Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Szám: 11-2/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 21-én /kedden/
18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.
Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak:
Takács Péter
Vigh Elemér
Gulyás Erzsébet
Soós Gyula
Széll Pál
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Molnár Andrea

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Török Zoltánné
Kovács György
Rompos József
Kovács Pál
Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
Mozgáskorlátozottak Vezetője
RNÖ elnöke
Polgárőrség Vezetője
Tűzoltó Egyesület Vezetője
Domonkos Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket a Monostorapáti község
Önkormányzata Képviselő-testületének rendes nyilvános ülésén. Megállapította, hogy a
jelenléti ív alapján a képviselő-testület határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van. Elmondta
napi rend előtt sem írásbeli sem szóbeli kérelem nem érkezett. Javasolta a napirendi pontok
kiegészítését két napirendi ponttal: a vegyes aktuális ügyekhez fel kívánja vetetni a Testvér
települési pályázat benyújtását Bethlen Gábor Alaphoz Monostorapáti és a Romániai Szucság
település között 2,5 milliós pályázat és a EFOP pályázat a Tapolca és környéki települések
konzorciumban történő pályázatát, amely egészségmegőrző és kulturális programok
finanszírozásra nyújt lehetőséget, két éves konstrukció megvalósításában. Hozzátette a két
utóbbi napirendi pont tárgyát képező dokumentumok később érkeztek az önkormányzathoz,
mint ahogyan a meghívó kiküldésre kerület, amelyekről szóbeli tájékoztatást fog adni.
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Varga János képviselő a napirendi pontok felvételéhez kérte a sportpálya rendezésének ügyét.
Takács Péter polgármester további napirendi pont felvételének és javaslatok hiányában
felkérte a képviselőket, aki egyetért a módosított napirendi pontokkal kézfeltartással jelezze.
A Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal
határozathozatal nélkül elfogadta a módosított napirendi pontokat az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ Tájékoztató az „Extázis” Ifjúsági Szervezet tevékenységéről
Előadó: Kiss János egyesület elnöke
2./ Tájékoztató az Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tevékenységéről
Előadó: Kovács Pál egyesület elnöke
3./ Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Takács Péter polgármester
4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer, Hegyesd
szennyvízelvezető és- tisztító víziközmű rendszer
Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, benyújtására és
képviseletre meghatalmazás
b.) Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat gépkocsivezetői létszám
leépítési javaslata
c.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és
gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának
véleményezése
d.) Vulkánok Völgye Egyesület Tapolca működésével
kapcsolatos kérés
e.) Monostorapáti, Óvoda u.3.sz. szolgálati lakás kémény
ügye
f.) Monostorapáti Művelődési Ház és hozzá tartozó
helyiségek festése
g.) Vigh Elemér családi gazdálkodó 06/9. hrsz.-u
önkormányzati ingatlan igénybevételének engedélyezése
iránti kérelme kút fúrás céljából
gy.)Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat kérelme a hátrányos helyzetű
gyermekek nyári táborozásának támogatására
h.) „Testvér-települési programok és együttműködések”
című pályázati kiírásra pályázat benyújtása.
i.) EFOP 1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztés térségi
szemléletben” című felhíváshoz való csatlakozás
j.) Sportpálya rendezésének ügye.
Előadó: Takács Péter polgármester

3

1. napirend: Tájékoztató az „Extázis” Ifjúsági Szervezet tevékenységéről
Takács Péter polgármester ismertette az első napirendi pontot, majd felkérte Kiss Jánost az
Extázis Ifjúsági Szervezet elnökét tájékoztatója megtartására.
Kiss János elnök ismertette az szervezet 2016. évi munkáját. Kiemelte az elmúlt évben
felvették a kapcsolatot a település civil szervezetivel, vállalkozóival és az önkormányzat
képviselőivel az együtt gondolkodás jegyében egy virtuális falu felépítésére. Sajnálattal
közölte, hogy konkrét megvalósítások a közös elképzelés hiánya miatt nem történtek.
Elmondta, hogy részt vettek ,hagyománnyá vált rendezvényeken, az Eger-patak medrének
tisztításában, amelyet Pulán a kultúrházban elkészített ebéddel zártak. Hangsúlyozta, hogy az
„Extázis” Ifjúsági Szervezet 20 éves munkáját KÖSZI díjban is részesítették. Ismertette a
főbb tevékenységeiket, programjaikat: részt vettek a májusfa állításon, szüreti felvonuláson, a
Mikuláskor végig járták a falut. Hozzátette már idősnek tartja magát a szervezet vezetéséhez
szeretné, ha fiatalok vennék át az ifjúsági klub vezetését. Véleménye szerint jól működik a
szervezet, de egy fiatal átvenné talán több rendezvényben részt tudnának venni, még
hatékonyabban tudnának működni. Hangsúlyozta, a jövőben is törekedni fognak az eddig már
megszokott programokon való részvételre.
Takács Péter polgármester megköszönte a tájékoztatást és a szervezet munkáját, mind a
kulturális és a környezet védelmi tevékenységünknek és gratulált a KÖSZI díjhoz is. Felkérte
a képviselőket az „Extázis” Ifjúsági Szervezet tájékoztatójának elfogadására, amelyet
kézfeltartással jelezzenek.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
17/2017.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete az „Extázis” Ifjúsági Szervezet (8296
Monostorapáti, Petőfi u. 12.) tájékoztatóját elfogadja.

(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. napirend: Tájékoztató a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről
Takács Péter polgármester felkérte a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét
amennyiben van szóbeli kiegészítése a tájékoztatóhoz tegye meg.
Kovács Pál elnök elmondta, nem kívánja kiegészíteni a tájékoztatót
elfogadását.

és kérte annak

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket mondják el véleményeiket a tűzoltó
egyesület tájékoztatójáról.
Gulyás Erzsébet képviselő örömét fejezte ki, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
előrehaladásáért, aktivitásáért, amit az elmúlt években elértek. Az elmúlt években soha nem
volt ilyen aktív élet.
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Kiss János tűzoltó parancsnok elmondta, hogy az egyesület jó működését, eredményességét
az előző évek jó működése is eredményezte. Korábban nem volt ilyen nagy látszatja a tűzoltó
egyesület munkájának, de most voltak lehetőségek, amelyek ezt lehetővé tették.
Gulyás Erzsébet képviselő úgy látja, bekerült a vezetőségbe egy olyan ember, aki meglátta a
lehetőséget, szakmai hozzáértése segítette előre a szervezetet, megtudta szerezi azokat a
forrásokat, amelyek lehetővé tették az eszközbeszerzést. Véleménye szerint, ha nulláról indult
volna a szervezet, akkor is eljutott volna a mai szintre és megköszönte a szervezet munkáját.
Varga János képviselő egyetértett az előtte szólóval a vezetőségi tag változása tette lehetővé
az egyesület előrehaladását, lendületét és tájékoztatás kért a kategóriába való előrelépésről ,
négyesből kettesbe történő előrelépés mivel jár.
Kiss János mint a tűzoltó egyesület parancsnoka elmondta, hogy támogatások lehetővé tették
az eszközfejlesztés. Az előrelépés következtében 900 e Ft támogatást kapnak a 300 eFt
helyett a katasztrófavédelemtől. Beléptek a Vulkán Mentő csoportba, amely lehetőséget
biztosít pályázatokban való részvételre, eszközfejlesztésre. Sajnálatát fejezte, hogy az
önkéntes tűzoltók felöltöztetéséhez, eszközbeszerzéshez még forrásra van szükség. A
kategóriát megkapták, de még aktívan nem vethetők be. Ígéretet kaptak az eszközök
illetőleg a ruházat beszerzésére. Hangsúlyozta első a biztonság, és míg nincsenek ruhájuk
megfelelő felszerelésük nem vethetők be.
Takács Péter polgármester megköszönte a hozzászólást és a közösségért végzett munkájukat,
hogy kérés nélkül közreműködött az egyesület és segítő kezet nyújtottak az arra
rászorultaknak. Kiemelte a 2016. évi nyári jégkár és a víz okozta károk elhárítása esetében
nyújtottak, tevékenységüket megköszönve sok sikert kívánt munkájukhoz. További vélemény,
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadását kézfeltartással
jelezzék.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az
az alábbi:
18/2017.(III.21.)Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete az Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(8296 Monostorapáti, Petőfi u. 108.) tájékoztatóját
elfogadja.

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. napirend: Közbeszerzési Terv elfogadása
Takács Péter polgármester ismertette a közbeszerzési terv elfogadásáról szóló előterjesztést,
hangsúlyozta minden évben visszatérő folyamat. Az idei évben egyenlőre még nullás, mivel a
beadott pályázatok esetében még döntés nem született, ezért nem indokolt annak beépítése, az
óvodai pályázat estében az építés és szolgáltatás megrendelés nem éri el azt az összeget,
amelyhez közbeszerzésre lenne szükség. Hozzátette év közben módosítható a közbeszerzési
terv szükség esetén. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a 2017.
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évi közbeszerzési tervvel.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
19/2017.(III.21.)Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. §-a alapján az önkormányzat, mint
ajánlatkérő által 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési
eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen
közbeszerzésekkel érintett fejlesztéseket, beruházásokat
kísérje figyelemmel.
Felelős:
Határidő:

Takács Péter polgármester
folyamatos

(közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. napirend: Vegyes, aktuális ügyek
a) Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, benyújtására és
képviseletére meghatalmazás
Takács Péter polgármester ismertette a napirendi pontot, kiemelte, hogy előterjesztésben két
a határozat hozatalra lesz szükség egy a Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer és
egy a Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv
elkészítésére.
Takács Lászlóné jegyző a polgármester előterjesztését kiegészítve elmondta, hogy két
lehetőség van a meghatalmazásra. Az egyik lehetőség egy eseti jellegű meghatalmazás amely
meghatározott időre szól és egy folyamatos jellegű meghatalmazás amely visszavonásig
érvényes. Javasolta mindkét esetben a folyamatos jellegű meghatalmazás B) variáció
elfogadását, mivel, így nem kell minden évben visszatérni a Gördülő Fejlesztési Terv
meghatalmazásának elfogadására és bármikor visszavonható.
Takács Péter polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv egy
hosszabb távú időszakra történik azokra a munkálatokra, eszközök cseréjére, felülvizsgálatára
vonatkozó dokumentumok előkészítését segíti, amely biztosítja a rendszer működését.
Felkérte a képviselőket a Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési
Terv elkészítésére, benyújtására és képviseletére vonatkozó B) variáció határozati javaslatával
egyetért kézfeltartással jelezze.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
20/2017.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
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Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a(z)
8. sorszámú Monostorapáti ivóvízellátó víziközműrendszer
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó
napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési
Tervvel
kapcsolatos
kötelezettségek
végrehajtása
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert
arra,
hogy hatalmazza
meg
a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a
BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és
a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
által megállapított véleményezés átvételét követően, a
2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje
az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az
elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési
Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási
eljárásban való képviseletre szól.
Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor
érvényes igazgatási és szolgáltatási díjakat a
BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása
érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a
használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem
áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a
BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és
szolgáltatási díjat megfizeti.
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
határozatot és a meghatalmazást küldje meg a
szolgáltatónak.
Felelős:
Takács Lászlóné jegyző
Határidő:

2017. március 31.
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Takács Péter polgár felkérte képviselőket szíveskedjenek kézfeltartással jelezni, ha a
Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv
elkészítésére, benyújtására és képviseletére vonatkozó meghatalmazás B) variációjával
egyetértenek.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
21/2017.(III.21.)Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a(z)
64. sorszámú Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító
víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó
napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési
Tervvel
kapcsolatos
kötelezettségek
végrehajtása
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert
arra,
hogy hatalmazza
meg
a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a
BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és
a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
által megállapított véleményezés átvételét követően, a
2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje
az Önkormányzatot.
A meghatalmazás csak a 2018-2032 időszakra szóló
Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, benyújtására és a
jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól és a Gördülő
Fejlesztési Terv Hivatal általi jóváhagyásának napján
érvényét veszti.
Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor
érvényes igazgatási és szolgáltatási díjakat a
BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása
érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a
használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem
áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a
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BAKONYKARSZT Zrt. részére
szolgáltatási díjat megfizeti.

az

igazgatási

és

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
határozatot és a meghatalmazást küldje meg a
szolgáltatónak.
Felelős:

Takács Lászlóné jegyző

Határidő:

2017. március 31.

b.) Balaton-felvidéki szociális és Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti szolgálat
gépkocsivezetői létszám leépítési javaslata.
Takács Péter polgármester ismertette a napirendi pontot hozzátette, azért vált szükségessé a
létszámleépítés, mert létszámra nincs szükség és a szolgálatot társulásban látja el 30
önkormányzat Tapolcával együtt, ezért szükséges minden önkormányzat döntésére, a
határozati javaslat elfogadására. Minden önkormányzatnak meg kell hoznia a döntést a
státuszra vonatkozóan, amelyre a határozati javaslat kitér. Felkérte a képviselőket mondják el
véleményeiket, majd felkérte kézfelemeléssel jelezzék egyetértésüket.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
22/2017.(III.21.)Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete , 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 a
létszámcsökkentéssel érintett „gépkocsi vezető” álláshelyen
foglalkoztatott – közalkalmazotti jogviszonyban töltött
idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési
önkormányzatnál , vagy az általa alapított más szervnél, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett
új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén
kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő - testülete a
létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő
benyújtását támogatja, azzal egyetért.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a
döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével
értesítse.
Felelős:
Takács Péter polgármester
Határidő:

2017. március 31.
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c.) Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának
véleményezése
Takács Péter polgármester a következő napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta a szociális
és gyermekjóléti alapellátások után fizetendő térítési díjakat tartalmazza a módosító javaslat A
és B alternatívaként. Az A alternatíva elfogadását javasolta és ismertette a határozati javaslatot.
Vélemények, javaslatok hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék
amennyiben egyetértenek az A) határozati javaslattal.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
23/2017.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete , 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 Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások fizetendő
térítési díjaira vonatkozó rendelet módosítási javaslatot
véleményezte , azokat elfogadja. Felkéri Ábrahámhegy
Község - mint a Társulási Megállapodás-ban rendelet
alkotásra kijelölt tag önkormányzat – Képviselő-testületét ,
hogy az előterjesztés szerint alkossa meg a rendeletet.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert , hogy a
döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével
értesítse.
Felelős:

Takács Péter polgármester

Határidő:

2017. március 31.

d.) Vulkánok Völgye Egyesület Tapolca működésével kapcsolatos kérés
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat 2014. tavaszán
kilépett az Éltető Balaton-felvidék Leader Egyesületből és átlépett a Vulkánok Völgye akkor
még a Zalai Dombhátaktól Vulkánok Völgyéig Leader Egyesületbe, amelyből a Zalai rész
levált, most 29 Tapolca környéki település tagja. A Leader Egyesület működése,
finanszírozása 2017. márciusig nem volt teljesen biztosított. Pályázati források nem futottak
az egyesület számláján, mert Leader közösséghez pályázatokat nem írtak ki, de az apparátust
fenn kell tartani, akik a pályázatok befogadását, kiértékelését, támogatások ellenőrzését látták
el. Kérelem azt tartalmazza, hogy átmeneti időszakra, amíg a pályázati források nem érkeznek
meg a minisztériumtól addig működhessen az apparátus ezért kértek anyagi vagy ingatlan
fedezetet . Véleménye szerint még ha tagja is egy ilyen egyesületnek egy önkormányzat akkor
sem kellene ingatlan garanciát vállalnia.
Varga János képviselő szerint 4 és fél évre 55 milliós működési költség sok, majd felvetette,
hogy a Tapolca, Nyárfa utcai épület ingatlan fedezetnek elegendő-e vagy már jelzálog alatt
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van.
Takács Péter polgármester mind a Vulkánok Völgye Egyesület elnökségi tagja elmondta,
hogy a Tapolcán a Nyárfa utcai épület az a 33 Tapolca környéki önkormányzat tulajdona,
amely független a Leader egyesülettől, bérleti díjat fizetnek helyiség használatáért.Egy
hónappal ezelőtt társulási ülésén döntöttek, hogy a 2017. évi bérleti díjat elengedik. Leader
egyesület elnöksége a munkabérköltségeket felére csökkentették, a kérelemben 2017-2021
ciklus bérköltségeit tartalmazza, a forrás lehívása azért a gond, hogy nincs ingatlan fedezete.
Amennyiben az egyesület a pályázati pénzt megkapja egy éven belül pályáztatható és le is
bonyolítható.
Vigh Elemér képviselő polgármestertől arra kért választ, hogy az önkormányzat tervezi-e
pályázatot benyújtani a Leaderhez, ha most az önkormányzat nemmel szavaz a későbbiekben
ez befolyásolja-e a pályázatok elbírálását.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzat természetesen szeretne
pályázni, de a pályázati döntéseknél nem érheti negatívumként az önkormányzatot, azért mert
most nemmel szavaz.
Varga János képviselő kérdésében arra kért választ mekkora terhet jelent ez az önkormányzat
számára.
Takács Péter polgármester elmondta, nem készült erről tanulmány, előterjesztés, számítás,
mert Monostorapátinak nem szabad részt venni a finanszírozásban, mert fejlesztési forrásból
nem részesültünk. Azok az önkormányzatok, akik eddig is forrást tudtak lehívni és kaptak
nem is kis összegeket, azok segítség most a bajba került egyesületet. Javasolta hogy nem
adjanak anyagi támogatást és ingatlan fedezetet.
Monostorapáti község Önkormányzatának
határozathozatal elfogadta az alábbi:
24/2017.(III.21.)Ökt. számú

Képviselő-testülete

6

igen

szavazattal

határozatot
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
Vulkánok Völgye Egyesület tagja a jelen határozatban
foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a Vulkánok Völgye
Egyesületnek nem biztosít visszatérítendő támogatást illetve
ingatlant hitelfedezet céljára.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről az
egyesületet tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2017. április 20.

e.) Monostorapáti óvoda utca 3. számú lakás kémény ügye
Takács Péter polgármester ismertette a napirendi pontot és hozzátette árajánlatot is tartalmaz
az előterjesztés. Elmondta, hogy bejelentés előzte meg az árajánlatot 2017. február 19–én a
szolgálati lakás kéményével kapcsolatosan annak bérlőjétől bejelentés érkezett, a katasztrófa
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védelem kéményseprő szolgálata a kéményt megvizsgálta és letiltását rendelte el. A kémény
be van omolva, ami annak is köszönhető, hogy nem szabványos. Előírták, hogy ki kell bélelni
a kéményt, amelynek meg vannak a pontos szabályai dokumentációi. Az árajánlatát láthatják
a képviselők, amit még egy építkezési tevékenység és használatba vételi engedély követ,
engedélyeztetni kell, amely szintén költséggel jár. Emberi életek is foroghatnak kockán, ezért
mindenképpen el kell végeztetni, majd el kell gondolkozni az ingatlan hasznosításáról.
Vigh Elemér képviselő arra a kérdésre szeretne választ kapni, hogy miért csak egy árajánlat
készült.
Takács Péter polgármester válaszában kitért, arra, hogy egyenlőre csak érdeklődtek 421 000.Ft + áfa a költsége, ami nem kevés.
Gulyás Erzsébet képviselő véleménye szerint az ár reális a jelenlegi árak viszonylatában,
mivel érdeklődött ismerősöktől, akik hasonló árban készítették el.
Varga János képviselő szerint a szabályoknak meg kell felelni ezért szakemberekkel kell
felvenni a kapcsolatot és még árajánlatot kell kérni.
Széll Pál képviselő
elegendő-e.

kérdezte, hogy az árajánlatban szereplő kémény bélés vastagsága

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az árajánlatot adó helyszíni felmérés után
készítette el az árajánlatot. Két lehetőség merült fel falon kívül vagy a meglévő kémény
kibélelése.
Vigh Elemér képviselő javasolt még 2 árajánlatot kérni.
Varja János képviselő véleménye szerint is több árajánlat kérésére van szükség, ezért
javasolta, hogy még keressenek fel vállalkozókat és utána üljenek össze újra és hozzák meg
döntésüket.
f.) Monostorapáti Művelődési Ház és hozzá tartozó helyiségek festése
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a színpad, a hátsó részek, a
társalgó festésére három árajánlat érkezett 375.500.-Ft, 421.640.- Ft és 442.500.- Ft
összegekben. Felkérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket.
Soós Gyula képviselő javasolta a színpadi felső világítás elkészítését, ne a közönség szemébe
világítson és nem lehet fényképeket készíteni sem.
Varga János szerint is rendbe kell tenni a világítást is, mert ha valamilyen rendezvényre
vendégek érkeznek, nem jó fényt vet az önkormányzatra a rossz színpadi világítás. Örömét
fejezte ki, hogy a legkedvezőbb árajánlatot helyi vállalkozó adta.
Takács Péter polgármester kiemelte egyre nagyobb igény van a művelődési házra, ha kiadják
bérbe akkor a fal minősége legyen megfelelő, ezért is fontos a festési munkák elvégzése.
Tájékoztatásul elmondta a képtartó sínek is újra festésre kerülnének, a ruhafogas helyett is
egy modernebb falra szerelhető fogasok kerülnének kialakításra.
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Varga János képviselő véleménye szerint a hangosítást is meg lehetne oldani, oly módon,
hogy a falon elvinni a vezetékeket és a terem végébe elhelyezni hangfalakat, hogy ne csak a
színpad elején lehessen hallani, hanem mindenhol jó legyen a hangosítás. Javasolta állandóan
felszerelt kisebb teljesítményű hangfalak felhelyezését a terem négy sarkában. Sajnálatát
fejezte ki, hogy a hangosítás egy rendezvényen sem jó, az iskolai rendezvényeken is
élvezhetetlen az előadás és gondot okoz még a mikrofonok elhelyezése is. A felvetette, hogy a
munkálatokat még festés előtt jó lenne megoldani.
Takács Péter polgármester egyetértett az előtte szólókkal, majd javasolta a legolcsóbb
árajánlat elfogadását a művelődési ház festésére, felkérte a képviselőket egyetértésüket
kézfeltartással jelezzék.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
25/2017.(III.21.)Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti Művelődési Ház és hozzá tartozó helyiségek
festése tárgyában benyújtott árajánlatok közül Dezső Zoltán
egyéni vállalkozó (8296 Monostorapáti, József Attila u. 4.)
árajánlatát elfogadja.
Felkéri a jegyzőt a döntésről értesítse a vállalkozót.
Megbízza a polgármestert, hogy szerződést kössön a fent
megnevezett vállalkozóval Monostorapáti Művelődési ház
helyiségeinek festési munkáinak elvégzésére.
Kivitelezés díja: 375.500.-Ft az árajánlat szerint.
Felelős:

Takács Péter polgármester

Határidő:

2017. május 31.

g.) Vigh Elemér családi gazdálkodó 06/9. hrsz.-u önkormányzati
igénybevételének engedélyezése iránti kérelme kút fúrás céljából

ingatlan

Takács Péter polgármester ismertette a napirendi pontot Vigh Elemér családi gazdálkodó
ingatlan használati engedélyének kérelmét, felkérte a képviselőt annak szóbeli kiegészítésre.
Vigh Elemér családi gazdálkodó elmondta nem kívánja kiegészíteni kérelmét, de a felmerülő
kérdésekre szívesen válaszol.
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Vigh Elemér családi gazdálkodó
a macska dombon lévő szőlő területeinek öntözésére pályázatot szeretne beadni. Ahhoz, hogy
be tudja adni egy kutat szeretne létesíteni az önkormányzat területén, a jelenlegi játszótérként
használt terület felső részen, az engedélyezéshez szükséges dokumentumok beszerzését is
vállalja illetve a bérleti díj fizetését is .
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Gulyás Erzsébet képviselő kérdezte, hogy a meglévő kis teret, amit a gyerekek játszótérként
használnak, nem fogja zavarni annak működését illetve nem jelent-e veszélyt, balesetet a
gyerekekre nézve.
Vigh Elemér elmondta a térképen jól látható pontosan hol lesz a kút, maximum 11 m2-en, az
önkormányzat területének egy részén. A kút hasonló, mint a faluban található kutak, zárt lesz,
amelyre rá lesz építve a gépezet és nem befolyásolja a másik kút működését. Ahhoz kell az
önkormányzati határozat, hogy az engedélyezést meg lehessen kezdeni. Hozzátette a kút
megtervezésének és minden egyéb vele járó költségét vállalja, csak kell a tulajdonosi
hozzájárulás. Tájékoztatta a jelenlévőket, úgy kell megfúratnia a kutat, hogy mélyebben
legyen, mint a meglévő kút mélysége.
Gulyás Erzsébet képviselő érdeklődött mi történik, ha tulajdonos váltás következik be, akkor
a kút kinek a tulajdona lesz.
Vigh Elemér, mint gazdálkodó elmondta pályázat felhasználásával szeretné megvalósítani a
kutat és nem tervezi eladni, hosszabb távon gondolkodik, de szívesen meg is venné a területet.
A pályázatnak bizonyos futamideje van, ami alatt a területen tulajdonos váltásra nincs
lehetőség.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a terület egy helyrajzi számon van és bizonyos
négyzetméter felett osztható meg csak a terület.
Varga János képviselő felvetette, hogy nem befolyásolja-e a többi kút működését a
megépíteni kívánt kút. Véleménye szerint a területtel kezdeni kell, valamit, mert gazos fontos
átgondolni, hogy a területet miként lehet még hasznosítani.
Gulyás Erzsébet képviselő az előtte szóló véleményét kiegészítve arra kért választ, ha
elkészül a kút kinek lesz a tulajdona.
Takács Lászlóné jegyző elmondta az építmény joga azé, aki a telek tulajdonos,
földtulajdonos. A földtulajdon joga nem válik el azt építménytől.
Vigh Elemér a víz után fizetni kell meg van határozatba hány köbméter ingyenes a többit
fizetni kell, ez nem csapi víz, vízkészlet használati járadékot kell fizetni.
Takács Péter polgármester arra kért választ mekkora vízkivétel várható a területhez és miként
lesz eljuttatva a területre.
Vigh Elemér elmondta a tervezés alapján kút teljesítmény percenként 112 köbméter, hogy
mekkora vízmennyiségre lesz szüksége arra még pontos választ nem tudott adni. A kútból a
területre ki lesz építve egy öntőző rendszer. A jogi dolgok elindításához, vízjogi engedély
megszerzéséhez kellene a jelenlegi tulajdonosi hozzájárulás utána még építési engedélyre is
szükség lesz. Elmondta felmérte a területet, az öntözés kiépítése megoldható lenne, a meglévő
kútnak védelme van, annak megfelelően kell a furat mélységét kialakítani.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy azt tapasztalták korábban a házak udvarában
található kutak vízmennyiségét befolyásolja, ha a közelében kutat fúrnak. Szeretne választ
kapni, befolyásolja-e majd a felvetett kút elkészítése a közelében lévő kutak vízhozamát.
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Vígh Elemér képviselő és gazdálkodó elmondta, hogy teljesen más rétegben történne a kút
furása, más vízzáró rétegben. Meg van határozva hány méterig kell fúrni, hogy a már meglévő
kút működését ne zavarja.
Gulyás Erzsébet képviselő felvetette, ha valami probléma merül fel a kút miatt, akár öt év
után a fejlesztéssel, a megépült kúttal mi lesz, kinek a felelőssége, tulajdona. Szeretne
tisztába lenni a tulajdonos kötelezettségeivel a jövőre nézve is.
Takács Lászlóné jegyző elmondta a bérleti jogviszony megszűnése esetén a vállalkozó által
létesített értéknövelő beruházással, amit beinvesztált vagyonnal mi lesz meg kell nézni.
Vigh Elemér elmondta, szeretné ha döntés születne, hogy megadják-e a hozzájárulást,mivel
a pályázat beadásának határideje június 01.
Takács Péter polgármester szerint számtalan kérdés merült fel, valamint a település
lakosságát tekintve is utána kell járni a dolgoknak. Javasolta a döntés elhalasztását, hogy két
héten belül a még felmerülő kérdésekre a válaszoknak járjanak utána. Rendkívüli ülésen majd
meg tudnák szavazni és határozatot hozni, hogy a pályázati határidőből a gazdálkodó ne
fusson ki.
gy.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat kérelme
a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborozásának támogatására
Takács Péter polgármester elmondta tavaly támogatták a szolgálatot, a településen is igénybe
vették és veszik a gyermekjóléti szolgálatot. Tavaly a Balaton partra vitték a gyerekeket
kirándulni, akkor felajánlásként a falubuszt ajánlották fel. Véleménye szerint nem anyagi
hozzájárulásra lenne most sem szükségük. A természeti és kulturális értékek megismertetése a
cél, a szállítás is nagy segítség a szolgálatnak. Javasolta idén is a falubusz felajánlását.
Soós Gyula képviselő arra kért választ, hány gyermek venne részt a programban.
Takács Péter elmondta körülbelül 30-35 fő venne részt a táborozásban. Felkérte a
képviselőket kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a művelődési ház, mint
helyszín biztosításával és a falubusz, mint szállítási eszköz felajánlásával a Balaton-felvidéki
Gyermekjóléti szolgálatnak.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
26/2017.(III.21.)Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által szervezett egy hetes
nyári napközi táborhoz: a művelődési ház biztosításához a
rendezvények megszervezéséhez, valamint a falubusz
igénybevételére a gyermekek szállításához.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről a
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Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálatot tájékoztassa
Felelős:

Takács Lászlóné jegyző

Határidő:

2017. április 20.

h.) „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra pályázat
benyújtása.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a testvér-települési programban Monostorapáti és
a Romániai Szucság települések között szeretnének kiépíteni szorosabb kapcsolatot. A
pályázat célja Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései között
kapcsolatok ápolása, amelyre a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. írt ki nyílt pályázatot,
500 000.- Ft és 2,5 millió forint közötti összegekre lehet pályázni. Többször is felmerült
Szucság településsel való kapcsolat hivatalos mederbe történő terelése. Elmondta, hogy
Romániában a polgármesterrel és az alpolgármesterrel felvette a kapcsolatot és most
hajlandóság van a testvér települési programban való részvételre. Mind kulturális, mind civil
kapcsolatok elmélyítésére lenne lehetőség. A pályázat benyújtása március 31., a
képviselőtestület határozata alapján van lehetőség a pályázat benyújtására valamint
szándéknyilatkozatot kell megküldeni Szucság településnek is. Majd ismertette a határozati
javaslatot és felkérte a képviselőtestületet mondják el véleményeiket.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, korábban volt már szó a testvér település létesítéséről,
amely tudomása szerint megvalósult.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy testvér-települési megállapodás aláírására nem
került sor. Az énekkar ápolja ezt a kapcsolatot, de hivatalos testvér-települési kapcsolat nincs.
Testvér települési kapcsolat csak Kreistetten településsel van.
Gulyás Erzsébet képviselő tájékoztatta a jelenlévőket a korábbi külföldi látogatásuk
alkalmával tapasztalt szívélyes fogadtatásról.
Takács Péter polgármester vélemény hozzászólás hiányában kérte a képviselő-testület tagjait
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a határozati javaslattal, Monostorapáti-Szucság
testvér-települési pályázattal.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
27/2017.(III.21.)Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által
meghirdetett
„Testvér-települési
programok
és
együttműködések” című pályázati kiírásra. Képviselőtestület a Romániai Szucság településsel testvér-települési
kapcsolatot kíván kiépíteni. Megpályázott összeg 2,5 millió
forint.
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat
előkészítéséhez szükséges intézkedések, nyilatkozatok
megtételére, valamint a pályázat benyújtására.
Felelős:

Takács Péter polgármester

Határidő:

2017. március 31. és folyamatos

i.) EFOP 1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című
felhíváshoz csatlakozás
Takács Péter polgármester a napirendi pont ismertetésében kiemelte, Tapolca gesztorságával
Lesenceistvánd, Zalahaláp, Monostorapáti, Raposka és Gyulakeszi egy pályázatot nyújtana be
kulturális és egészségügyi valamint sport célú feladatok fejlesztésére, programok megtartására,
pályázatban az eszközbeszerzés minimális. Tájékoztatásul elmondta 2 évre vonatkozik a
pályázat, terveik között szerepelne a településen egy kamerarendszer kiépítése, egészségügyi
szűrővizsgálatok biztosítása a lakosság részére, egészségmegőrző előadások megtartása
szakemberek bevonásával illetve a kulturális és ifjúsági programok, kézműves foglalkozások
megszervezése. A teljes pályázati anyag összeállítása során annak előkészítésében vett részt,
100%-os támogatottságú és Tapolca város a konzorcium vezetője. Ismertette a határozati
javaslatot, majd vélemény, hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfelemeléssel jelezzék
egyetértésüket.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
28/2017.(III.21.)Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy az önkormányzat csatlakozzon Tapolca
város konzorciumvezetésével az Emberi Erőforrás
Fejlesztési operatív Program (EFOP) keretében közzétett
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi személetben”
című EFOP 1.5.2-16 kódszámú felhívásra „Humán
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című
pályázathoz.
Képviselő-testület felhatalmazza
konzorciumi szerződés aláírására.

a

polgármester

Felelős:

Takács Péter polgármester

Határidő:

2017. március 31.

a

j.) Célterület kiválasztása önkormányzati feladatellátást támogató pályázathoz pályázat
Takács Péter polgármester elmondta a belügyminisztérium ismételten kiírta az
önkormányzatokra vonatkozó pályázatot: az önkormányzati ingatlanok energetikai felújítására,
sport épületek fejlesztésére, felújítására és a közutak felújítására. Hangsúlyozta egy területre
lehet csak pályázni a három célirány közül. A képviselő-testületnek kellene meghatározni -
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határozathozatal nélkül - az irányt, melyiken induljanak el, mert az alapján szükséges az
árajánlatokat beszerezni. Felkérte a képviselőket mondják el véleményeiket, hogy az
önkormányzati épület fejújítása, homlokzati szigetelés nyílászáró cseréjének, vagy az
sportöltöző felújítására a 30 millió forintos pályázati forrásra 95 %-os intenzitással vagy a
közutak felújításának 15 milliós forrásra a 85 % támogatással kerüljön megvalósításra.
Vigh Elemér képviselő a belterületi utak fejlesztését javasolta, mert van, mit fejleszteni. Úgy
látja abban van a legtöbb pénz, legnagyobb a keretösszeg igaz a támogatottság csak 85%, de
több lakost érintene.
Varga János szerint az elkövetkező évek megtakarításaira tekintettel, a lehető legsürgősebb
és legjobb megoldásnak az önkormányzati épület felújítása lenne, amelyet javasolt.
Véleménye szerint fenntartása kevesebb költségbe kerülne.
Takács Péter polgármester határozathozatal nélkül felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék javaslataikat. Az önkormányzati hivatali épület felújítására 2 képviselő, közutak
fejújítására 3 képviselő és végül a sportöltőző felújítására vonatkozóan 1 képviselő tett
javaslatot. Megállapította a javaslatok alapján az utak felújítására fognak árajánlatot kérni
majd pályázni. Hozzátette hivatal épületénél nyílászárók cseréje még valószínűleg
megvalósítható lesz TOP-os pályázatok benyújtásával.
Gyulyás Erzsébet képviselő szerint a nyílászárók cseréje kisebb összeg talán még a
költségvetésből is megvalósítható lenne. Az utak felújításával kapcsolatosan kifejtette az sem
lesz egyszerű meghatározni, melyik utca legyen, mivel több utcára is ráférne. A sportöltözőre
vonatkozóan nem biztos, hogy azt az épületet kell-e felújítani véleménye szerint jobb lenne
másik épület létrehozása, mert mindig vizes.
j.) Sportpálya rendezésének ügye
Takács Péter polgármester felkérte Varga Jánost, az „Egervölgye” Sport Egyesület vezetőjét
tartsa meg tájékoztatását a sportpályával kapcsolatosan.
Varga János elnök elmondta, hogy az forgott kockán lesz e mérkőzés a pálya állapota miatt.
Hozzátette a pálya állagmegóvása hosszú évek óta gond. Sportolási célra lett kitalálva, de
sajnos sok más egyébre is használják. Utoljára autóval crossz pályának használták, az állati
ürülékről nem is szólva, ami balesetveszélyes. Elmondta vadak is bejárnak, ami szintén
gondot okoz. Véleménye szerint a vandálok és a vadak ellen is a legjobb megoldás a
kerítésrendszer lenne, amelyről pontos költségvetést még nem készített. Hozzátette, ha a
képviselő-testület támogatja, akkor árajánlatot kérne.
Takács Péter polgármester javasolta a sportegyesület pontosan határozza meg azt a területet,
amelyet be kíván keríteni és ahhoz lehetne árajánlatot kérni. Hangsúlyozta a kerítés nem zárna
ki senkit, az edzés időpontját meg lehetne határozni és aki sportolni szeretne akkor menne le,
akkor lenne biztosítva a helyszín. Ha biztonságosan és egészségesen szeretnének sportolni,
csak így lehet megoldani, sem őz illetve egyéb állat nem ott legelne valamint autóval,
motorral sem tudnának bemenni. Fontosnak tartja az eszközök, értékek, a pálya védelmét,
amelyet csak felügyelet mellett lehet megóvni.
Gulyás Erzsébet képviselő kamera felszerelését, mint lehetséges megoldást említette,
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amelyet már korábban is terveztek.
Takács Péter polgármester szerint az csak részmegoldás lehetne, mivel a vadak elleni
védelemre nem jó, csak a vandálok ellen védene.
Varga János egyetértett a polgármester úrral, mivel a legutolsó esetben is vadak okozták kárt,
ami ellen a kamera hatástalan. Hozzátette a költségvetésükben nem terveztek egyéb
kiadásokat, ahogyan a kerítést sem. Az öltöző fejlesztése, a népstadionból hozott székek
felállítása szerepel többek között terveik között.
Takács Péter javasolta az egyesület konkrét méret meghatározásával, milyen anyagból,
formában tervezik, a kerítést, a kapuk számának és méretének pontos meghatározásával
terjessze a képviselő-testület elé javaslatát, hogy a testület tudjon döntést hozni, segíteni.
További napirendi pont hiányára való tekintettel felkérte a jelenlévőket hozzászólásuk
megtételére.
Kovács Pál helyi lakos, a zöld hulladék begyűjtésének időpontjáról érdeklődött.
Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy a zöldhulladék begyűjtéséről a szolgáltatótól
érdeklődött, de még választ nem kapott. Az Apáti Krónikában amint választ kap a kérdésekre
közölni fogják. Valószínűleg április elő heteiben megvalósítható lesz a sportpálya előtti
területen a zöldhulladék gyűjtésére tárolók elhelyezése, de természetesen tájékoztatás fog
kimenni a lakosságnak, annak pontos időpontjáról.
Gulyás Erzsébet képviselő megköszönte mindenkinek az Almádi monostor romjánál tett
segítséget, kiemelte a mozgáskorlátozottak segítségnyújtását, mivel számunkra még nehezebb
volt a munka az egyenetlen területen. Reméli a jövőben is lesz még ott munka, amelyhez
szintén kérik majd a képviselők és a lakosok segítséget is.
Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és az
értekezletet 19 óra 35 perckor bezárta.

k. m. f.

Takács Péter
Polgármester

Takács Lászlóné
Jegyző
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