek már.
Bár háromszorosára nőtt a közúti forgalom – főleg teherautók,kamionok – közúti baleset nem
történt. A külterületen lévő közel 400 gazdasági épületnél is rendszeresen járőröznek, itt
bűncselekmény – lopás, pincefeltörés – nem volt.
A helyi roma nemzetiségi önkormányzattal nagyon jó az együttműködés, jelzik, hogy ki
költözött a faluba. A fiatalkorúak bűnözése is elenyésző, apróbb lopások azért előfordulnak.
Viszonylag új bűnelkövetés a méhkaptárok lopása, a méhészektől fényképet kér a kaptárakról
a hatékonyabb felderítés érdekében. Új feladatuk továbbá a veszélyes hulladékok kezelésének
az ellenőrzése.
Bár Monostorapáti községben a „Művészetek Völgye” keretében nincsenek programok, de
felhívja a figyelmet, hogy évről – évre egyre több kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt
fedeztek fel ami a községben élőket is veszélyeztethetik.
Örömét fejezte ki, hogy Polgárőrség alakult a községben, számít a támogató segítségükre.
Köszöni az Önkormányzat támogatását és reményét fejezte ki, hogy ennek keretében sikerül
megoldást találni egy rendőrségi iroda biztosítására.
Soós Gyula képviselő érdeklődött, hogy a térfigyelő kamerák elhelyezésével kapcsolatban
van-e valami fejlemény, mivel véleménye szerint ez hatékony lenne a felderítés érdekében.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy a térfigyelő kamerákra minden évben
pályáz a tapolcai Rendőrkapitányság, Monostorapátiban szerencsére olyan alacsony a
bűncselekmények száma, hogy a fontossági sorrendben egyenlőre még nem szerepel.
Varga János képviselő is köszönetét és elismerését fejezte ki a rendőrség – és ezen belül
Molnár Tibor körzeti megbízott most már közel húsz éves – munkájáért, munkájukhoz
további sikereket kívánt, hiszen bűncselekményből a kevés is sok.
Takács Péter polgármester elismeréssel szólt a Rendőrség és ezen belül a körzeti megbízott
munkájáról. Véleménye szerint nem csak a bűnüldözés hanem a megelőzés is nagyon fontos
és ebben nagyon jó partneri kapcsolat alakult ki az Önkormányzat és a bűnüldözési szervek
között. Folyamatosak a tárgyalások és remélhetőleg rövidesen sikerül megoldást találni a
„rendőri iroda” ügyében is.
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Megköszönte a körzeti megbízott munkáját. A beszámolót jónak értékelte, javasolta
elfogadni.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozták az alábbi:
47/2015. /V.20./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete „A közrend, közbiztonság
helyzetéről” szóló beszámolót e l f o g a d j a .

/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
A Rendőrség képviselői eltávoztak.
2. Napirend
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Kérte a képviselőket, jelenlévőket amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük,
észrevételük van, tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta a zárszámadás elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal
megalkották az alábbi:
9/2015. (V.22 .) önkormányzati

r e n d e l e t e t:
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének
zárszámadásáról.

/A rendelet a jkv. mellékletét képezi/
3. Napirend
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy az egészségügy helyzetéről szóló írásos
beszámolókat a képviselők megkapták. A napirendi pont előadói közül Földiné Sümegi Judit
védőnő jelen van, kérte amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítése van,
tegye meg.
Földiné Sümegi Judit védőnő megköszönte az Önkormányzat eddigi támogatását és a
továbbiakban is erre számítva kéri, hogy az anyagi lehetőségek függvényében a baba-mama
klub részére játékok vásárlásához nyújtson anyagi segítséget.
Varga János képviselő arról érdeklődött, hogy a korábban az önkormányzatok
finanszírozását igénylő méhnyak-rák megelőző védőoltás valóban ingyenesen hozzáférhető-e
az érintettek számára.
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Földiné Sümegi Judit védőnő elmondta, hogy valamennyi igénylő számára ingyenesen
tudják ezt biztosítani. Megjegyezte, hogy jelenleg sajnos – rajtuk kívülálló okok miatt - sok
kötelező védőoltással is „késésben vannak”, az ütemezettnél néhány hónappal később tudják
csak beoltani a gyerekeket.
Takács Péter polgármester – mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el - javasolta a
három beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
48/2015. /V.20./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete „Beszámoló az egészségügy
helyzetéről” szóló beszámolókat elfogadja.

/A beszámolók a jkv. mellékletét képezik/
4. Napirend
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 elmondta, hogy a beszámolójában feltüntetett programok, rendezvények
mögött nagyon sok munka van, rengeteg szervezést, ügyintézést igényel mindezek
lebonyolítása.
Ezúton is köszöni az Önkormányzat támogatását és a továbbiakban is számít rá.
Soós Gyula képviselő külön kiemelte, hogy Török Zoltánné nem csak a községben élő
mozgássérültek érdekében tevékenykedik, hanem a Tapolca környéki 43 településen élők
csoportjának a vezetője, így valóban szükség van a munkájára amit nagy kitartással és
odaadással végez.
Takács Péter polgármester – mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el - javasolta a
tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
49/2015. /V.20./ Ökt. számú

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

/A tájékoztató a jkv. mellékletét képezik/
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Takács Péter
polgármester elmondta, hogy a Vöröskereszt munkájáról szóló írásos
tájékoztatót a képviselők megkapták. A napirendi pont előadóját, Nagy Anitát, a helyi
szervezet vezetőjét kérte amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban szóbeli kiegészítése van,
tegye meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem az előadó sem a képviselők, jelenlévők részéről
észrevétel, kérdés nem hangzott el javasolta a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
50/2015. /V.20./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
„
Tájékoztató
a
Vöröskereszt Szervezet munkájáról” szóló
tájékoztatót elfogadja.

/A tájékoztató a jkv. mellékletét képezik/
6. Napirend
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatairól átfogó értékeléséről szóló írásos dokumentumot a képviselők
megkapták.
Kérte a képviselőket, jelenlévőket amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételük,
hozzászólásuk van, tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők részéről észrevétel, kérdés nem hangzott el
javasolta az értékelés elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
51/2015. /V.20./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése
alapján az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2014. 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.

-7 Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2015. május 31.

7. Napirend
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a 2014. 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 az értékelés elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
52/2015. /V.20./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
2014.
évi
belső
ellenőrzésről
készített
éves
összefoglaló
ellenőrzési jelentést elfogadja.

8. Napirend
Takács Péter polgármester ismertette a Forum Travel Trade Kft levelét amelyben az Iskola
utcában található régi malomépület tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő térítésés kötelezettségvállalás nélküli átadását ajánlja fel. Az épület erősen romos állapotú lebontásra kötelező határozat van rá -, bár teher nincs rajta de mindössze csak 138 m2,
magánterületekkel körülvéve.
Varga János képviselő úgy véli, hogy az ilyen állapotú és területű ingatlan – még parkolási
lehetőség sincs – anyagilag olyan terhet róna az Önkormányzatra amit nem tud vállalni.
Takács Péter polgármester is annak a véleményének adott hangot, hogy – bár érzelmileg
nehéz nemet mondani - de az Önkormányzatnak nincs többletforrása egy ilyen feladat
megvalósítására, így javasolta – megköszönve a felajánlást – annak visszautasítását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
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h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a Forum Travel Trade Kft Balatonfüred által, a
Monostorapáti belterületi 29 helyrajzi számon
található,
malom
rendeltetésű
ingatlan
tulajdonjogának átengedésére tett ajánlatát
mérlegelte, az önkormányzat anyagi forrásai
azonban nem teszik lehetővé az ezzel járó
többletköltségek vállalását, így azt nem fogadja
el.
Felkéri a Polgármestert, hogy fentiekről az
ajánlat-tevőt tájékoztassa.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2015. június 10.

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a korábban már napirenden szereplő, az apátság
romjaihoz vezető 0129 hrsz-ú út kialakításával kapcsolatban eddig történtekről az írásos
előterjesztést a képviselők megkapták.
Kérte a képviselőket, jelenlévőket amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételük,
hozzászólásuk van, tegyék meg.
Gulyás Erzsébet képviselő kérdezte, hogy a szakhatóságok által jelzett tevékenységek
elvégzése mekkora összeget tenne ki.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy – bár az elvégzendő feladatok költségeire konkrét
árajánlatot még nem kértek – de már a rendezési terv módosítása is legalább 500 ezer forint, a
fakivágási engedély, a hóvirágok áttelepítése, a művelésből történő kivonás, a jelenleg más
tulajdonában lévő szakasz megvásárlása, megosztása-összevonása stb. mind-mind több
tízezres, sőt százezres tétel is lehet.
Elsősorban a rendezési terv módosítását kell elvégezni, folyamatosan figyeljük az erre
vonatkozó pályázati lehetőségeket.
Varga János képviselő kérte a kitűzött szakaszon az út minőségi javítását.
Takács Péter polgármester ígéretet tett ennek megvalósítására.
Mivel a képviselők, jelenlévők részéről további észrevétel, kérdés nem hangzott el javasolta
az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
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h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete az előzetes szakhatósági
vélemények ismeretében a Monostorapáti 0129
hrsz-ú út nyomvonalának a 0130/3 hrsz-ú
területen történő kialakításától, továbbvitelétől
eltekint.
A felmerülő költségek valamint az érvényes helyi
építési szabályzat nem teszik lehetővé jelenleg az
út kialakítását.
A képviselő-testület a helyi építési szabályzat
módosításakor megvizsgálja, hogy az út
kialakítására milyen feltételekkel van lehetőség.

Takács Péter
polgármester elmondta, hogy dr Vass István, a „A Völgy Egyesület”
elnökének az egyesület munkájáról szóló tájékoztatót a képviselők megkapták.
Kérte a képviselőket, jelenlévőket amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételük,
hozzászólásuk van, tegyék meg.
Mivel a képviselők, jelenlévők részéről észrevétel, kérdés nem hangzott el javasolta az
tájékoztató tudomásul vételét.

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
55/2015. /V.20./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a „ A Völgy Egyesület „ 2014
évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a korábban már jelzett, a gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések támogatásáról szóló pályázat kiírásra került, a benyújtási határidő
2015. május 29. Az Óvoda konyhájának, étkezőjének – nagyon indokolt - fejlesztésére,
felújítására vonatkozó előzetes felmérések megtörténtek, a beruházás kb. 60 millióba kerül,
ehhez kb. 3 millió forint saját forrást kell biztosítani.
Javasolta a pályázatot benyújtani, ne hagyják ki ezt a lehetőséget. Ismertette a határozat
tervezetet és kérte annak elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
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h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II.9. pont szerinti „ A
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására”
pályázatot nyújt be
a
Monostorapáti
Közös
Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda 8296 Monostorapáti
Óvoda 5. szám alatti konyhájának, étkezőjének
fejlesztésére, felújítására.
A képviselő-testület a felhalmozási tartalék
terhére a saját forrást biztosítja.
Felhatalmazza
benyújtására.

a

Polgármestert

a

pályázat

Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2015. május 29.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a megüresedett, korábban fogorvosi szolgálati
lakásként használt épületet a Tapolcai Rendőrkapitányság bérelni kívánja.
Természetesen előtte szükséges néhány festési, karbantartási munka, melynek elvégzését a
Rendőrség vállalta, nekünk az anyagköltséget kell biztosítanunk.
Az árajánlat alapján 215 e ft-ot kell erre fordítani.
Javasolta ennek biztosítását a működési tartalék terhére.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
57/2015. /V.20./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Monostorapáti Óvoda utca
3. szám alatti lakóépületének karbantartására 215
e ft-ot biztosít az Önkormányzat 2015. évi
költségvetése működési tartaléka terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges
anyagok beszerzésére.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2015. május 31.

- 11 Takács Péter polgármester - mivel több észrevétel, bejelentés nem volt megköszönte a
részvételt és az ülést 18.45 órakor bezárta.
Kmf.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

