Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti
Száma: 1401-14/2015.
Jegyzőkönyv

Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-én
/szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről.
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Takács Péter
Vigh Elemér
Gulyás Erzsébet
Soós Gyula
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Molnár Andrea
Széll Pál

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Soós Gyula
Varga János
Zentai János
Török Zoltánné
Rompos József
Kovács György
Stiglicz Rita
Jegyzőkönyvvezető:
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Nagycsaládos Egy. vezetője
Sportegyesület vezetője
Nyugdíjasklub vezetője
Mozgássérült Egy. Helyi Csop.vez.
Polgárőrség vezetője
RNÖ elnöke
Művelődési Ház vezetője

Török Józsefné

Takács Péter polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz a
7 képviselőből 5 fő jelen van, így azt megnyitotta.
Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok Vegyes aktuális ügyek közé a
Völgy TDM megkeresését pótlólag vegyék fel.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és
elfogadták az alábbi:
Napirendet:

egyhangúlag, határozathozatal nélkül

1./ Talajterhelési díjról szóló 10/2009.(IX.15.)önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Takács Péter polgármester
2./ Beszámoló a Művelődési Ház, Könyvtár, Teleház 2014. évi
tevékenységéről
Előadó: Stiglicz Rita művelődési ház vezetője

- 2 3./Tájékoztató az Énekkar munkájáról
Előadó: Őri Sándor énekkar vezető
4./ Tájékoztató a „Bokréta” Nagycsaládos Egyesület tevékenységéről
Előadó: Soós Gyula elnök
5./ Tájékoztató a Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete tevékenységéről
Előadó: Zentai János elnök
6./ Vegyes aktuális ügyek
a.) Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv
véleményezése
b.) Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer Gördülő
Fejlesztési Terv véleményezése
c.) Polgár László 032 hrsz-ú patak megvásárlására, helyi építési szabályzat
módosítására vonatkozó kérelme
d.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat közalkalmazottjának felmentése
e.) Helyi értéktár létrehozása, értéktár bizottság megválasztása
f.) Szolgálati lakás bérbeadására megállapodás
g.) A Völgy Turisztikai Egyesület megkeresése
1. Napirend:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a talajterhelési díjról szóló 10/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelet – jogszabályi
előírások változása miatti - felülvizsgálata szükségességéről szóló előterjesztést és az e helyébe
megalkotandó új rendelet tervezetét a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel és a rendelet-tervezettel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta a rendelet elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag,
megalkották az alábbi:
10/2015. (VIII.25.) önkormányzati

5 igen szavazattal

r e n d e l e t e t:
Monostorapáti község Önkormányzata
testülete a talajterhelési díjról.

Képviselő-

/A rendelet a jkv. mellékletét képezi/
2. Napirend:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Művelődési Ház, Könyvtár, Teleház 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták.
A napirendi pont előadóját, Stiglicz Ritát, a Művelődési Ház vezetőjét kérte amennyiben a
beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg.

-
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Varga János képviselő köszönetét fejezte ki Stiglicz Ritának a lelkiismeretes munkájáért.
Gulyás Erzsébet képviselő annak a véleményének adott hangot, hogy alaptalanok azok a kritikák
amelyek keveslik a programot, a beszámolóból kitűnik, hogy szinte minden napra jut 3-4 esemény
ami igazán szép teljesítmény.
Soós Gyula képviselő is köszönetét fejezi ki Stiglicz Ritának a munkájáért, nagyra értékeli a
szervezetekkel, egyesületekkel kapcsolatos együttműködésért, a pozitív hozzáállásáért.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők, jelenlévők részéről további észrevétel, kérdés
nem hangzott el javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
78/2015. /VIII.12./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete „ Beszámoló a Művelődési Ház, Könyvtár,
Teleház, Falumúzeum 2014 évi munkájáról” szóló
beszámolót elfogadja.

/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/

3. Napirend:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Énekkar 2014. évi
tevékenységéről szóló
beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Varga János képviselő köszönetét fejezte ki az énekkar munkájáért, további jó erőt, egészséget
kívánt tevékenységükhöz.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők, jelenlévők részéről további észrevétel, kérdés
nem hangzott el javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
79/2015. /VIII.12./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete „ Beszámoló az Énekkar 2014 évi
munkájáról” szóló beszámolót elfogadja.

/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/

-
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4. Napirend:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a „Bokréta” Nagycsaládosok Egyesülete 2014 évi
tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Gulyás Erzsébet képviselő elismerését fejezte ki az egyesület – és külön annak vezetője, Soós
Gyula – rendkívüli kitartással végzett, lelkiismeretes munkájáért. Külön kiemelte a 30 gyermek
nyári táborozásának megszervezését, lebonyolítását ami nagyon – nagy teljesítmény.
Soós Gyula képviselő – mint az egyesület elnöke – elmondta, hogy valóban nem volt egyszerű a
nagy melegben az utazás, sok megállóval, pihenővel azért sikerült problémamentesen megoldani.
Nehéz volt – de megérte.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők, jelenlévők részéről további észrevétel, kérdés
nem hangzott el – megköszönve az egyesület munkáját - javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
80/2015. /VIII.12./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete „ Beszámoló a „Bokréta” Nagycsaládosok
Egyesülete 2014 évi munkájáról” szóló beszámolót
elfogadja.

/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
5. Napirend:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Nyugdíjas Egyesület 2014. évi
tevékenységéről
szóló beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Zentai János egyesületi elnök köszönetét fejezte ki az önkormányzat anyagi és eszmei
támogatásáért, továbbra is azon igyekeznek, hogy tartalmas programokat tudjanak szervezni
tagjaiknak.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők, jelenlévők részéről további észrevétel, kérdés
nem hangzott el – megköszönve az egyesület munkáját, kérve őket a község közösségi életének
további színesítését - javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
81/2015. /VIII.12./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete „ Beszámoló a Nyugdíjas Egyesület 2014
évi munkájáról” szóló beszámolót elfogadja.

/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/

- 5 6. Napirend:
a.) Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű ZRT elkészítette
Monostorapáti
ivóvízellátó víziközmű rendszerre vonatkozóan a Gördülő Fejlesztési Tervet
amelyet a mellékletekkel együtt 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 terv elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
82/2015. /VIII.12./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 11.§ (4) bekezdése, valamint az
58/2013.(II.27.)Korm.r.90/B. §-a alapján a 8. 1124040-1-001-00-02 Monostorapáti
ivóvízellátó
víziközmű rendszerre vonatkozóan elkészített
Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete
szerinti formában elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy
szolgáltatót a testület döntéséről tájékoztassa.

a

Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő. 2015. augusztus 19.
b.) Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv
véleményezése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű ZRT elkészítette
Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszerre vonatkozóan a Gördülő Fejlesztési
Tervet amelyet a mellékletekkel együtt 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 terv elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
83/2015. /VIII.12./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. Törvény 11. § (4) bekezdése, valamint az
58/2013.(II.27.)Korm.r.90/B. §-a alapján a

6 64. 21-02422-1-005-00-00 Hegyesd szennyvízelvezető
és tisztító víziközmű rendszerre vonatkozóan
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat
melléklete szerinti formában elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy
szolgáltatót a testület döntéséről tájékoztassa.

a

Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő. 2015. augusztus 19.

c.) Polgár László 032 hrsz-ú patak megvásárlására, helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó
kérelme
Takács Péter polgármester elmondta, hogy Polgár László Monostorapáti Dózsa u.21/2. szám
alatti lakos a Monostorapáti 032 hrsz-ú ingatlan vásárlásával illetve ezzel kapcsolatban a helyi
építési szabályzat módosításával kapcsolatos kérelmét a képviselők előzetesen írásban megkapták.
A fenti ingatlan patak művelési ágként van nyilvántartva – ami ugyan már nem így funkcionál
mivel ismeretlen személyek törmelékkel feltöltötték, víz nem folyik benne,amiről a képviselők
augusztus 11-én személyesen is meggyőződtek – de mint patak forgalomképtelen és így nem
értékesíthető.
Gulyás Erzsébet képviselő felháborítónak tartja, hogy a valamikori patakmeder a
felismerhetetlenségig át lett alakítva. Azt inkább nagyon sürgősen ki kell tisztítani, régi funkciójába
kell helyezni ami a belvízelvezetés szempontjából is nagyon fontos lenne. Évek óta többször
felmerült ez a probléma és most már tényleg itt az ideje, hogy hathatós és hatékony lépéseket
tegyünk a változásért.
Varga János képviselő is a meder kitisztítását tartja az egyetlen járható útnak, a szemetet stb.
sürgősen el kell távolítani. Éppen ez a patak működtette régen a Keszler-malmot – amely a falu
egyetlen még talán működőképessé tehető malma.
Megérti a mezőgazdasági vállalkozó gondját, de a patak forgalomképessé tételét – még ha az ezzel
kapcsolatos költségeket vállalná is – nem tudja támogatni.
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy éppen a napokban érdeklődtek ez ügyben,
nevezetesen megvásárolnák a Keszler-malmot ha lenne lehetőség olyan jellegű felújítására amely
legalább külsejében felidézné a korábbi funkcióját.
Soós Gyula képviselő is ezen a véleményen van, mindenképpen a patak tisztítását, helyrehozatalát
támogatja.
Takács Péter polgármester elmondta még, hogy Polgár László kérelmében még a 047 hrsz-ú
ingatlan szántó művelési ágról gyep művelési ágra való változtatása – tehát a helyi építési
szabályzatban Má-2-ből Má-1be történő besorolása – nem ütközik akadályba, azt a szabályzat
módosításakor, felülvizsgálatakor figyelembe fogjuk venni és amennyiben nem lesz szakhatósági
akadálya úgy meg fog történni.
Takács Péter
polgármester kérte, hogy aki egyetért a 032 hrsz-ú ingatlan értékesítésével,
áthelyezésével az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 nem szavazattal meghozta az alábbi:

84/2015. /VIII.12./ Ökt. számú

- 7 h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselőtestülete a tulajdonát képező 032 helyrajzi számú Eger
patak – holt mederárok - megjelölésű ingatlanát –
annak forgalomképtelen minősítése miatt – nem
értékesíti – Polgár László Monostorapáti Dózsa u. 21/2.
szám alatti lakos részére, vásárlási kérelmét nem
támogatja. Nem ért egyet a patak áthelyezésével
sem.
Monostorapáti
Helyi
Építési
Szabályzatának
módosításakor figyelembe veszi
kérelmét
a
Monostorapáti 047 helyrajzi számú ingatlan Má2
általános
mezőgazdasági
övezetből
az
Má1
mezőgazdasági övezetbe történő átsorolása érdekében.
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy
kérelmezőt a testület döntéséről tájékoztassa.

a

Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő. 2015. augusztus 31.
d.) Balaton-felvidéki Szociális,
közalkalmazottjának felmentése

Gyermekjóléti

és

Háziorvosi

Ügyeleti

Szolgálat

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás által
fenntartott Balaton – felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál
egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazottat ( 1 fő gépkocsivezető )
létszámleépítésével kapcsolatos előterjesztést és 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 az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
85/2015. /VIII.12./ 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 egészségügyi okok
miatt felmentésre kerülő közalkalmazottat ( 1 fő
gépkocsivezető ) a fenntartói körén belül működő
intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken a felmentéssel érintett
személy jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
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Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének Magyar
Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja,
azzal egyetért.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2015. augusztus 30.
e.) Helyi értéktár létrehozása, értéktár bizottság megválasztása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a településii értéktár létrehozása, értéktár bizottság
megválasztásával kapcsolatos előterjesztést, határozati javaslatot és a Szabályzat tervezetét a
képviselők előzetesen írásban megkapták.
Az öt fős bizottság – melynek 3 fő képviselő és két külső szakértő tagja lenne – feladata a
beérkezett javaslatok alapján a helyi, megőrzésre érdemes épületek, hagyományok összegyűjtése,
megőrzése, gondozása – amelyhez anyagi támogatás is várható lehet.
A bizottság elnökének Gulyás Erzsébetet, tagjainak Soós Gyula és Varga János képviselőket,
Stiglicz Ritát – mint a Művelődési Ház vezetőjét és Bati Edit monostorapáti lakost javasolta. A
javasolt személyek megválasztásuk esetén a feladatot elvállalják.
Kérte a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők, jelenlévők részéről észrevétel, kérdés nem
hangzott el - javasolta a Bizottság megválasztását és a Szabályzat elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
86/2015. /VIII.12./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
A képviselő-testület megtárgyalta a települési értéktár
kialakításával kapcsolatos javaslatot.
Monostorapáti község Önkormányzata képviselőtestülete a Települési Értéktár kialakítását határozza el.
A képviselő-testület 5 fős Települési Értéktár
Bizottságot alakít.
A bizottság elnökének:
Gulyás Erzsébet képviselőt
tagjainak
Soós Gyula képviselőt
Varga János képviselőt
Stiglicz Rita Művelődési Ház vezetőt
Bati Edit monostorapáti lakost
megválasztja.
A
képviselő-testület
a
Települési
Értéktár
megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási
szabályokra vonatkozóan a határozat mellékletét
képező Működési Szabályzatot
elfogadja.
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Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről s Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét
tájékoztassa.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.
f.)Szolgálati lakás bérbeadására megállapodás
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei Rendőrkapitánysággal a volt
fogorvosi szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó megállapodásra vonatkozó határozati javaslatot a
képviselők előzetesen írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők, jelenlévők részéről észrevétel, kérdés nem
hangzott el - javasolta a bérbeadással kapcsolatos határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
87/2015. /VIII.12./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonát képező,
Monostorapáti Óvoda utca 3. szám alatt lévő 5
lakószoba, 1 előtér, 1 konyha, 1 kamra, 2 fürdőszoba, 2
WC, közlekedő helyiségekből álló, 132 m2 nagyságú
lakást bérbeadás útján hasznosítja.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 87 §-a alapján a bérlő
kiválasztásához kikéri a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság véleményét, javaslatát.
A lakást a tapolcai Rendőrkapitányság hivatásos,
egyenruhás dolgozói részére adja bérbe.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az
erre vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.

g.) A Völgy Turisztikai Egyesület megkeresése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy dr Vass István, a „A Völgy Turisztikai Egyesület”
elnöke tájékoztatása szerint augusztus 29-én a „völgy” öt településének bevonásával –
hagyományteremtő célzattal „Völgy Piknik” címen rendezvényt terveznek, melynek költségeihez
anyagi támogatást kér. Két költségvetés van, az egyik szerint 150 ezer, a szerényebb szerint 80 ezer
forint lenne községenként a hozzájárulás mértéke.
Ő személy szerint mindkét összeget sokallja.
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Gulyás Erzsébet képviselő – úgyis mint az egyesület tagja – a kezdeményezést jónak találja, hiszen
a községekben élő külföldi állampolgárok kultúrájának, gasztronómiájának megismerését, a velük
való kapcsolat elmélyítését célozza meg.
Eredetileg valóban kisebb anyagi ráfordítású rendezvényre gondoltak, 15-20 fős csapatok közös
főzésére, rövid kulturális bemutatkozásukra.
Nem is igazán érti miért kellene pl. 400e ft-ért sátrat bérelni, egy fős zenei szolgáltatás helyett több
zenekart hívni. Ő személy szerint 30 ezer forint összegű hozzájárulást támogat.
Varga János képviselő támogatja az elképzelést, a szándékot, de véleménye szerint is szerényebb
anyagi ráfordítással is elérheti a célját.
Takács Péter polgármester javasolta a rendezvény lebonyolítására 30.000.- Ft összegű támogatás
megállapítását.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
88/2015. /VIII.12./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata képviselőtestülete a „A Völgy Turisztikai Egyesület”
szervezésében 2015. augusztus 29-én, Hegyesd
községben megrendezendő „Völgy Piknik” rendezvény
lebonyolításához a 2015 évi költségvetési működési
tartalék terhére
30.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
támogatás utalásáról gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2015. augusztus 31.

Takács Péter polgármester – más napirendi pont nem lévén - kérte a jelenlévőket, hogy az
esetleges kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Zentai János érdeklődött, hogy a traktor és a személyszállító gépjármű beszerzése milyen
stádiumban van.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a személyszállító gépjárműre benyújtott pályázat
sikeres volt, a beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás a napokban zárul le, az eddig szükséges
anyagi utalások megtörténtek. Egy 9 fős Volkswagen Transporter gépjármű vásárlását tervezzük.
A feladatellátásra legoptimálisabban megfelelő traktor megvásárlására még nincs konkrét
elképzelés, ez folyamatban van.
Itt mondta még el, hogy a további benyújtott pályázatok – óvodai konyha felújítása, bővítése,
sportöltöző felújítása, helyi közutak javítása – sajnos nem nyertek támogatást.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a monostor-mentés nagyon jó ütemben halad. A legutóbbi régészeti
feltárások során a Dunántúlon egyedülálló romokat tártak fel, ezt a kezdeményezést mindenképpen
támogatni kell.
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Zentai János – úgy mint a „Boncsos” Erdőbirtokossági Társulat elnöke – a romokhoz felvezető út
járhatóvá tétele érdekében 1 napi gépi és emberi munkát ajánlott fel, ami közmunkásokkal,
segítőkkel kiegészülve lényeges minőségi változást eredményezhet.
Takács Péter
polgármester megköszönte a felajánlást és a konkrét időpontra vonatkozóan
természetesen egyeztetni fognak.
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

