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Takács Lászlóné jegyző 

Kovács Pál Monostorapáti Önkéntes Tűzoltóegyesület elnöke 

Németh István Monostorapáti Polgárőr Egyesület elnöke 

Pócza Balázs Egervölgye Sportegyesület elnöke 

Simon László Bokréta Nagycsaládos Egyesület elnöke 

Török Zoltánné Mozgáskorlátozottak Egyesülete vezetője 

Horváth József Tapolca Rendőrkapitányság r. alezredese 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte Monostorapáti község Önkormányzata képviselő-

testületének 2020.  évi első, rendes, nyilvános testületi ülésén a képviselőket, a közös 

önkormányzati hivatal dolgozóit és a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 7 tagja jelen van. Ismertette a napirendi 

pontokat, javasolta a napirendi pontok sorrendjének módosítását és első napirendi pontban a 

közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló megtartását tekintettel Horváth József 

alezredes úr jelenlétére. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a 

módosított napirendi pontokkal. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t :    1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 

 Előadó: Molnár Tibor körzeti megbízott 
 

2./ Monostorapáti község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

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

módosítása 
 Előadó: Takács Péter   polgármester  
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3./ Monostorapáti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 

elfogadása. 

 Előadó: Takács Péter polgármester  
 

4./ Tájékoztató az Egervölgye Sportegyesület munkájáról 
 Előadó: Pócza Balázs egyesület elnöke  
 

5./ Beszámoló a Monostorapáti Polgárőr Egyesület tevékenységéről.  
 Előadó: Németh István egyesület elnöke 

 

6./ Vegyes, aktuális ügyek 
a.) Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött  

         megállapodás felülvizsgálata, elfogadása  
b.) Iskolai körzethatár véleményezése  

c.) Nyári táborozás támogatása 
d.) Civil szervezetek támogatása 

e.) Selejtezett könyvek értékesítése 
           Előadó: Takács Péter  polgármester 

 

1. napirend: Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az első napirendi pont közrend, közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló, a Tapolcai Rendőrkapitányság részéről Horváth József r. 

alezredes úr van jelen. Elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. 

 

Horváth József r. alezredes, a közrendvédelmi osztály osztályvezetője köszöntötte a 

jelenlévőket, majd az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a körzeti megbízott nem 

tud jelen lenni, de a megküldött beszámoló teljes, mindenre kiterjed. Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy a körzeti megbízott Molnár Tibor a Tapolcai Rendőrkapitányság oszlopos 

tagja, 1995. óta teljesít körzeti megbízotti beosztást. Elmondta a hosszú idő ellenére is lelkes 

és aktív tagja a Tapolcai Rendőrkapitányságnak, intézi az ügyeket. Véleménye szerint jó, hogy 

a település életében is részt vesz és a szomszéd településen él, ezért sokkal komolyabb 

helyismerettel rendelkezik nem csak a településen, de a környező településeken is. A 

közrendvédelmi tevékenységre kitérve elmondta, hogy a körzeti megbízott ellenőrzi az 

italboltot, a dohányboltot, a vegyesboltot és kapcsolatot tart fenn az óvodával, az általános 

iskolával, gyógyszertárral, a közintézményekkel, tevékenysége kimagasló. Elmondta, hogy a 

körzeti megbízott bűnügyi tevékenysége is aktív, köszönhetően munkájának településen a 

vagyon elleni bűncselekmények sem maradnak felderítés nélkül és nem csak itt a községben, 

hanem a környező településeken is a felderítési munkáját maximálisan elvégzi. Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy a beszámolóban található adatok is jól mutatják, hogy a különböző 

bűncselekmények száma csekély. Véleménye szerint, ha ezt sikerül tartani a jövőben is az jó 

lenne. Elmondta, hogy a balesetek száma is alacsony, mindösszesen 3 volt az elmúlt évben, 

egy volt lakott területen belül, annak ellenére, hogy a községben halad át a 77-es út, ahol a 

tehergépjármű forgalom nagy. A közlekedésrendészeti tevékenység terén előnyt élvez a 

község a mérések, intézkedések tekintetében, ezért is kevés a baleset. Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy 43 fő rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, a körzeti megbízott 

ellenőrizte őket és mindenki szabályszerűen tárolja fegyvereit. Elmondta a körzeti megbízott a 

megelőzési tevékenységekben is komoly erőfeszítéseket tett és tesz, ami érinti a fiatalokat, 

óvodásokat, iskolásokat, időseket. Véleménye szerint Molnár Tibor tevékenysége a Tapolcai 

Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai között a legjobb. Elmondta az elért eredmények 

megtartása a fő cél, a körzeti megbízott munkáját segítette a Polgárőr Egyesület és az 
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önkormányzattal is jó az együttműködés. Elmondta a Polgárőr Egyesület tevékenysége 

segítette a felderítéseket és reméli a jövőben is jó együttműködéssel láthatja el munkáját a 

körzeti megbízott. 

 

Takács Péter polgármester megköszönte az alezredes kiegészítését. Kérte a képviselőket 

mondják el véleményeiket, tegyék fel kérdéseiket. 

 

Varga János képviselő megköszönte a beszámoló kiegészítését. Véleménye szerint nagyon 

nagy gondot jelent és nagyon veszélyes a templomnál lévő gyalogátkelőn történő átkelés. 

Elmondta, hogy figyelemmel kísérték a Kapolcson szervezett demonstrációt a forgalom 

lassítás és figyelemfelhívás tekintetében. Kérte a rendőrséget nagyobb figyelmet fordítsanak a 

templom előtti gyalogátkelőhelyre, mert sokszor csak a véletlennek köszönhető, hogy nem 

történik baleset, mivel a kanyar után hamar ott van a gyalogátkelőhely.  

 

Horváth József r. alezredes elmondta, hogy a közlekedésbiztonsági helyzet kiemelt 

jelentőségű, de nagy gondot jelent, hogy a gépjármű park többszörösére emelkedett és a 

gépjárművezetők sem vezetnek figyelmesen. Elmondta, hogy a körzeti megbízott felé jelezni 

fogja a kérést és törekedni fognak arra, hogy a mérési óraszámokat növeljék. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a beszámolót. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta az alábbi: 

 

4/2020. (II.12.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-

testülete a körzeti megbízott „Monostorapáti község 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről” című beszámolóját elfogadja. 

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Péter polgármester megköszönte Horváth József r. alezredes megjelenését és a 

rendőrség munkáját, melyekhez további jó erőt kívánt. 

 

Horváth József r. alezredes megköszönte az önkormányzat együttműködését, majd elköszönt 

és távozott. 

 

2. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

elfogadásáról szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy második napirendi pont az önkormányzat 2019. 

évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet elfogadása. Felkérte a képviselőket, ha 

van kérdésük szíveskedjenek feltenni. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi: 
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1/2020. (II.20.) ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: Monostorapáti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 

elfogadása. 
 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról 

szóló előterjesztés véleményezésére. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a költségvetést már a 

képviselő-testület tagjai korábban megtárgyalták, átbeszélték többször is, ezért nem térnek ki 

részletesen minden pontjára. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a költségvetés összeállításakor 

még nem voltak ismertek a Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulás költségvetést érintő 

hozzájárulásainak összegei. Elmondta a 2019-es évhez viszonyítva készült el az 

önkormányzat költségvetése, a betervezett összeg kevesebb, mint amennyit a javaslatban a 

Társulás hozzájárulási összegként meghatározott, amelyet májusban költségvetés 

módosításával tudnak majd a tartalék terhére helyesbíteni. Kérte a képviselőket mondják el 

véleményeiket, tegyék fel kérdéseiket 

 

Varga János képviselő a tartalék képzéséről kért tájékoztatást, mivel az elmúlt években szinte 

állandó 2017 óta a működési tartalék, de a felhalmozási célú az idei költségvetésben 15 millió 

forint lett, melynek oka-e az óvoda és az orvosi rendelő felújításával kapcsolatos 

bizonytalanság.   

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy nem a felújítások okozták, a 15 millió 

pénzmaradvány. 

 

Varga János képviselő a költségvetéssel kapcsolatosan elmondta, hogy szűk költségvetés lett.  

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a költségvetés főszámai egyrészt 

az állam lefinanszírozott működési támogatásokat foglalja magába, másrészt a sarokszámok 

az előző évhez viszonyítva kerültek meghatározásra. Véleménye szerint a költségvetés 

számaival tudnak dolgozni és a fejlesztéseket, amelyeket önerőből szeretnének végre hajtani 

meg tudják valósítani és a tartalékkeret szükséges. Elmondta a pályázatok megvalósítása 

folyamatban, az építés kivitelezése még nem kezdődött meg, mely magával hozhatja majd 

egyéb költségek finanszírozását is. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 2020. évi költségvetést.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi: 

 

2/2020. (II.20.) ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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4. napirend: Tájékoztató az Egervölgye Sportegyesület munkájáról 

 

Takács Péter polgármester elmondta a következő napirendi pont az Egervölgye 

Sportegyesület tájékoztatója a 2019. évi tevékenységükről. Köszöntötte az egyesület elnökét, 

elmondta, hogy a beszámolót minden képviselő megkapta. 

 

Pócza Balázs képviselő és az Egervölgye Sportegyesület elnöke elmondta, hogy a beszámolót 

részletesen elkészítette és nem kívánja kiegészíteni, de szívesen válaszol a kérdésekre. 

 

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. 

 

Varga János  képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy tegnap többen is részt vettek egy 

megbeszélésen és keresték a megfelelő helyszínt egy elég nagy vállalással járó rendezvényhez  

három közösségi hely került előtérbe, az általános iskola, a Flórián Park, ami félig kész,  és 

kapcsolódva a Egervölgye Sportegyesület beszámolójában meghatározott harmadik helyszín a 

sportpálya . Elmondta, hogy a beszámolóval kapcsolatosan sok sikert kíván  a munkájukhoz. 

 

Takács Péter polgármester a bajnokság végére sok érmet kívánt az egyesületnek, majd 

további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 

beszámolót. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta az alábbi: 

 

5/2020. (II.12.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-

testülete „Eger-völgye Sportegyesület 2019. évi 

beszámolója” című előterjesztést elfogadja. 

 

(A Beszámoló a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) 

 

5. napirend: Beszámoló a Monostorapáti Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a következő napirend a Monostorapáti Polgárőr 

Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása. Köszöntötte az egyesület elnökét 

Németh Istvánt, akihez azzal a kérdéssel fordult, hogy kívánja-e kiegészíteni a tájékoztatót. 

 

Németh István elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy évről évre egyre több a munkájuk, a 

rendőrséggel együttműködve több településen is szolgálatot teljesítenek. Elmondta, hogy 

legtöbbször az éjszakai órákban teljesítenek szolgálatot és sikerült megszüntetni az utcai 

árusítást is a településen, mely a körzeti megbízott intézkedésének köszönhető. Tájékoztatta a 

jelenlévőket új probléma, mely egyre nagyobb gondot jelent az illegális szemétlerakás, 

melynek felderítéséhez a személyi állományuk kevés, de egy megoldásként felvetődött a 

vadkamerák elhelyezése is. Elmondta a bűncselekmények száma csökkent, mely köszönhető 

annak is, hogy megszűntek az utcai árusítások, mivel az árusok legtöbb esetben az ország 

távolabbi részéről érkeztek és bűncselekményeket ők követték el. Tájékoztatta a jelenlévőket, 

hogy a lakosság részéről sok jelzés érkezik, próbálnak megtenni mindent. Reméli a 2020-as 

évben is hasonló szolgálati időt tudnak teljesíteni, annak ellenére, hogy a polgárőrök többsége 

dolgozik, akik éjszakai szolgálatot nem mindig tudnak vállalni, csak a nyugdíjasok. Elmondta 
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a polgárőrség, ahol kell biztosítják a jelenlétet, a Magyar Labdarugó Szövetséggel való 

együttműködés alapján mérkőzéseken jelen lesznek. Megköszönte a segítséget, az 

együttműködést és kérte jelezzék a lakosságnak, ha valakinek problémája van fordulhat a 

polgárőrség felé is, ha tudnak segítenek. 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a kiegészítést és az egész éves munkájukat. Kérte a 

képviselőket mondják el véleményeiket, tegyék fel kérdéseiket. 

 

Szipőcs Nikolett képviselő arról kért tájékoztatást, hogy a kóbor kutyákra is tud-e figyelni a 

polgárőrség. 

 

Németh István elnök tájékoztatta, hogy a körzeti megbízott felé is jelzik, ha a polgárőrséghez 

érkezik információ a kóbor kutyákról, de eszközzel nem rendelkeznek, befogási lehetőségük 

nincs. Elmondta, hogy nincs tudomása arról sem, hogy a befogott kutyákat hova 

helyezhetnék. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a hivatal épületénél hátul található kennel, ahol el 

lehetne helyezni a kutyát és egyeztetni kell a kutyamenhellyel van-e szabad hely. Elmondta az 

érintett kutya tulajdonosa ellen szabálysértési feljelentés történt, bírságot is kiszabtak, melyet 

nem tudnak behajtani.  

 

Németh István elnök elmondta, hogy tudják veszélyes a kóbor kutya, de nincs lehetőségük 

befogására és előfordul, hogy mire kimennek már nincs ott az állat. 

 

Törökné Giczi Anikó képviselő szerint gondot jelent az is, hogy az tulajdonos, akinek 

kutyája az utcán van a kerítésénél a hátsó részen nagy lyukak vannak, amin keresztül a kutya 

ki tud menni. Kérdéssel fordult a polgárőrséghez tudnának-e az ügyben tenni, valamint 

felszólítani őket a kerítés rendbetételére?  

 

Németh István elnök elmondta, hogy nincs lehetőségük, eszközük valamit is tenni az utcán 

kóborló kutyákkal és a kerítésekkel. 

  

Takács Péter polgármester megköszönte a polgárőr egyesület áldozatos munkáját és további 

hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 

beszámolót. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta az alábbi: 

 

6/2020. (II.12.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Polgárőr Egyesület 2019. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

(A Beszámoló a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) 

Németh István elnök megköszönte az együttműködést, majd elköszönt és távozott. 

6. napirend. Vegyes, aktuális ügyek 
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a.) Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 

felülvizsgálata, elfogadása  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a következő napirendi pont az együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata a Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy azért van szükség az Együttműködési Megállapodásra, mert 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a hivatali ügyintézését a Monostorapáti Közös 

Hivatal látja el, ezért minden évben felül kell vizsgálni a megállapodást. Hozzászólás 

hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati 

javaslatot. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta az alábbi: 

 

7/2020. (II.12.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötelező – előterjesztés mellékletét 

képező – nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról 

szóló Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2020. február 29. 

 

 

b.) Iskolai körzethatár véleményezése 

 

Takács Péter polgármester elmondta a következő napirendi pont a kötelező felvételt biztosító 

általános iskolai körzethatár véleményezése. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy évente 

visszatérő, megtárgyalandó napirendi pont és Monostorapáti esetében a kijelölt kötelező 

felvételt biztosító intézmény a Művészetek Völgye Általános Iskola. Hozzászólás hiányában 

felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta az alábbi: 

 

8/2020. (II.12.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

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, 

egyetért a körzethatárral. Településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános 

iskolába járó tanköteles tanulók száma összesen: 93 fő.  

Művészetek Völgye Általános Iskola Monostorapáti alsó 

és felső tagozatára járó tanulói létszáma: 91 fő, 
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Taliándörögd Tagintézménybe 1 fő jár, Kinizsi Pál 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába 1 fő tanul, 

hátrányos helyzetű tanulók száma 18 fő, halmozottan 

hátrányos helyzetű tanuló 3 fő. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi 

határozatot küldje meg a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprém Megyei Járási Hivatal Hatósági 

Főosztályának 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-

5. részére. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2020. február 15. 

 

c.) Nyári táborozás támogatása 
 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a következő napirendi pont a Balaton-felvidéki 

Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnak a megkeresése a hátrányos 

helyzetű gyermekek nyári táborozáshoz támogatás kérése. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 

korábbi években a Balaton parti települések strand belépőket és a környező települések 

falubuszaikat ajánlják fel. Elmondta, hogy a program keretében a Balaton parton élő 

gyermekeket Nagyvázsony környékére, a Balatontól távolabb lakó gyermekeket a Balaton 

partra viszik vagy Tapolcán a Nyárfa utcában kézműves foglalkozást tartanak részükre. 

Javasolta az elmúlt évekhez hasonlóan a település gépjárművének, falubuszának felajánlását. 

 

Szipőcs Nikolett képviselő elmondta, hogy gondoltak kézműves foglalkozás megtartására is a 

gyermekek részére itt a településen, de felvetődik ki foglalkozna a gyermekekkel. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy már több éve nagy segítség, ha biztosítják a 

települések a falubuszt a gyermekek szállítására. Hozzászólás hiányában javasolta, hogy 

biztosítsa az önkormányzat a falubuszt előre egyeztetett időpontban. Felkérte a képviselőket, 

aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta: 

 

9/2020. (II.12.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testülete mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik, 

hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki 

Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 

által a hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett 

nyári táborozás, szabadidős program támogatásához 

hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű 

(falubusz) biztosításával, a gyermekek szállítására. 

 

Képviselőt-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

határozatot küldje meg a kérelmezőnek.  
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Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2020. február 29.  

 

d.) Civil szervezetek támogatása 

 

Takács Péter polgármester elmondta a következő napirendi pont a civilszervezetek 

támogatási kérelmének elbírálása. Tájékoztatta a civil szervezetek vezetőit, hogy a képviselő-

testület felülbírálta az előző évek támogatási összegeit és módosította azokat.  

Elsőként a Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelmének elbírálásához kérte a képviselők 

véleményét. Javasolta a 200.000.- Ft támogatás megítélését a szervezet részére. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket nem jelent problémát, ha a szervezet 

kevesebb összegű támogatást kért, mert a támogatási szerződésbe bekerülhet, hogy 

költségvetési támogatás összege emelkedett. 

 

Takács Péter polgármester az elfogadott költségvetés alapján kérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék a Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesületének 200.000.- Ft összegű 

támogatás elfogadását.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta: 

 

10/2020. (II.12.) 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.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az 

Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete /8296 

Monostorapáti, Iskola u.1./ egyszeri 200.000 Ft- azaz 

kettőszázezer forint összeggel támogatja.  

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az 

Egyesület bankszámlája javára.  

A támogatás célja: Az Egyesület működési költségeihez, 

rendezvényihez, kirándulásaihoz, egyéb kiadásaihoz való 

hozzájárulás.  

A felhasználás határideje: 2020. november 30. Az 

Egyesület a támogatásról 2020. 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.  
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Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás 

benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a 

Képviselőtestületnek. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

 Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

Takács Péter polgármester elmondta a következő támogatási kérelem a Mozgássérültek 

Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Csoportjától érkezett, akik 70.000.- Ft-ot kértek, de a 

támogatás összeg a költségvetés alapján 100.000.- Ft. Felkérte a képviselőket kézfeltartással 

jelezzék, az Egyesület 100.000.- Ft összegű támogatásának elfogadását.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta: 

 

11/2020. (II.12.) 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.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az 

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete /8200 

Veszprém, Budapest u. 16./ egyszeri 100.000 Ft- azaz 

Egyszázezer forint összeggel támogatja.  

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az 

Egyesület bankszámlája javára.  

A támogatás célja: Az Egyesület Tapolcai csoportjának 

rendezvényeinek, kirándulásainak költségeihez való 

hozzájárulás.  

A felhasználás határideje: 2020. november 30. Az 

Egyesület a támogatásról 2020. 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 

Képviselőtestületnek. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

 Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2020. december 31. 
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Takács Péter polgármester elmondta a következő az Egervölgye Sportegyesület támogatási 

kérelme, 500.000.- Ft támogatási összeggel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, az Sportegyesület 500.000.- Ft összegű támogatásának elfogadását.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta: 

 

12/2020. (II.12.) 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.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az 

Egervölgye Sportegyesület /8296 Monostorapáti, Petőfi 

u. 123./ egyszeri 500.000 Ft- azaz Ötszázezer forint 

összeggel támogatja.  

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az 

Egyesület bankszámlája javára.  

A támogatás célja: Az Sportegyesület működési 

kiadásaihoz való hozzájárulás.  

A felhasználás határideje: 2020. november 30. Az 

Egyesület a támogatásról 2020. 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 

Képviselőtestületnek. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

 Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2020. december 31. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a következő az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

támogatási kérelme, 200.000.- Ft támogatási összeggel. Hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200.000.- Ft összegű 

támogatásának elfogadását.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta: 
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13/2020. (II.12.) 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.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az 

Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület /8296 

Monostorapáti, Petőfi u. 108./ egyszeri 200.000 Ft- azaz 

Kettőszázezer forint összeggel támogatja.  

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az 

Egyesület bankszámlája javára.  

A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásaihoz 

hozzájárulás.  

A felhasználás határideje: 2020. november 30. Az 

Egyesület a támogatásról 2020. 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 

Képviselőtestületnek. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

 Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2020. december 31. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a következő a Monostorapáti 

Polgárőrség támogatási kérelme, melynek megítélhető összege 200.000.- Ft. Hozzászólás 

hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha a Polgárőrség 200.000.- Ft 

összegű támogatását elfogadják.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta: 

 

14/2020. (II.12.) 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.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az 

Monostorapáti Polgárőrség /8296 Monostorapáti, Petőfi 

u. 123./ egyszeri 200.000 Ft- azaz Kettőszázezer forint 

összeggel támogatja.  
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A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az 

Egyesület bankszámlája javára.  

A támogatás célja: A Polgárőrség működési kiadásaihoz, 

egyéb költségeihez való hozzájárulás.  

A felhasználás határideje: 2020. november 30. Az 

Egyesület a támogatásról 2020. 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 

Képviselőtestületnek. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

 Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2020. december 31. 

 

e.) Selejtezett könyvek értékesítése 

 

Takács Péter polgármester elmondta a következő napirendi pont a könyvtárban selejtezett 

könyvek értékesítése. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Tapolcai Városi Könyvtár keretein 

belül működik a helyi könyvtár és van egy selejtezési ütemterv, amely alapján a könyvek 

selejtezésre kerültek. Elmondta a könyvek között van olyan, ami még használható, de a polcra 

már nem tehető, amelyeket szeretnének értékesíteni, majd ismertette a határozati javaslatot. 

Felkérte a képviselőket, hogy az elhangzott határozati javaslattal való egyetértésüket 

kézfeltartással jelezzék. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal elfogadta: 

 

15/2020. (II.12.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Monostorapáti Könyvtárban 

leselejtezett könyveket a könyvtár vezetője 100.- Ft/db 

összegért értékesítse. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy erről a 

könyvtár vezetőjét tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2020. február 20. 
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Takács Péter polgármester elmondta, hogy a napirendi pontok végére értek. Kérte a 

jelenlévőket amennyiben van közérdekű bejelentésük tegyék meg.   Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy Zalaapáti polgármestere felkereste és tájékoztatta, hogy az Apáti nevű 

települések találkozóját 2020. június 13-án szombaton rendezik, ezért itt a településen falunap 

6-án lesz. Elmondta, hogy a találkozó teljesen másként lesz, melyről majd küldik az 

ismertetőt. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy február 22-én a Balaton-felvidéki Borvidék és   

Monostorapáti Község Önkormányzata Borversenyt szervez. További hozzászólás hiányában 

megköszönte a részvételt és az ülést 18:44 órakor bezárta.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Takács Péter Takács Lászlóné 

polgármester jegyző 


