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Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte a képviselőtestület tagjait, akik közül két fő igazoltan – betegség és munkahelyi elfoglaltság – van távol,
valamint Takács Lászlóné jegyzőt. 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./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb
intézkedésekről
Előadó: Takács Péter
polgármester

- 2 1. Napirend
Takács Péter polgármester – diavetítéssel kiegészítve – tájékoztatást adott az elmúlt évben
megvalósult célokról és a még előttünk lévő feladatokról.
A volt „faház” tsz. iroda – amely 20 évvel ezelőtt még talán más célra is használható lett
volna – elbontásra került, az ott keletkezett, még hasznosítható építési anyagokat raktároztuk.
Az előtte lévő terület kiválóan alkalmas parkolásra, javasolja, hogy az óvodába,
egészségházba, önkormányzati hivatalba látogatók lehetőleg ezt használják.
A 77-es út jobb oldalán lévő „központi” buszmegálló térkövezése elkészült.
Gyermekétkeztetésre benyújtott pályázaton nyert összegből a nyári szünidőben 43 napig 18
szociálisan rászorult gyermek étkeztetését biztosítottuk térítésmentesen.
Sikeres volt a falubuszra benyújtott pályázat, a megvásárolt 9 személyes Volkswagen
Transporter 10 milliós árához 8 milliót kaptunk.
A tavaly őszi belvíz okozta károk elhárításának költségeihez is sikerült pályázati támogatást
szerezni.
A Művelődési ház udvarának a lépcsőjét térköveztük, a kutat lefedtük, padokat cseréltünk.
Megrendeltük a Kossuth utca-Zrínyi utca két valamint a Dózsa utca és a „Penzer-domb”
rácsos lefolyójának felújítását. A költsége kb. 3 millió forint, az időjárás függvényében a
munkákat a kivitelező elvégzi. Tervben van az utcanév táblák cseréje, a „holt meder árok”
kitűzése, szintezése és ezt követően a kitisztítása, az árkok karbantartása, a volt tsz iroda
főépülettől a templomig hatékonyabb vízelvezető árok kialakítása.
Több pályázatot is benyújtottunk amelyek sajnos egyenlőre még nem kaptak kedvező
elbírálást. Az óvoda konyhájának technikai eszközeinek korszerűsítésére, a napközis étkező
korszerűsítésére benyújtott pályázat, az Egészségház egészségügyi centrummá alakítására
valamint a Sportöltöző felújítására benyújtott pályázatok napirenden vannak még és
természetesen folyamatosan figyeljük a további pályázati lehetőségeket is.
Az EU 2020 pályázati rendszer az energiahatékonyság növelését célozzák meg, ennek
keretében tervezzük az „Alsó Iskola, az Egészségház és az önkormányzati hivatal
nyílászáróinak, fűtésének korszerűsítését megpályázni.
Az önkormányzat a Leader programon belül a „Vulkánok Völgye” csoport tagja, a helyi
vállalkozásoknak, szervezeteknek is célszerű ehhez a csoporthoz benyújtani pályázataikat.
Bemutatott egy fényképet egy személyautóról amelynek az oldalán Monostorapáti felirat van.
Ez nem az önkormányzaté hanem a Völgy Turisztikai Egyesületé amelynek a székhelye
Monostorapáti – ezért szerepel ez a felirat az autón.
Az 1995. évi LIII. törvény 51.§-a alapján tájékoztatást adott a település környezeti állapotáról.
A levegőszennyezés értékhatáron belüli, a községben nem működik légszennyező üzem. A
csatornahálózat kiépültével a víz és talajvédelem hatékony, a folyók,patakok védelmére
továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. Akik még nem kötöttek rá a csatornára talajterhelési
díjat kötelesek fizetni. Erozió nincs. A hulladékgyűjtést a
közszolgáltató heti
rendszerességgel végzi, szelektív hulladékgyűjtők vannak, évente lomtalanítást hirdetünk,
gyűjtőpontokon lehet pl. a technikai eszközöket leadni. A szennyvízkezelés megoldott, 5
település üzemeltet közösen egy tisztítóművet. A közlekedés okozta zaj jelenti az egyik
legfőbb problémát, községünkben nagy az átmenő forgalom.
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Az önkormányzat gazdálkodása stabil, a község 200-250 millió forintból gazdálkodhat. A
költségvetési rendelet, annak időarányos teljesítéséről szóló beszámolók a község honlapján
valamint az önkormányzati hivatalban megtekinthetőek.
Kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben mind a tájékoztatóval mind pedig bármilyen témában
észrevételük, kérdésük van azt tegyék meg.
Wind József helyi lakos a csatorna-beruházással és működtetésével kapcsolatban felhívta a
figyelmet arra, hogy az önkormányzatot terhelő költségek biztosításának még nincs vége, az
elkövetkezendő 13 évben 105 millió forintot kell biztosítani ahhoz, hogy a csatornarendszer
az előírásoknak megfelelően működjön, korszerűsíteni, fejleszteni kell.
A gördülő fejlesztési terv nem tartalmaz erre vonatkozóan elképzelést, hogy ez miből lesz
finanszírozva.
Véleménye szerint évekre visszamenőlegesen be kell kérni a szolgáltatótól az értékesítésből
és az amortizációból befolyt összegek felhasználásáról szóló dokumentációt, meg kell
vizsgálni, hogy jogszerűen jártak-e el.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a közműdíjat nem a képviselő-testület és nem is
a szolgáltató állapítja meg, ez kormányzati hatáskör. Nyilvánvalóan pl. a rezsicsökkentés
miatti díjtételek jelenleg nem nagyon teszik lehetővé tartalék képzését.
Egész biztosan látják ezt kormányzati szinten is és az aktualitása idején – mint ahogyan az
önkormányzatok adósságkezelését is – egész biztosan meg fogják oldani.
Wind József helyi lakos továbbra is fenntartja, hogy kockázatos volt önkormányzati
tulajdonba venni a beruházást. Ő úgy látja, hogy mivel előre lehet tudni, hogy milyen
költségek várhatók ennek biztosítását előre tervezni kellene és nem megvárni, hogy az
önkormányzat fizetésképtelenné váljon.
Zentai János helyi lakos felvetette és kérte, hogy a „káposztás-kertek” vadak által okozott
kártételének megelőzésére – a Vadásztársasággal és a tulajdonosokkal összefogva,
önkormányzati segítséggel – építsenek kerítést. Itt van a legjobb minőségű föld, sok
bosszúságot okoz a terményekben keletkezett kár.
Tál Lajosné helyi lakos a vadak okozta károk fő okának a sok gondozatlan, elhanyagolt,
gazos terület az oka. Kérte a tulajdonosok felszólítását a gyommentesítésre.
Érdeklődött, hogy az Iskola utcában terveznek-e útfelújítást?
Takács Péter polgármester elmondta, hogy három utcában – az Ifjúság és az Iskola utcában
valamint a Cinege közben van szükség jelentős útfelújításra. Az Ifjúság utcára már van
érvényes építési engedély, a másik két utca engedélyeztetése is napirenden szerepel.
Itt mondta el, hogy rövidesen sor kerül a falut átszelő 77-es út hídjának felújítása. A
munkálatok idejére egy „terelő híd” készül. Az új hídon már nem lesz gyalogos és kerékpáros
közlekedés, ennek megoldásáról még egyeztetések folynak a közútkezelővel.
Ferenczy Károly helyi lakos kérte, hogy a káposztás kertek megközelítésére a patak parton
használt földútra – ami alatt a csatorna is megy – a kátyúk megszüntetésére végezzenek
murvázást. Kb. két évvel ezelőtt egyszer már megcsinálták de most már megint nagyon rossz
állapotban van, nehéz rajta közlekedni.
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Takács Péter polgármester elmondta, hogy a patak parton nincs önkormányzati út, azt csak a
„szokás” alakította ki. A probléma rendezése a patak – holt meder árok – kitűzése után
kerülhet napirendre. A holt meder árok kitűzésére, szintezésének elvégzésére adott árajánlatok
alapján a munka megrendelésére éppen a közmeghallgatás előtti képviselő-testületi ülésen
született döntés.
Wind József helyi lakos kérdezte, hogy a falubusz igénybevételének mi a feltétele,
működésére van-e anyagi fedezet.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a falubuszt közösségi célra lehet igénybe venni, a
feltételek működési szabályzatban rögzítettek. Természetesen – mivel a falubuszt csak
meghatározott személy vezetheti így előzetes egyeztetés mindenképpen szükséges. Bízva a
pályázat sikerében a költségvetésben – egy előzetes költségkalkuláció alapján – terveztek
anyagi fedezetet. A gépjárműre két év garancia van.
Schenek Antal helyi lakos érdeklődött, hogy tervezik-e az „újfalusi” buszmegálló felújítását?
A Jókai utcát a Rákóczi utcával összekötő keskeny útszakaszon sokszor várakoznak
nagyméretű gépjárművek nehezítve ezzel a közlekedést. Javasolta várakozni tilos tábla
elhelyezését vagy nagyobb rendőri jelenlét szorgalmazását.
Rosszallását fejezte ki, hogy a fűtési szezon beindulásával azt kell tapasztalnia, hogy sokan
nem megfelelő fűtőanyagot használnak, a füst fekete, büdös. Ennek megszüntetésére kért
intézkedést.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az „újfalusi” buszmegálló felújítását is tervezik,
hiszen a 77-es út jobb oldalán lévő megálló nem igazán biztonságos, erre mindenképpen
megoldást kell találni. Legközelebb a „középső” buszmegálló kerül sorra, ott nagyobb az
utasforgalom.
A várakozni tilos tábla kihelyezésének lehetőségéről a szakemberekkel való egyeztetést ígért.
A környezetszennyező fűtés sajnos nagy probléma, a nem megfelelő minőségű és fajtájú
tüzelőanyag használata valóban sok kellemetlenséget okoz. Sajnos éppen a szerény anyagi
helyzetű családoknál fordul ez elő, tettenérés esetén bírságot lehet kiszabni – de ez
valószínűleg nem oldaná meg a problémát.
Természetesen a környezetvédelem fontosságára minden fórumon felhívjuk a figyelmet.
Göbecs András helyi lakos érdeklődött, hogy tervezik-e játszótér kialakítását?
Takács Péter polgármester elmondta, hogy természetesen, sőt nem is egyet hanem kettőt. A
helyszínekre már vannak javaslatok, egyenlőre konkrétumról még nem tud beszámolni.
Takács László helyi lakos problémásnak találja, hogy a Dózsa utca közepén benyúlóan
épített új házak házszámozása kaotikus.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a rendezési terv szerint itt egy új utcasor
szerepel, ahol magánszemélyektől megvásárolt területeken lehet építkezni. Ennek
megfelelően ígéretet tett arra, hogy a képviselő-testület megvitatja ennek a „beugrónak” új
utcanévvel való megjelölését.
Itt mondta el, hogy a Képviselő-testület 2015-ben eddig 21 testületi, 3 – 6 települést érintő együttes és 2 - négy települést érintő – intézményfenntartó társulási ülést tartott. 13
rendeletet alkotott és 121 határozatot hozott.
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Létrehozta a Települési Értéktár Bizottságot aminek Gulyás Erzsébet képviselő az elnöke,
Soós Gyula és Varga János képviselők valamint Stiglicz Rita és Bati Edit a tagjai. A céljuk és
a feladatuk a településen lévő tárgyi és eszmei értékek, hagyományok nyilvántartásba vétele,
gondozása.
Ezúton is kéri a javaslatokat, a község honlapján részletes tájékoztató található és innét
letölthető a javaslattételi formanyomtatvány is.
Egyed Péter helyi lakos kérte a Polgármestert, hogy az Almádi Apátság romjaival
kapcsolatos fejleményekről adjon rövid tájékoztatást.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Egyházközség tulajdonában lévő, a község
határában fekvő Almádi Bencés Apátság romjainak feltárásának második üteme lezárult. Az
eddigiek alapján megállapítható, hogy a romok országos jelentőségűek, az 1100-as években
épült apátság mind méretében mind pedig kőanyagában, annak megmunkálásában
egyedülálló. Olyan köveket találtak amelyek az 1600-as években épült közeli nagyvázsonyi
várban is vannak – vélhetően innen kerültek oda.
A munka természetesen tovább folytatódik, sokszor lesz majd még kétkezi munkára is
amelyhez kérte a lakosság aktív részvételét is.
A lelet nagyon jelentős, méltán lehetünk büszkék arra, hogy ez a „miénk”, a településünk
gyökereit, történelmét mutatja.
Elmondta még, hogy a 45 éven felüli hölgyek részére december 1-re és 2-re Veszprémben
megtartandó emlővizsgálatra az önkormányzat indít külön buszt – már van annyi jelentkező,
akit még érdekel az jelentkezzen az önkormányzati hivatalban.

Takács Péter
polgármester - mivel több észrevétel, hozzászólás, bejelentés nem volt
megköszönte a részvételt és az ülést 18.30 órakor bezárta.
Kmf.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

