
Önkormányzati Képviselő-testület   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/40-7/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 23-án /szerdán/ 

18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról.  

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

 

Jelen vannak: 

 

Takács Péter polgármester  

Gulyás Erzsébet képviselő  

Soós Gyula képviselő  

Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Vigh Elemér alpolgármester 

Molnár Andrea képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be: 

 

 Széll Pál képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

Takács Lászlóné jegyző 

Török Andrea pénzügyi főelőadó 

Kovács Pál Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 

Simon László Bokréta Nagycsaládos Egyesület elnöke 

Varga János  Egervölgye Sportegyesület elnöke  

Zentai János Nyugdíjasok Egyesületének elnöke  

 

Lakosság részéről megjelentek száma: 
 

 1 fő 
 

Jegyzőkönyvvezető:  Domonkos Istvánné  

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte  a közmeghallgatáson a megjelenteket. A jelenléti ív 

alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 4 tagja jelen van. 

Ismertette a napirendi pontokat, amelyekhez kérte a Monostorapáti Nyugdíjasok 

Egyesületének támogatási kérelmének megtárgyalásának felvételét a vegyes, aktuális ügyek 

közé, majd javasolta a módosított napirendi pontok elfogadását. Felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a napirendi pontokkal.  
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Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és 

egyhangúlag, 4 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :  

1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének zárszámadásáról  

                                   Előadó: Takács Péter polgármester 

 

 2./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

átfogó értékelése 

         Előadó: Takács Péter polgármester 

 

 3./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről 

                              Előadó: dr. Kurkó György fogorvos 

 dr. Piedl Endre háziorvos 

 Földiné Sümegi Judit védőnő 

  

4./ Tájékoztató a Mozgássérültek Egyesülete helyi csoportjának 

munkájáról 

                                           Előadó: Török Zoltánné csoport helyi vezetője 

 

5./ Vegyes, aktuális ügyek 

a.) 2017. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés 
b.)  Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme 

                                                   Előadó: Takács Péter polgármester 
 

Takács Péter polgármester elsőként a közmeghallgatás keretében felkérte a jelenlévőket 

ismertessék problémáikat, mondják el javaslataikat, észrevételeiket. Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetése elfogadásra került, a 2017. évi 

költségvetés zárszámadásának elfogadására  kerül sor a képviselő-testület mai ülésén. 

Elmondta, hogy a pályázati forrásokkal együtt az önkormányzat költségvetése megközelíti az 

ötszázmillió forintot. A bölcsőde-óvoda fejlesztés és az egészségház felújítása is növeli az 

önkormányzat idei évi költségvetését. Az útfelújításokkal kapcsolatosan tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy nyertek 13,5 millió forintos minisztériumi támogatást.  A Kossuth utca, 

Zrínyi utca felújítása a következő évben fog megvalósulni, mivel a Kossuth utca érintett 

szakaszán a Bakonykarszt Zrt. vízvezeték cserét fog végezni, amelynek a cserét követően még 

tömörödnie is kell.  A folyamatban lévő pályázatok megvalósításával kapcsolatosan elmondta, 

hogy a kivitelező kiválasztását követően majd felgyorsulnak a folyamatok a bölcsőde 

esetében, amely októbere, az egészségház 2019. júniusra a tervek szerint elkészül. Elmondta, 

hogy az egészséghez felújítása összetettebb lesz, mivel mind kívül, mind az épületen belül 

átalakítások lesznek. Örömmel tájékoztatta a megjelenteket, hogy a volt TSZ iroda helyén és 

környékén az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a MOL pályázat keretében zöldterület, közösségi 

tér létrehozását tervezi. Elmondta, hogy a tuják kivágásra kerültek, de cserjék, növények 

beültetésére lesz lehetőség a pályázat keretében. A fejlesztésekkel kapcsolatosan még 

tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Nagyvázsony község Önkormányzata konzorcium 

vezetésével a közlekedésfejlesztési projekt keretében a postától a temetőig járda, a település 

szélén Kapolcs irányából forgalomlassító sziget, míg a temetőnél településkapu, sebesség 

mérő és bordázott útburkolat kerül kialakításra, amelynek befejezése még ebben az évben 
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megtörténik. A Művészeti Napok miatt valószínűleg Monostorapátiban  kezdik a 

munkálatokat, mivel Kapolcson a rendezvények megkezdéséig nem végeznének. A 

közvilágítással kapcsolatosan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy két éves szerződést írt alá az E-

ON-nal, aminek köszönhetően karbantartást végeztek, a világítótestek egy részét cserélték, 

átvizsgálták. Korábban felvetődött a ledes, napelemes világítás, de a képviselő-testület úgy 

látja a megújuló energiával, napelemekkel való közvilágítás nem valószínű, hogy ugyan olyan 

fényerőt tudna produkálni, mint a jelenlegi közvilágítás, ezért döntöttek úgy, hogy még 

várnak 2 évet annak esetleges fejlesztésével. Elmondta, hogy 2018-ban még az Eger patak 

medrének kotrása is az önkormányzat tervezett feladatai között van, amelyhez már árajánlattal 

rendelkeznek és 600 méter szakaszon el fogják végeztetni, de a kertek művelése miatt annak 

elkezdése a betakarítások után lehetséges. Az Újfaluban, a Jókai utca csapadék víz elvezetése, 

valamint az útjavítás a hegyúton  és a paptagi szakasz helyreállítása is hamarosan 

megtörténik, majd felkérte a jelenlévőket mondják el véleményeiket, javaslataikat. 

 

Zentai János nyugdíjas egyesület elnöke megköszönte a tájékoztatást, elmondta örül a 

fejlesztéseknek, amelyekkel a település szebb lesz. 

 

Soós Gyula képviselő szerint az Iskola utcai híd állapota rossz, javasolta annak 

helyreállítását. 

 

Takács Péter polgármester a felvetésére válaszolva elmondta, hogy kért árajánlatot olyan 

kivitelezéssel, hogy a híd 50-50 cm nagysággal szélesítve lenne, terméskővel lenne kirakva a 

jelenlegi beton és vas helyett, amelyről a képviselő-testület majd döntést fog hozni. 
 

Simon László nyugdíjas egyesület elnök az Iskola utca vízelvezetésének megoldására kérte 

az önkormányzatot, mivel nagyobb csapadék mennyiség esetén áll a víz az utca egy részén. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a tavaszi időszakban okozott problémát a víz az 

utcában, de még keresik a lehető legjobb megoldást a vízelvezetésre. Tájékoztatta a 

megjelenteket, hogy a káposztáskertben azon tulajdonosok, akiknek a területe rendezetlen, 

nincs kaszálva felszólításra kerülnek, kényszer kaszálást rendelnek el. 

 

Zentai János elnök elmondta, hogy a terülteken a vadkár és a patak kiöntése miatt nem 

érdemes ültetni, vetni semmit. Véleménye szerint jobb lenne ha a külső része lenne 

megművelve a belső rész művelését felajánlhatnák gazdálkodóknak. Elmondta, hogy a 

tulajdonosok pénzbeli hozzájárulásával már be lehetet volna keríteni a kerteket és elkerülhető 

lenne a vadkár. 

 

1. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról 
 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a rendelettervezetet minden képviselő megkapta, 

majd kérte annak véleményezését. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a rendelettervezettel. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen 

szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:  
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4/2018. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata a 2017. évi 

költségvetésének zárszámadásáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 

értékelése 
 

Takács Péter polgármester az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

átfogó értékeléséről szóló előterjesztésből ismertette a településen élő gyermekek életkoruk 

szerinti megoszlását.  

 

Gulyás Erzsébet képviselő sajnálatát fejezte ki a gyermekek alacsony létszámát illetően. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a határozattervezettel. 
 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

32/2018. (V.23.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXIX. törvény 96. § (6) 

bekezdése alapján az önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról készített 

értékelést. 
 

Az önkormányzat a feladatellátásáról szóló értékelést 

tudomásul vette, azt elfogadja és úgy határoz, hogy a 

lehetőségeinek függvényében mindent elkövet a 

feladatellátás szinten tartása, javítása érdekében. 
 

Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának 

(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 
 

Felelős: Takács Péter polgármestert  
Határidő: 2018. május 31. 

 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

3. napirend: Beszámoló az egészségügy helyzetéről 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az egészségügy helyzetéről szóló 

beszámoló dr. Kurkó György fogorvos, dr. Piedl Endre háziorvos és Földiné Sümegi Judit 

védőnő tájékoztatóit tartalmazza, kérte a képviselőket az előterjesztés véleményezésére. 
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Elmondta, hogy az előterjesztésben a beszámolók a települések lakosaira vonatkozó rendelési 

adatokat, korcsoportonként megoszlásukat is tartalmazza, valamint felvetődő probléma a 

rendelők helyzete, azok egészségügyi követelményeknek való megfelelésének hiánya, amely 

az Egészségház fejlesztésével, átalakításával megoldottá fog válni. Hozzászólás hiányában 

felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a beszámolókkal. 
 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

33/2018. (V.23.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta az Egészségügyi helyzetéről szóló 2017. évi 

beszámolót. 

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4. napirend: Tájékoztató a Mozgássérültek Egyesülete helyi csoportjának munkájáról 
 

Takács Péter polgármester a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesületének tapolcai 

csoportjának beszámolójával kapcsolatosan elmondta, hogy a tapolcai csoport tevékenységét, 

programokon való részvételét tartalmazza az előterjesztés, amelyet Török Zoltánné 

csoportvezető készített el. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással 

jelezzék, ha elfogadják az beszámolót.  
 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 

szavazattal,elfogadta az alábbi:  
 

34/2018. (V.23.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Mozgássérültek Egyesülete helyi csoportjának 

2017. évi beszámolóját. 

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

5. napirend: Vegyes, aktuális ügyek. 
 

a.) 2017. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés 
 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy minden évben valamilyen 

célterület kijelölésre kerül, amelyet a belső ellenőr vizsgál. Vélemény, hozzászólás hiányában 

felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a határozati javaslattal. 
 

 

35/2018. (V.23.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a 2017. évi belső ellenőrzésről készített éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentést elfogja. 
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(A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Takács Péter polgármester ismertette a Nyugdíjasok Egyesületének támogatási kérelmét, 

amelyet működési célra, valamint az énekkar fellépéseinek költségeire szeretnének fordítani 

és összege 100.000 Ft. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a költségvetésben terveztek az 

egyesület támogatására. Hozzászólás hiányában kérte a képviselőket, kézfeltartással jelezzék 

ha egyetértenek az egyesület támogatásával. 
 

36/2018. (V.23.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2014. (II.15.) 

10 önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján 

a Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesületét /8296 

Monostorapáti, Iskola u. 1./ egyszeri 100.000 Ft- forint 

összeggel támogatja.  
 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az 

Egyesület bankszámlája javára. A támogatás célja: Az 

Egyesület működési költségeihez való hozzájárulás.  

A felhasználás határideje: 2018. november 30. Az 

Egyesület a támogatásról 2018. december 31-ig köteles 

elszámolni.  
 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a 

Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal 

kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az 

Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.  
 

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését 

követően intézkedjen fenti összeg kifizetéséről. Utasítja a 

polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve 

annak elmaradásáról számoljon be a Képviselő- 

testületnek.  
 

Felelős: Takács Péter polgármester  

 Takács Lászlóné jegyző  
 

Határidő: 2018. december 31.  
 

Takács Péter polgármester további napirend hiányában felkérte a jelenlévőket, mondják el 

véleményeiket, mondják el javaslataikat. További hozzászólás hiányában megköszönte a 

részvételt és a képviselő-testületi ülést és közmeghallgatást 18:28 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 
 

                Takács Péter Takács Lászlóné 
polgármester jegyző 


