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Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Tapolcai Rendőrkapitányság
munkatársait és a civilszervezetek vezetőit Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének rendes, nyilvános ülésén. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes,
mivel 6 képviselő jelen van, ezért az ülés megtartásának jogi akadálya nincs. Ismertette a
napirendi pontotokat és javasolta elsőként a körzeti megbízott közrend, közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolójának elfogadását és kérte napirendi pontok közé a hivatalban az
irodabútor árajánlatának elfogadásáról valamint a Nagyvázsony közlekedésfejlesztési
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koncepcióról szóló pályázatról tájékoztatás, véleményezés tárgyalását. Felkérte a képviselőket
az új napirendi pontok felvételének elfogadására és kérte a képviselőket kézfelemeléssel
jelezzék, ha egyetértenek a módosított napirendi pontokkal.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:
Napirendet:
1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor r.ftzls. körzeti megbízott
2./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati
rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Takács Péter polgármester
3./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati
rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú
választópolgárok számáról
Előadó: Takács Péter polgármester
4./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet tervezete
Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 6/2006.
(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Takács Péter polgármester
5./ Polgárőr Egyesület beszámolója.
Előadó: Rompos József elnök
6./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
csatlakozás
b.) Haszonkölcsön szerződés elfogadása
c,) Iskolai körzethatár véleményezése
d.) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban irodabútor vásárlásának
elfogadása
e.)Nagyvázsony
hozzájárulás

konzorciumában

közlekedésfejlesztés

véleményezése,

Előadó: Takács Péter polgármester
1. napirend: Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Takács Péter polgármester köszöntötte Horváth József őrnagyot, a Tapolcai
Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának vezetőjét és Molnár Tibor körzeti megbízottat.
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Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a beszámolót a képviselők megkapták, amelyből kiemelte a
különböző bűncselekmények 2016 évi alakulását és felhívta a figyelmet, hogy a korábbi
évekhez viszonyítva csökkent a bűncselekmények száma, majd felkérte a közrend,
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló kiegészítésére Horváth József őrnagyot és Molnár
Tibort körzeti megbízottat.
Horváth József őrnagy köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, hogy Monostorapátiban
több éves munka eredményei a beszámolóban található mutatók. Kiemelte a bűncselekmények
számának csökkenését annak ellenére is sikerült elérni, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság
állományából is többen teljesítettek szolgálatot időszakonként a határnál az illegális migráció
miatt, a hiányzó állományt bűnügyi szolgálat és az igazgatásrendészeti szolgálat
munkatársainak bevonásával egészítették ki. Fontosnak tartotta elmondani, hogy Molnár Tibor
körzeti megbízott tevékenysége, aktív jelenléte eredményezte a kedvező mutatókat, a vagyon
elleni bűncselekmények számának csökkenését. Elmondta, hogy a lakosság jelzései, az
információk a településre érkezőkről segítik a rendőrség munkáját,
időszakos a
bűncselekmények elkövetése, mivel a bűnelkövetők egy részre büntetés végrehajtási
intézményekben van. Felhívta a figyelmet, hogy a közlekedési szabálysértések száma
növekedett, több az ittas vezető, a „zéró tolerancia” bevezetése nem tesz lehetővé
engedményeket, a nyári időszakban a legtöbb az ittas vezető. Véleménye szerint az ittas
vezetéssel szemben engedményeket nem lehet tenni, mert hatására, még többen ülnének volán
mögé alkoholfogyasztás után nem mérlegelve annak balesetveszélyességét, ezért a jövőben is
szűréseket fognak végezni. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a településnek jó a közbiztonsága
a körzeti megbízottnak és a településen járőrszolgálatot teljesítő rendőröknek köszönhető.
Megköszönte a Molnár Tibor körzeti megbízott munkáját, aki részt vesz a bűnmegelőzési
programokban is, helyi rendezvényeken és a helyi általános iskolában is tart előadásokat
kollégáival együtt. Kiemelte szerencsés a település, hogy a körzeti megbízott a településen helyi
ismeretekkel rendelkezik és jó a kapcsolat a településen élők és a rendőrség között, a
polgárőrség munkája is segíti a rendőrség munkáját, amelyet a körzeti megbízott koordinál.
Problémaként említette a 77-es út forgalmának növekedését, az elmúlt évek alatt a
tehergépjármű és a személygépkocsi forgalom is növekedett, ennek ellenére balesetek száma
nem növekedett. Elmondta, hogy a településen sebességmérővel ellátott gépjárművel
rendszeresen mérnek és az időközönként elvégzett sebességmérés lehetővé teszi, hogy a
községbe érkező gépjárművek vezetői a sebességet csökkentik, ezzel közlekedésbiztonságát
javítják. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az igazgatásrendészeti tevékeny elenyésző,
kiemelte, hogy a fegyvertartás nem jelent problémát. Végül megköszönte az önkormányzat
együttműködését.
Takács Péter polgármester megköszönte a tájékoztatás és felkérte a képviselőket mondják
véleményeiket illetve tegyék fel kérdéseiket.
Vigh Elemér alpolgármester a információt kért a Monostorapáti lakosúak közül a büntetés
végrehajtási intézményben lévők számáról és azok szabadon bocsátásának időpontjáról.
Horváth József őrnagy elmondta, hogy a jogszabályok nem teszik lehetővé az
adatszolgáltatást, ezért nem adhat tájékoztatást.
Gulyás Erzsébet képviselő megköszönte Molnár Tibor körzeti megbízott munkáját, a körzeti
megbízottnak jó a kapcsolata a településen élőkkel is.
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Molnár Tibor körzeti megbízott megköszönte az őrnagy úr és az önkormányzat
együttműködését. Elmondta, hogy az óvodával és az általános iskolával is jó a kapcsolata, az
iskolában már szülői értekezletre is hívták, ahova szívesen megy, mert úgy gondolja
legfontosabb a bűnmegelőzés, a nyugdíjas klubban is tartott már előadást az idős embereknek.
Elmondta, hogy a roma kisebbségi önkormányzat elnökével is jó a kapcsolata, véleménye
szerint az önkormányzat jó irányítás alatt van. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egy
bűncselekmény szereplőjének, egy drogterjesztőnek az elfogását több hónapos munka,
háttérmunka előzi meg, ezért is tartja fontosnak a lakosság közreműködését, információk
nyújtását. Megköszönte a polgárőrség munkáját, akik rendezvények alkalmával jelen vannak
és segítik a rendőrség munkáját. A 77-es úttal kapcsolatosan kiemelte, hogy a nagy forgalom
miatt a legveszélyesebb útszakasz az új falu felé a híd illetve a kanyar. Felvetette, hogy a
templom előtt lévő zebránál az egykori pékség elé jó lenne virágos ládákat elhelyezni, hogy a
gépjárművekkel ne tudjanak megállni, akadályozva a szabad belátást.
Vigh Elemér alpolgármester a külföldről behozott autók, főként a jobbkormányos gépjárművek
közlekedésben való részvételének idejéről kért információt, mert véleménye szerint
balesetveszélyes.
Horváth József őrnagy tájékoztatta a jelenlévőket a külföldi rendszámú gépjárművek
forgalomba helyezéséről. Majd elmondta, hogy az Európai Unión belül a gépjárművekre azonos
szabályok vonatkoznak, műszaki feltételeket nem veszik figyelembe, forgalomba állíthatóak,
mivel hazánkban is Európai Unió szabályai érvényesek, ezért részt vehetnek a gépjárművek a
közlekedési forgalomban. Az angol gépjárművekkel kapcsolatban elmondta, hogy ameddig az
Európai Unió tagja addig nem vonatkozik rá más szabályozás, de ha már nem lesz tagja az
uniónak, akkor a jogszabály szerint külföldi rendszámú személygépkocsit használhat, akinek
állandó külföldi lakóhelye van az adott országban 6 hónap időtartamra, ha kölcsönadja, féléves
intervallumban 1 hónapig használhatja, ha lejár közigazgatási eljárás indítható ellenük, mert
szabályszegés. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Angliából érkező járművek tulajdonosai
rendelkeznek angol lakóhellyel.
Varga János képviselő megköszönte a részletes beszámolót a közrend helyzetéről.
Megemlítette a templomnál lévő gyalogátkelőhely veszélyeit, a nagyobb sebességgel
közlekedő teher- és személygépjárművek miatti nehéz átkelést, ezért egyetért a körzeti
megbízottal a virágládák elhelyezésével. Felhívta a rendőrség figyelmét, hogy többször látott
fiatalokat bukósisak nélkül motorozni.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy a szabálysértési illetve feljelentésekre indult
eljárások nem szerepelnek a beszámolóba, a pénzbírság sok esetben nem hatásos, nincs
foganatja a fiatalokra nézve.
Horváth József őrnagy tájékoztatta a megjelenteket, hogy a szabálysértésre vonatkozó jogi
szabályozás megváltozott, az engedély nélkül vezető járművezetők és egyéb szabálysértés
esetén a büntetés lehet járművezetéstől való eltiltás valamint elzárás, mely alól csak betegség
miatt van felmentés, kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalokra.
Takács Péter polgármester megköszönte a tájékoztatást és az önkormányzattal való pozitív
együttműködését. Felkérte a képviselőket, hogy kézfeltartással jelezzék ha egyetértenek a
beszámolóval.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a
beszámolót és meghozta az alábbi:
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90/2017. (IX.27.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tapolcai Rendőrkapitányság Monostorapáti
község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről szóló 2016 évi beszámolóját
elfogadta.
Képviselő-testület megköszöni a Rendőrkapitányság
dolgozóinak munkáját.

/A Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Takács Péter polgármester a lejárt határidejű határozatok és átruházott hatáskörben hozott
döntések véleményezését kérte a képviselő-testület tagjaitól. Majd hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket kézfelemeléssel jelezzék, ha elfogadják az erről szóló előterjesztést.
A képviselők határozathozatal nélkül elfogadták a lejárt határidejű határozatok, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót.
2. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati
rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működés Szabályzatáról
szóló 10/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Takács Péter polgármester elmondta a törvényi szabályozások módosultak, ezért nem felel
meg a Szervezeti és Működési Szabályzat a hatályos jogszabálynak, amely indokolja annak
módosítását. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a népszavazást nem a képviselő-testület, hanem
a választási bizottság tűzheti ki, ezért kell módosítani a szabályzatot, majd javasolta annak
elfogadását. Mivel kérdés, vélemény nem volt felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék,
amennyiben elfogadják a rendelet módosítását.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta és
megalkotta az alábbi:
10/2017. (IX.30.) önkormányzati rendeletet
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati
rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok
számáról
Takács Péter polgármester elmondta, hogy rendelet kell hozni a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jogszabály szerint minimum 10%-
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a és maximum 30%-a a választópolgároknak kezdeményezhet helyi népszavazást, mely alól
kivételként említette a költségvetésről, helyi adókról, a képviselő-testület feloszlatásáról szóló
népszavazást és javasolta választásra jogosultak 20%-ban való meghatározását.
Takács Péter polgármester egyetértett a jegyző javaslatával, hogy helyi népszavazást a
választópolgárok 20%-ának kezdeményezésére a képviselő-testület köteles legyen kitűzni.
Majd hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a
javaslattal.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta az
alábbi:
11/2017. (IX.30.) önkormányzati rendeletet
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú
választópolgárok számáról.
(A rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet tervezete
Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 6/2006. (III.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy többször is történt ebben az évben
HÉSZ módosítás, most az E.S.T. M Kft. csarnokbővítése kapcsán kerül sor a módosításra. Majd
felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a Helyi Építési
Szabályzat módosításáról szóló rendelettervezetről, mivel nem volt hozzászólás.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta az
alábbi:
12/2017. (IX.30.) önkormányzati rendeletet
Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testületének a
község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 6/2006.(III.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. napirend: Polgárőr Egyesület beszámolója
Takács Péter polgármester tisztelettel köszöntötte a polgárőrség vezetőjét és a Monostorapáti
Polgárőr Egyesület munkáját megköszönve felkérte az egyesület elnökét a beszámoló
kiegészítésére.
Rompos József elnök elmondta, hogy a beszámoló részletes, ezért azt nem kívánja kiegészíteni.
Varga János képviselő megköszönte a Polgárőrség munkáját, a sport rendezvényeken végzett
tevékenységüket, reméli a jövőben is jól együtt tudnak működni.
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Soós Gyula képviselő a temetések alkalmával történő forgalomirányításban nyújtott
segítségüket köszönte meg a polgárőr egyesület elnökének.
Takács Péter polgármester a polgárőrség egész évi munkáját, fáradozásukat megköszönve
javasolta a beszámoló elfogadását. Felkérte a képviselőket kézfelemeléssel jelezzék, ha
elfogadják a Monostorapáti Polgárőr Egyesület beszámolóját.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:
91/2017. (IX.27.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Monostorapáti Polgárőr Egyesület 2016 évi
beszámolóját elfogadta.
Képviselő-testület megköszöni a polgárőr egyesület
tagjainak munkáját.

/A Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
6. napirend: Vegyes, aktuális ügyek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a felsőoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű
tanulók kaphatnak támogatást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer keretében, amelyhez az önkormányzatnak csatlakozni lehet. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy az önkormányzati csatlakozást követően a diákoknak lehetőségük lesz
pályázatot benyújtani, amelynek feltételeit és menetét közzé teszik az önkormányzat honlapján
is. Javasolta az előterjesztés elfogadását, ezzel is segítve a rászoruló felsőfokú tanulmányokat
kezdő illetve folytató diákokat. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék, ha egyetértenek a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozással.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:
92/2017. (IX.27.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási
hallgatók,
illetőleg
felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj rendszerhez 2018. évi pályázati fordulójához.
Képviselő-testület felhatalmazza
szándék-nyilatkozat aláírására.

a

polgármestert

a
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Utasítja a jegyzőt, hogy a szándék-nyilatkozatot az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő /1381 Budapest, Pf. 1418./
részére küldje meg, a pályázat kiírásáról gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő: 2017. október 2. és folyamatos
b.) napirend: Haszonkölcsön szerződés elfogadása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –
kezelési Önkormányzati Társulás a Hegyesdi agglomerációt illetően meg fog szűnni és az
ingóságok a települések tulajdonába kerülnek, a haszonkölcsön szerződéssel egy
konténerszállító gépjármű üzemeltetését a Bakonykarszt Zrt látná el, vállalva annak
fenntartásával, üzemeltetésével járó költségek viselését. Javasolta a haszonkölcsön szerződés
elfogadását. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha
egyetértenek a haszonkölcsön szerződés elfogadásával.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:
93/2017. (IX.27.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 21. pontja és a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §. (13) bekezdése
értelmében elfogadta a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
Haszonkölcsön szerződését, a konténerszállító gépjármű
tárgyában.
Hegyesd, Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörögd és
Vigántpetend községek önkormányzatának tulajdonát képezi
2017. október 01. napjától a konténerszállító gépjármű,
amelyet a víziközmű szolgáltatás közfeladat ellátása céljából
haszonkölcsönbe adnak a Bakonykarszt Zrt.-nek a szerződés
szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Felelős:

Takács Péter
polgármester
Határidő:
2017. szeptember 30.
c) napirend Iskolai körzethatár véleményezése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy évente megismétlődik az iskolai körzethatár
véleményezése, amelyet a képviselő-testülettől a Veszprémi Járási Hivatal kért, majd javasolta
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annak elfogadását. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Művészetek Völgye Általános Iskola a
kötelező felvételt biztosító intézmény a település tekintetében. Felkérte a képviselő-testület
tagjait kézfelemeléssel jelezzék, ha egyetértenek körzethatárokkal.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:
94/2017. (IX.27.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete
kijelenti, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. §. (8) bekezdése alapján elkészített és közzétett
iskolai körzethatárt megismerte és egyetért a körzethatárral.
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező általános iskolába járó tanköteles tanulók
száma összesen: 93 fő. A Művészetek Völgye Általános
Iskola Monostorapáti alsó és felső tagozatra járó tanulói
létszáma 86 fő, hátrányos helyzetű tanulók száma 27 fő,
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nincs. Tapolcai
általános iskolába 7 fő jár, akik közül hátrányos helyzetű
tanuló és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nincs.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi
határozatot küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági
Osztály (8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5.)
részére.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő:

2017. október 31.

d.) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban irodabútor vásárlásának
elfogadása
Takács Péter polgármester előterjesztésében kifejtette, a hivatal első szobájában irodabútor
vásárlásának szükségességét. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az együttes ülésen már
ismertették a képviselőkkel, hogy az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges a hálózatfejlesztés,
amelynek biztonságos megvalósításához a hivatal első szobájában nem alkalmas a jelenlegi
irodabútor, hozzátette ott történik az ügyfélforgalom 80%-a. Majd ismertette a beszerzésre
kerülő irodabútorokat és az azokra vonatkozó árajánlatokat, végül javasolta a bruttó 317.000.Ft összegű Asztalos és Bútorház Kft. Pálffy és Papp Kft. Tapolca, Nyárfa u.3. árajánlatának
elfogadását.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint fontos, hogy az ott dolgozók balesetmentes, kényelmes
környezetben dolgozzanak.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy körülbelül 5 méter hosszú félkör alakú irodabútort
terveztek, amelyhez a hálózatépítéshez szükséges csatlakozási pontokat biztonságosan meg
lehet valósítani, hozzátette új irodabútort az elmúlt években nem vásároltak, mivel a csatlakozó
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településekről kerültek a bútorok a hivatalba. Tájékoztatta a képviselőket, hogy jelenleg a
vezetékek nem megfelelően kerültek elhelyezésre, balesetveszélyesek, ezért kérte az
előterjesztés elfogadását.
Molnár Andrea képviselő szerint a munkavállalóknak is kellemesebb, ha kényelmes,
esztétikus körülmények között dolgozhatnak és fogadhatják az ügyfeleket.
Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában kérte a képviselőket
kézfelemeléssel jelezzék, ha egyetértenek a 317.000.- Ft-os árajánlat elfogadásával.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:
95/2017. (IX.27.) Ökt. számú

határozat
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadta a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
irodabútor vásárlását és az Asztalos és Bútorház Pálffy és
Papp Kft (8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.) árajánlatát elfogadta.
Irodabútorra vonatkozó árajánlat összege: 317.000.- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert további
egyeztetésre és a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Takács Péter
polgármester
Határidő: 2017. október 31.

e.) napirend: Nagyvázsony konzorciumában közlekedésfejlesztés véleményezése,
hozzájárulás
Takács Péter polgármester előterjesztésében tájékoztatta megjelenteket a közlekedésfejlesztési
pályázatról, kiemelte, hogy konzorciumban kerül megvalósításra Nagyvázsony, Pula,
Vigántpetend és Kapolcs községekkel. Véleménye szerint a település kapu és a forgalomlassító
sziget megvalósítása helyett jobb lenne, ha a településen járda épülne, akár a templomtól a
temetőig. Elmondta, hogy a bejárásra nem hívták meg így a pályázatban szereplő járdát csak
valószínűsíteni tudja hol lesz, a forgalomlassító sziget csak az E. S. T. M. Kft-nél lehet a
temetőnél nem, hozzátette a megvalósítás a magyar közútkezelő területén történik majd. Kérte
a képviselőket adjanak felhatalmazást, hogy tárgyalni tudjon a járdák ügyében, a forgalom
lassítók helyett, majd kérte a képviselőket mondják el véleményeiket.
Gulyás Erzsébet képviselő is jónak tartaná a járdát, de véleménye szerint az új falut a
faluközponttal összekötő úton lenne szükségesebb a járda megléte. Kiemelte a Bati kanyar
veszélyességét és a növekvő forgalom miatt a gyalogos közlekedés nehézségeit. Véleménye
szerint a pályázat az egész falura kiterjedő járdára nem ad lehetőséget.
Takács Péter polgármester szerint az E.S.T. M. Kft előtt a forgalomlassító sziget, illetve a
temetőnél település kapu, a villogó fény nem biztos, hogy a kívánt hatást érné el és lehet, hogy
a fény zavarná a közelben lakókat, ezért is javasolta a bolttól a temetőig a járda kiépítését.
Varga János képviselő egyetértett az előtte szólókkal a járda építését illetően, de véleménye
szerint nem biztos, hogy a pályázat módosítható annak ellenére, hogy a falu bármely részén jó
lenne a járda kiépítése.
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Soós Gyula képviselő szerint először a balesetveszélyesebb helyeken kellene a járdát
elkészíteni.
Vigh Elemér képviselő is egyetértett az előtte szólókkal, véleménye szerint először most az a
kérdés, hogy megvalósítható egyáltalán a forgalom lassítók helyett a járda és csak azt követően
lehetne megbeszélni, eldönteni melyik részeken legyen kivitelezve.
Takács Péter polgármester úgy látta a képviselő-testület véleménye azonos, ezért ismertette a
határozati javaslatot, amelyben felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy
Nagyvázsony község konzorciumvezetésével megvalósításra kerülő pályázat keretében,
tárgyalásokat kezdjen a pályázatban szereplő Monostorapáti község 32.500.000 Ft összegű
forgalomlassító sziget helyett járda kiépítésének megvalósítására. Kérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a határozati javaslattal.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:
96/2017. (IX.27.) Ökt. számú

határozat
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-3.1.1-15-VE1
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nagyvázsony
és a Művészetek Völgye településeinek komplex
közlekedés fejlesztése című, Nagyvázsony község
konzorciumvezetésével megvalósításra kerülő pályázat
keretében, Monostorapáti településen járda kiépítésének
ügyében eljárjon.
Felelős: Takács Péter
polgármester
Határidő: Azonnal és folyamatos

Soós Gyula képviselő tájékoztatást kért a pályázatokról.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy projektmenedzsment által küldött tájékoztató
alapján nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
bölcsőde pályázat megvalósításához a szükséges intézkedéseket megtették, a tervezéshez
árajánlatokat megkértek, hozzátette a közbeszerzéshez hasonló eljárást kell lefolytatni. Felhívta
a jelenlévők figyelmét, hogy a projekt megvalósításánál a pályázat megvalósításáért felelős
projektmenedzsmenttel együttműködve a pályázatban leírtak szerint kell eljárni, ezért nem
történhet a megvalósítás gyorsabban.
Kovács György helyi lakos arról érdeklődött, hogy az önkormányzatnak van-e lehetősége ház
megvételére.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs lehetősége ingatlanok
vásárlására.
Zentai János nyugdíjas klub elnöke a Simon Attila féle ház megvételének ügyéről érdeklődött.
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Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy a ház megvételének ügyében már eljárást
kezdeményeztek, amely folyamatban van. Elmondta, hogy a Monti feletti rész megvételéről is
tárgyalás folyik, de egyéb ingatlanok megvételére nincs lehetősége az önkormányzatnak.
Örömmel tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az óvodakonyha átadása október 23-án lesz,
engedélyes vízzel rendelkezik már az óvoda és az ideiglenes használatba vételi engedély is
folyamatban van. Majd jelenlévőket hívta szeptember 30-án szombaton megrendezésre kerülő
szüreti felvonulásra.
Zentai János helyi lakos és mint a Nyugdíjas Egyesület elnöke megköszönte a nyugdíjas
klubnál a bojler cserét.
Takács Péter polgármester jó egészséget kívánt annak használatához, majd további
hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és az ülést bezárta 19:00 órakor.

K.m.f.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

