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Jegyzőkönyv

Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 3-án
/csütörtökön/ 17.30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.
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alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Széll Pál

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
Varga János
Zentai János
Rompos József
Soós Gyula

jegyző
Sportegyesület Elnöke
Nyugdíjas Klub vezetője
Polgárőrség Vezetője
Nagycsaládos Egy. vezetője

Lakosság részéről 50 fő érdeklődő
Jegyzőkönyvvezető:

Török Józsefné

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte a képviselő-testület
tagjait, akik közül egy fő igazoltan – munkahelyi elfoglaltság – van távol, valamint Takács
Lászlóné jegyzőt. 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:
Napirendet:

1./ Vegyes, aktuális ügyek
a) Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatás
b) Monostorapáti Önkormányzat 2016. évi fejlesztési elképzelései
Előadó: Takács Péter
polgármester

- 2 A napirend tárgyalása
a) Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatás
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az NHSZ Tapolca március hónaptól bevezeti a
szelektív hulladékgyűjtés új formáját, melyhez három darab műanyag zsákot és a szükséges
tájékoztatót mindenki meg is kapta. Ennek lényege, hogy mindenki otthon szelektálhatja a
keletkezett hulladékot – nem kell elvinni a jelenlegi két „szigetre”. A jelenlegi gyűjtőkonténerekből
a papír és a műanyag felújításra kerül, csak az üveg marad.
Bár annyival több lesz a lakosság feladata, hogy a műanyag hulladékot el kell öblíteni, de
kényelmesebb is, hiszen nem kell elvinni a „szigetre”, amiknek a környezete – valljuk be – nem volt
kulturált. Az elvitt zsák helyett automatikusan adnak másikat.
A szemétszállítási díj nem csökken, annak megállapítása ugyanis nem a szolgáltató hatásköre
hanem a kormányzaté.
Idén is lesz – május 5-én – lomtalanítás a már megszokott módon – erről majd még részletes
tájékoztatót fog kapni a lakosság.
b) Monostorapáti Önkormányzat 2016. évi fejlesztési elképzelései
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Egészségház egészségügyi centrummá alakítása,
az óvoda teljes belső átalakítása, a konyha technikai eszközeinek, a napközis étkező korszerűsítése,
bölcsődei csoport létrehozása továbbra is első helyen szerepel a tervek között.
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, amely 75 %-os támogatást ígér.
Az időjárás függvényében azonnal megkezdjük a belterületi vizesárkok felújítását.
2-3 hónapon belül elkészülnek az új utcanév-táblák. Kérte, hogy a beazonosításhoz nagyon fontos
házszámtáblákat mindenki helyezze el a házán.
A Helyi Építési Szabályzat módosítása is szükségessé vált, elsősorban telekalakítás miatt, hiszen
jelenleg már nincs értékesíthető önkormányzati telek.
A községünk két végén forgalomlassító sziget, Nagyvázsony, Pula és Kapolcs településekkel
konzorcium keretében tervezzük megpályázni.
Az önkormányzat a Leader programon belül a „Vulkánok Völgye” csoport tagja, a helyi
vállalkozásoknak, szervezeteknek is célszerű ehhez a csoporthoz benyújtani pályázataikat,
elsősorban a helyi gazdaság és a turizmus fejlesztésére.
A mezőgazdasági gépek „kihelyezett” műszaki vizsgáztatását április első felében tervezzük ismét
megszervezni.
Kérte a jelenlévőket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Szokoli József helyi lakos örömét fejezte ki, hogy az „öregpatak” tisztítását tervezik, de véleménye
szerint ott nem célszerű a kerékpárút kialakítása.
A „Varga” malom életveszélyes állapotban van, mi az elképzelés vele?
A főutcán a nyílt árkok – amelyek 60 cm mélyek - balesetveszélyesek, a nagy forgalom miatt a
gyalogos közlekedés nem biztonságos, szalagkerítéssel, korláttal le kellene zárni.
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tartási kötelezési határozat van rá érvényben.
Valóban nagy szükség lenne az árok lefedésére, nem csak ezen a részen, hanem a temetőtől egészen
a középső buszmegállóig biztonságosabbá kell tenni a közlekedést, a közútkezelővel ez ügyben
tárgyalásokat folytatunk.
A kerékpárutat nem az „öregpatak” mellett képzelik el, hanem az újfalusi híd felújítása idejére
megépítendő kerékpáros-gyalogos híd további igénybevételével – de ez sajnos még nagyon távoli
terv.
Zentai János helyi lakos megköszönte a polgármester úr tájékoztatását.
Problémaként vetette fel, hogy a szőlőhegyen az ingatlanok művelői a nyesedéket az út mellett
helyezik el, ez ellen tenni kellene valamit.
Érdeklődött, hogy a „káposztáskertek” vadkármentesítése ügyében milyen intézkedés történt.
Takács Péter
polgármester elmondta, hogy környezetvédelmi állásfoglalást kértek arra
vonatkozóan, hogy a zöld hulladékot hova, milyen formában lehetne elhelyezni. Csak egy több
millió forintos engedélyeztetési eljárással lehetne hivatalos gyűjtőhelyet kialakítani. Az NHSZ
tájékoztatása szerint a kukaméretűre szabdalt nyesedéket elszállítják – ha beleteszik a kukába.
Tudjuk, hogy ez majdnem megoldhatatlan, de egyéb hivatalos lehetőség nincs, mindenkinek a saját
területén kell ezt megoldania.
A „káposztáskertek” vadkármentesítése ügyében rövidesen intézkedni fogunk.
Göbecs András helyi lakos érdeklődött, hogy a Radnóti és az Ifjúság utca valamint a „paptagi” út
közlekedésre alkalmassá tétele valamint a játszótér kialakítása mikorra várható.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a játszótér ez évben biztosan elkészül.
A Radnóti-Ifjúság utca tervei alapján egy kivitelező cég éppen a mai nap folyamán tartott helyszíni
szemlét, a jövő hét végére ígérték az árajánlat elkészítését.
A „paptagi” út már bonyolultabb, a tulajdonosok hozzájárulása is kell, meg kell oldani a
közvilágítást stb. Valóban fontos lenne, hiszen az „úfalu”- falu közötti közlekedés biztonságosabb
lenne.
Elmondta még, hogy – mint ahogy tapasztalták – hosszú idő után újra megjelentették az „Apáti
krónika”-t, az egykor népszerű helyi, havonta megjelenő újságot. Ezt rendszeressé kívánják tenni a
lakosság szélesebb körének tájékoztatására. Az újság helyben, helyi sokszorosítással készül, 4
oldalasra tervezik. Javaslatokat, ötleteket várnak és szívesen fogadnak.
A községi falunapot június 25-én tervezik megtartani, újabb közmeghallgatás novemberben lesz.
Minden olyan információt amely a lakosság széles rétegeit érinti továbbra is közzé teszik a
honlapon, a hirdetőtáblákon és szükség szerint szórólapokon.
Takács Péter
polgármester - mivel több észrevétel, hozzászólás, bejelentés nem volt
megköszönte a részvételt és az ülést 18.10 órakor bezárta.
Kmf.
Takács Péter

Takács Lászlóné

polgármester

jegyző

