
Önkormányzati Képviselő-testület   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/5-7/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 22-én /szerdán/ 

18:00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános ülésén 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Ülésterme 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

Takács Péter polgármester 

Vigh Elemér alpolgármester 

Gulyás Erzsébet képviselő 

Molnár Andrea képviselő 

Soós Gyula képviselő 

Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen  nem jelentette  be:  

 Széll Pál képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Takács Lászlóné jegyző 

Németh István Polgárőrség elnöke 

Zentai János Nyugdíjasok Egyesületének elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Domonkos Istvánné 

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte Monostorapáti község Önkormányzata képviselő-

testülete nevében a rendes, nyilvános ülésen a megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 6 tagja jelen van. Ismertette a 

napirendi pontokat, majd javasolta azok elfogadását. Felkérte a képviselőket kézfeltartással 

jelezzék, ha egyetértenek a napirendi pontokkal. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

N a p i r e n d e t :  

1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 

 Előadó: Takács Péter   Polgármester  

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadása 

 Előadó: Takács Péter  polgármester 

 

3. Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 7/2013. (XII. 10.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
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 Előadó: Takács Péter polgármester  

 

4. „Monostorapátiért Emlékérem” alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 18/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

5. Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 

értékelése 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

6. Vegyes, aktuális ügyek. 

 a.) Belső ellenőrzés összefoglaló jelentés 

 b.) Bánhegyi István út megvásárlására vonatkozó kérelme 

 c.) Monostorapáti 951/9. hrsz-ú ingatlan értékbecslése 

  Előadó: Takács Péter polgármester 

 

1. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a képviselők  az önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megkapták, majd felkérte a képviselőket 

tegyék fel kérdéseiket, mondják el javaslataikat. 

 

Soós Gyula képviselő arról kért tájékoztatást, hogy a költségvetés módosítását a múlt heti 

együttes ülésen hozott döntések indokolják. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy részben az együttes ülésen meghozott döntés 

miatt, részben a Társulási feladatoknál megváltozott számadatok, tették szükségessé a 

módosítást. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha 

elfogadják az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:  

 

6/2019. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosításának elfogadásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadása 

 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket a 2018. évi költségvetés zárszámadásról 

szóló előterjesztés véleményezésére. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a rendelet módosítását. 
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Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:  

 

7/2019. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetés zárszámadásának elfogadásáról  

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Díszpolgári Cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelete a (7/2013. XII.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Takács Péter polgármester a Díszpolgári Cím adományozásáról szóló előterjesztés 

véleményezésére kérte fel a képviselőket. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő szerint egy dátumhoz kellene kötni a díszpolgári cím átadását. 

 

Soós Gyula képviselő elmondta a rendelet pont azért kerül módosításra, hogy ne legyen egy 

meghatározott dátumhoz, alkalomhoz kötve annak átadása. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, ha a rendelet szerint nem lesz dátumhoz kötött a 

díszpolgári cím átadásának időpontja, akkor a javaslatok határideje is változó lesz, amely 

most május 31. Véleménye szerint akkor minden évben döntenie kell majd a képviselő-

testületnek mikor kívánja átadni a díszpolgári címet. 

 

Vigh Elemér alpolgármester javasolta, hogy kerüljön be még a rendelet módosításába, hogy a 

díszpolgári címben részesülő személy   a helyi adó fizetése  alól mentességben részesüljön, 

mert úgy véli a költségvetésben ennek hiánya nem okozna gondot és szép gesztus lenne. 

 

Gyulás Erzsébet képviselő elmondta, hogy vannak települések, ahol a sírhely a díszpolgár 

részére ingyenes, mely Monostorapáti esetében tárgytalan. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a temető az egyház tulajdonában van, ezért az 

önkormányzat nem rendelkezhet a sírhelyről.  

 

Varga János képviselő egyetértve az alpolgármesterrel, elmondta, hogy ünnepélyes keretek 

között átadták a díszpolgári címeket, de mintha feledésbe merülnének azok a személyek, akik 

megkapták, véleménye szerint az önkormányzati rendezvényekre, megemlékezésekre a 

vendégek között meg kellene hívni és köszönteni őket név szerint, hogy ne felejtődjenek el. A  

díszpolgári címben részesültek a falu rendezvényein név szerint lennének köszöntve 

érezhetnék a megbecsülést. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő példaként említette, hogy a Kinizsi Bank minden évben 

megköszönti névnapján, véleménye szerint egy szép gesztus lenne, ha az önkormányzat is a 

díszpolgárokat névnapján megköszöntené és még javasolta, hogy kerüljön fel a díszpolgárok 

neve a honlapra. 
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Molnár Andrea képviselő is szép gesztusnak tartaná az elhangzottakat, de ki fogja figyelmi, 

hogy a díszpolgárnak mikor van a névnapja, az adózással kapcsolatosan meg arra kért választ, 

hogy a díszpolgár elhalálozásakor tovább öröklődik vagy megszűnik az adómentesség. 

 

Takács Péter polgármester az elhangzottakhoz szólva elmondta, hogy az adómentesség csak 

helyi adót érinthet, ami további rendelet módosítását teszi majd szükségessé. 

 

Takács Lászlóné jegyző javasolta a képviselőknek, hogy az előterjesztés szerinti rendelet 

módosítást fogadják el változatlan formában. Elmondta akár egy rendeletben lehetne 

szabályozni a díszpolgári címet is és az emlékérmet is és hozzá igazítani a helyi adóra 

vonatkozó rendeletet, mivel az adóra vonatkozó mentességhez először a helyi adó rendeletet 

kell módosítani. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a kommunális adó és az az iparűzési adó 

a két adó fajta, amelyre vonatkozhatna az adómentesség. Véleménye szerint elő kell készíteni, 

de január 1-jétől lenne célszerű és aktuális. 

 

Varga János képviselő szerint az adómentességnek költségvetésre vonatkozó vonzata nincs. 

 

Takács Péter polgármester javasolta a díszpolgári cím adományozására vonatkozó 

rendeletmódosítás elfogadását és az őszi időszak előtt megvitatni a helyi adókról szóló 

rendelet módosítását, valamint a két cím adományozásról szóló rendelet egy rendeletbe 

történő helyezését. Elmondta fontos, hogy összhangban legyenek a helyi adókról szóló 

rendelettel. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő javasolta, hogy szerepeljen a rendeletben majd, hogy legalább a 

címek adományozása előtt 30 nappal kerüljön benyújtásra a javaslat és véleménye szerint a 

honlapra mint „Akikre büszkék vagyunk” cím alatt szerepeljen azok neve akik díszpolgárok, 

hogy minél többen vegyenek tudomást róluk. Kérte, hogy a települési értéktár is kerüljön fel a 

honlapra. Elmondta a honlapon történő megjelentést indokolja, hogy sokan többek között 

azok akik a közösségi munkákban nem vesznek részt, az interneten keresztül tekintik meg a 

község eseményeit. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a „Díszpolgári Cím adományozásáról szóló rendelet 

módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:  

 

8/2019. (V.22.) önkormányzati r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Díszpolgári Cím 

adományozásáról szóló 7/2013. (XII.10.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

„Monostorapátiért Emlékérem” adományozásáról szóló önkormányzati rendelete a 

18/2001. (XII.18) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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Takács Péter polgármester a „Monostorapátiért emlékérem” adományozásáról szóló rendelet 

módosítás véleményezésére kérte fel a képviselőket. Elmondta annyiban változna a rendelet, 

hogy ünnepélyes keretek között kerülnének átadásra. Hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:  

 

9/2019. (V.22.) önkormányzati r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata „Monostorapátiért 

Emlékérem” adományozásáról szóló 18/2001. (XII.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. napirend: Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 

értékelése 

 

Takács Péter polgármester az előterjesztésben foglalt, a 2018-as évről szóló gyermekjólétről 

a gyermekvédelemről szóló átfogó értékelés véleményezésére kérte fel a képviselőket. 

Javaslat hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

30/2019. (V.22.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

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

bekezdése alapján az önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról készített 

értékelést. 

 

Az önkormányzat a feladatellátásról szóló értékelést 

tudomásul vette, azt elfogadja és úgy határoz, hogy a 

lehetőségeinek függvényében mindent elkövet a 

feladatellátás szinte tartása, javítása érdekében.  

 

Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának 

(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2019. május 31. 
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7. Vegyes, aktuális ügyek. 

 a.) Belső ellenőrzés összefoglaló jelentés 

 

Takács Péter polgármester a belső ellenőrzés 2018. évről szóló összefoglaló jelentésének 

véleményezésére kérte a fel a képviselőket. Elmondta kötelező, évente ellátandó feladat, majd 

hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

31/2019. (V.22.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2018. évi a belső ellenőrzésről készített éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentését elfogadja. 

 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

b.) Bánhegyi István út megvásárlására vonatkozó kérelme 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy megkeresésé érkezett Bánhegyi István a 

Monostorapáti zártkert 1521. hrsz-ú ingatlan megvásárlása ügyében kb.40 m2 területre, mely a 

1519 hrsz-ú ingatlanára nyúlik. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az új rendezési vázrajz 

szükséges, a terület értékének meghatározásához értékbecslőt kell megbízni, valamint az 

adás-vétele ügyvédi költséggel is jár, a felmerülő költségeket a kérelmező magára vállalja.  

 

Soós Gyula képviselő érdeklődött, hogy bekerítés céljából kívánja megvásárolni, mert 

véleménye szerint akkor éri meg a kérelmezőnek megvenni, ha a vadak elleni védekezés miatt 

bekeríti a területét. 

 

Takács Lászlóné jegyző ismertette az eljárás menetét majd elmondta, hogy újra fel kell mérni 

az érintett területet, a telekalakítási vázrajz elkészítése után tudja a testület mekkora a terület, 

a vagyonrendeletből mekkorát kell kivenni, forgalomképessé nyilvánítani.  Elmondta 

figyelembe kell venni, hogy az út nem megy tovább, fontos ne mások érdeksérelmére 

történjen az útszakasz  megszűntetése. 

 

Varga János képviselő arra keresett választ, hogy megéri az ingatlan tulajdonosnak az út 

megvétele, mert ez így zsákutcának tekinthető. 

 

Takács Péter polgármester szerint azért is nehéz ilyen jellegű ügyben döntést hozni, mert 

valószínű, hogy újabb és újabb kérelmek fognak érkezni, elindít egy folyamatot. 

 

Soós Gyula képviselő arról kért tájékoztatást, hogy az úton utolsó ingatlan, a kérelmező 

tulajdonában lévő ingatlan. 

 

Vigh Elemér alpolgármester ismertette az út pontos helyét, az úthoz kapcsolódó 

tulajdonosokat, majd arra kért választ, hogy ha megveszi az ingatlan tulajdonosa az útnak a 

jelzett részét, annak új helyrajzi száma lesz. 
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Takács Lászlóné jegyző elmondta,  hogy a megvásárolni kívánt terület nem kerül külön 

helyrajzi szám alá, a területet hozzácsatolják a kérelmező ingatlanához. 

 

Zentai János elnök szerint a felső szomszédok attól, hogy most nem használták az utat, attól 

még szolgalmi út lehet a jelzett útszakasz.   

 

Varga János képviselő szerint meg kell nézni helyszíni szemle keretében, hogy néz ki 

valójában.  

 

Vigh Elemér alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket a tulajdonosok ingatlanaik 

megközelítéséről, az utat érintő területekről. 

 

Varga János képviselő úgy látja nem ártana szakember véleményezését kérni. 

 

Molnár Andrea képviselő szerint a képviselőtestület szemrevételezése is elegendő nem 

szükséges szakember bevonása. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy ha nem akar a képviselő-testület 

dönteni a soron következő ülésen is meghozhatja az eladásra vonatkozó döntését. 

 

Molnár Andrea képviselő véleménye szerint akkor döntsön az eladásról csak a képviselő-

testület, ha senkinek nem származik kára az út eladásából. 

 

Takács Péter polgármester szerint még biztos, hogy lesz hasonló eset, ezért át kell gondolni 

mielőtt döntést hoznának. Elmondta számítani kell rá, hogy lesz a képviselő-testület előtt a 

közeljövőben hasonló eset. 

 

Molnár Andrea képviselő elmondta a kérelmező nyilatkozott, hogy a költségeket Ő viseli, az 

önkormányzatnak nem kerül kiadásába. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő szerint a döntés nem hozza magával, hogy precedens lenne a 

jövőre nézve, mert nemet mondani lehet a későbbiekben is. 

 

Takács Lászlóné jegyző ismertette a kérelmező által benyújtott dokumentumból, hogy más 

nem használja az utat, amelyet lezárt egy sorompóval már 15 éve. Elmondta, hogy nem 

érkezett bejelentés az út lezárásával kapcsolatosan. 

 

Takács Péter polgármester ismertette a határozati javaslatot, majd felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi:  

 

32/2019. (V.22.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Bánhegyi István Tapolca, Batthyány u. 5. kérelmét 

támogatja, Monostorapáti 1521 hrsz-ú, 926 m2 nagyságú 

ingatlanból – telekhatár-rendezési vázrajz elkészítése 

során meghatározott területnagyságot – kb. 40 m2-tert a 
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vagyonrendelet módosítását követően Bánhegyi István 

tagpolcai lakosnak értékbecslő által meghatározott 

összegben értékesíti. Minden felmerülő költséget a 

kérelmező köteles megtéríteni az önkormányzatnak. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyző, hogy erről a 

kérelmezőt tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. május 31. 

 

c.) Monostorapáti 951/9. hrsz-ú ingatlan értékbecslése 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen  tárgyalta a  951/9. hrsz-ú 

ingatlanra érkezett vásárlási szándék. Az Újfaluban Göbecs András melletti önkormányzati 

területre, az értékbecslés elkészült. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az értékbecslő 

álláspontja szerint az érintett területre átnyúlik Göbecs András lakóháza kb.1 m-rel. Elmondta 

elképzelhetőnek tartja, hogy a ház építését megelőző mérés és a mostani GPI-el történő mérés 

között is lehet különbség. 

 

Soós Gyula képviselő szerint a lakóház tulajdonosának meg kellene vennie a telekre átnyúló 

részt, illetve annak a telek végéit tartó sávját. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő saját tapasztalatait mondta el az egyes területek kiméréséről, majd 

hozzátette véleménye szerint már 1992-ben a ki kellett volna derülnie a telek kimérésekor. 

 

Takács Lászlóné jegyző szerint az  épület feltüntetésekor  is ki kellet volna derülni,  hogy 

átnyúlik a lakóépület a mellette lévő ingatlanra.  

 

Vigh Elemér alpolgármester arról kért tájékoztatás, hogy mi alapján állapították meg, hogy az 

ingatlan átnyúlik a szomszédos telekre. Elmondta a telek kimérésére vonatkozó szabályokat, 

és úgy látja nem tartalmazza az előterjesztés a mérési pontokat.  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 

hogy az ingatlan értékbecslésével bízta meg ingatlanközvetítőt, nem a kitűzéséről volt szó, az 

ingatlanközvetítő a 951/9. hrsz-ú ingatlan értékét nézte meg, de valamivel megmérte a 

területet ott érzékelte, hogy a lakóingatlan rajt van a területen, melyet jelzett. 

 

Vigh Elemér alpolgármester szerint az értékbecslő hivatalosan nem állíthatja, hogy a lakóház 

átnyúlik a szomszédos telekre. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy szóbeli tájékoztatás történt, hogy 

a szomszéd ingatlan lakóháza átnyúlik a területre, egy következő lépés a földmérő általi 

kimérés. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a földhivatali térképen is látszik, hogy a lakóingatlan 

átlóg a  telekre, amely  Lf-1  építési övezetbe tartozik, telekhatár rendezés után is alkalmas 

építési területnek.  Ha a lakóház tulajdonosa meg kívánja vásárolni, szükséges egy 

telekalakításai vázrajz, ami alapján meg tudja mekkora területet kell megvennie. 
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Gulyás Erzsébet képviselő az elbirtoklásról kért tájékoztatást. 

 

Takács Lászlóné jegyző a földhivatal által hivatalosan lekért térkép alapján ismertette a 

lakóház elhelyezkedését. Elmondta a telekrész, amelyre átnyúlik a lakóingatlan nem 

birtokolható el az önkormányzattól, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy akkor birtokolható 

el egy terület, ha valaki 15 éven keresztül úgy használ valamit,abban a tudatban,  hogy az az  

Ő  saját tulajdona.  

 

Takács Péter polgármester javasolta, hogy folytassanak  egyeztetést a lakóépület 

tulajdonosával. 

 

Vigh Elemér alpolgármester meg kell állapítani  az ingatlan értékét, mivel az ügy elég sürgős. 

 

Varga János képviselő ismertette, hogy a házak ablakainak mérete miatti telekhatártól való 

távolságára vonatkozó szabályokat. 

 

Molnár Andrea képviselő szerint utána kell járni, hogy a lakóház tulajdonosának mekkora 

területet kell megvásárolnia. 

 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket, mivel további hozzászólás nem volt 

kézfeltartással jelezék, ha elfogadják határozatot, amelyben felhatalmazzák további 

egyeztetésre a polgármestert. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal elfogadta az alábbi:  

 

33/2019. (V.22.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Monostorapáti 591/9 hrsz-ú, beépítetlen terület 

telekvásárlás és telekhatár-rendezés ügyében 

felhatalmazza a polgármestert további egyeztetés 

lefolytatására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2019. május 31. 

 

Takács Péter polgármester kérte a megjelenteket, mivel napirendi pontok végére értek, 

akinek lenne egyéb javaslata, közérdekű véleménye mondja el. 

 

Zentai János elnök elmondta, hogy látta Kapolcson készül a járda az orvosi rendelőig, pedig 

ott a forgalmi sáv kárára szélesítették a járdát. Véleménye szerint Monostorapátiban  nagy 

gondot jelent a gólyafészektől a Török-Csillagék házáig a gyalogos közlekedés és jó lenne, ha 

az önkormányzat kialakítana járdát azon a szakaszon. Elmondta a gyerekeknek a napköziben 

amikor ebédelni mennek ezen a szakaszon a megnövekedett forgalom miatt veszélyes a 

közlekedés.  Véleménye szerint társadalmi munkában többen segítenének, akár a szülők 

részéről is, hogy kevesebb költségbe kerüljön. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő az után érdeklődött, konkrétan hova képzelné a járdát. 
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Zentai János elnök elmondta, hogy a jelenlegi szegély és a házak között még van hely. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő szerint a szegély azért van, hogy az útról elvezesse az esővizet, 

ezért véleménye szerint a jelenlegi szegély magasságában kellene kialakítani a járdát. 

 

Zentai János elnök úgy látja a szegély magasabb egy normál szegélynél ezért lehetőség lenne 

alacsonyabb járda kialakítására. 

 

Molnár Andrea képviselő arról kért tájékoztatást, hogy az út és a házak közötti rész kinek a 

tulajdona. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy nem önkormányzati tulajdon. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a tulajdonviszonyokról, elmondta a 

közút kezelő tulajdona a házfalakig terjedő rész. Véleménye szerint lehet jobb lenne 

szétbontás nélkül a szegély és a házak közé építeni a járdát, de mindenképpen a folyamatban 

lévő pályázatok befejezése után, kitalálni egy olyan megoldást, ahol biztonságosabban lehetne 

közlekedni. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő szerint jó lenne, ha a másik oldalon a lefedett akna tető mellett 

nem ültetnének virágot, bokrot, mert nem lehet gyalogosan közlekedni rajta. Javasolta, hogy 

legyenek felszólítva az ingatlan tulajdonosok, mert akadályozzák a gyalogos közlekedést a 

járdán. 

 

Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy jó a járda az említett szakaszon, de a gyerekek 

közlekedését nem segíti, mivel pont a kanyarban kellene átmenni a másik oldalra. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő tájékoztatta, hogy nem a gyermek közlekedésének megoldásaként 

említette a járdára benyúló növényzetet, hanem a postára közlekedő gyalogosoknak. 

 

Molnár Andrea képviselő visszatérve az említett szakaszra elmondta, hogy a gólyafészektől 

az út szűkül és a járda véleménye szerint közútkezelő kompetenciája. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő ismertette a megvalósított újfelújításokat a 80-as években. 

 

Zentai János elnök szerint nem szükséges olyan magas szegély elég lenne alacsonyabb, majd 

részletesen ismertette a járda egy lehetséges megvalósítását, amelyben a jelenlegi szegélyt 

visszaszednék és kiszélesítenék a házakig, a házak oldalát szigetelni kell, megvédeni ne 

vizesedjenek a házak és a járda az út felé kicsit lejtene. 

 

Molnár Andrea képviselő szerint, ha a járda teljesen a házak előtt lenne nem biztos, hogy jó. 

 

Zentai János elnök példaként hozta fel a településen lévő ingatlanokat, amelyeknél a házak 

előtt közvetlenül járda van.  

 

Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy a jelenlegi szegély lebontása lehet többe kerülne, 

mint feltölteni az érintett részt, mivel a lebontott szegély helyett újakat kell venni. 

 

Zentai János elnök felhívta a figyelmet a kapubejárokra, ami miatt szintkülönbségek lesznek. 
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Vigh Elemér alpolgármester szerint majd jól meg kell terveztetni. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy elsőként a közútkezelő engedélyezése szükséges, 

mert ők mondják meg balesetveszélyes vagy sem. 

 

Varga János képviselő tájékoztatta a megjelenteket, hogy ha száraz az idő a patakparton is 

közlekednek a gyerekek, majd ismertette annak útvonalát. 

 

Molnár Andrea képviselő a Kossuth utca, Zrínyi utca aszfaltozásáról kért tájékoztatást. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Minisztériummal az ügyben egyeztetést folytat, 

majd ismertette a támogatási szerződés módosításainak okait, többek között a Fenyves utca 

benn volt, amelyek ki kellett venni, az árkok a támogatási összeg 20%-át nem haladhatják 

meg de a pályázatban magasabb volt, visszajelzést már kapott, hogy a módosításokat 

elfogadták, amelyet már csak a Minisztériumi szinten kell elfogadni, véleménye szerint június 

közepén tudnak róla döntést hozni. 

 

Zentai János elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy az Újfaluban a vízelvezető rács 

balesetveszélyes, főleg a kerékpárosokra nézve, mert az úttal párhuzamosan vannak a rácsok, 

véleménye szerint keresztbe lehetne egy laposvasat hegeszteni, amellyel megszüntethető 

lenne annak balesetveszélyesség. 

 

Varga János képviselő elmondta, hogy a búcsúi helyszín ügyében kell tenni valamit, mivel a 

terület ebben a formában nem tölti be a funkcióját, a terület nagyon vizes, a különböző 

járművek megsüllyedtek. Elmondta, a legnagyobb gond, hogy az út tele van kátyúkkal, 

véleménye szerint az útra bitumen kellene, amihez már fel lehetne tölteni a környezetét két 

oldalról. Véleménye szerint a terület nem méltó a különböző rendezvények megtartására. 

 

Vigh Elemér alpolgármester egyetért az elhangzottakkal, de szerinte van fontosabb útszakasz 

is a faluban, ami felújításra szorul, példaként említette az Iskola utcát, a hidat. Véleménye 

szerint fontossági sorrendet kell felállítani. 

 

Varga János képviselő elmondta, hogy szerinte sem a rendezvény helyszínének rendbetétele 

a legfontosabb csak egy olyan problémát vetette fel, amit kezelni kellene. 

 

Molnár Andrea képviselő véleménye szerint mindkét felvetés fontos, amivel törődni kell az 

önkormányzatnak. 

 

Takács Péter polgármester felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy 2014 óta ez a képviselő-

testület az, amely a legtöbb aszfalt burkolást végezte és fogja végezni, véleménye szerint amit 

eddig elterveztek azt kellene befejezni. A búcsú helyszínnel kapcsolatos elmondta, hogy a 

képviselő-testület felvetette már az alsó iskola alatti területre történő visszahelyezését, de 

azzal a falu 50%-a nem értett egyet ezért nem lett visszahelyezve, sajnos az időjárás nem volt 

kegyes a területet illetően a mostani búcsúval. Sajnálattal számolt be arról, hogy vannak, akik 

az útra nem vigyáznak példaként említette a rendbe tett paptagi úton a szántóterületek 

művelésekor a traktorral történő megfordulásokat az úton, amivel az utat rongálják.  
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Véleménye szerint a képviselő-testület, amit lehetett megtett, majd további hozzászólás 

hiányában az ülést bezárta 18:55 órakor. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

Takács Péter Takács Lászlóné 

polgármester jegyző 


