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Hársheevi József polgármester üdvözölte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az űlés határozatképes hisz a 7 képviselőből 5 fcí jelen
van, igy azt

megnyitotta.

Bejelentette, hogY az
képviselő lesz"

SZMSZ

alapján

a jegyzőkőnyv hitelesítő Kiss János és polgár Lász|ő

Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják
e!.

KéPviselŐ-testtilet egyhangúlag,határozathozatalnélktil elfogadta az a!ábbi:
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I./ Beszámolő azönkormányzat20I4.I. félévimunkájáról.

Előadó: Hárshegyi József
polgármester
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p olgármesterj

elöltek, képvi selőj elöltek bemutatkozása.
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Hársheeyi József: polgármester köszöntötte

a képviselőket, a lakosság részéről megjelent
érdeklődőket.
T ájékoztatást adott az önkormányzat 20I 4. I. félévimunkáj áró1.
Elmondta, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésekor 206 millió Ft-ban á|lapították meg az
önkormányzat költségvetését. Ez az első év, amikor az iskola már nem szerepel a
költségvetésben. Az első fel évben 85 millió forint volt a bevételi, míg csak 81 millió forint a
kiadási oldal, tehát 4 millió forint a megtakadtás, a teljesítés39 oÁ-os. Fejlesztési pénzek
megfelelő ütemben kerültek felhasználásra, azonban jelentősen megnőttek a szociális
kiadások. A közfogla|koztatásra, az első félévben9 millió Ft támogatást nyerttink
páIyénatokon, ami 100%-os támogatású volt, így a foglalkoztatás az önkormányzatnak nem
került pénzébe.A pályázatok keretein belül munkaruha, védőfelszerelés, esőkabát, kesztyő,
kisgépi eszközök beszerzésére is volt lehetőségünk. Bevételünk 25 millió forinttal emelkedett,
melyből 9 millió forint a működési tartalékot emelte. Költségvetésünk módosult 23I milliő
forinha. Mai nap megérkeztek az orvosi rendelőhöz az új nyilászárók, melyek beszerelésre
kerülnek a jövő héten, ezkőzel1 millió Ft-os kiadást jelent.

Fejlesztési elképzelésünk, amit

következő:

a

továbbiakban

az űj teshiletnek kell véghezvinnie a

- Közvilágítás

fejlesztése, mivel nagyon sokba kerül az önkormányzatnak, szükséges a
modernizáciÓ, energiatakarékos megoldások kivitelezése. Ez a pályiuat I00% támogatást
biztosít.

-

Napenerg}ai páIyazat még az ídén,vagy tavasszal jelenik meg, ennek elnyerése esetén 3

épület: óvoda, egészséghízés az önkormányzati hivatal energia ellátását pótolná a

rendszer. Ez nagy megtakadtást

-

j

elentene az önkorm ányzatnak.

Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére,a közbiztonság védelmében,nyújtottunk be

páIyázatot, de Veszprém megyében csak egyetlen település nyert Devecser. Több település
saját forrásból Íizette ki a rendszer kiépítését.Monostorapátinak 300.000.- Ft-ba kerülne a

kiépítés.

Megyei településfejlesztési koncepciók az alábbiak, melyek településünket is érintik:

- Az

országos tiháIőzat felújítására jelentős összeget szán kormányunk. Ebben a
programban szerepel a településünket átszelő út, mely ftíútvonallett (77-es). Nem tudni
mikor kerül sor az tÉfelt$itáséra, de az állapota fokozatosan romlik a nagy forgalom miatt.

-

Veszprémtől Tapolcáig két települést szel át, Kapolcsot és Monostorapátit, sürgős |enne az
elkerülők megepítése, valamit a hid felújítása.Amennyiben az elkerülő út elmarad,
Kapolcson és Monostorapátiban lassító szigetkiépítésérekerül sor.
Idegenforgalom, turizmus /Monostorapáti

-

Szentbékálla elkerülő út kiépítése/

Hegyesd - Zalahaláp közötti útszakasz felújítása
Kerékpánit kiépítéseDiszel- Pula között.

Napenergiupályázat
Iátszőtér kialakítása.

Megköszönte figyelmet, kérte a jelenlévőket amennyiben
kérdésük,észrevételük van, tegyék meg.

az elhangzottakkal kapcsolatban

Somogyi Ferenc helyi lakos megkérdezte, hogy az Iflűság utca portalanitása miért nem
szerepel a koncepcióban? Úgy fudja az ott lakók ígéretetkaptak uoá, hogy elkészül, erről a
képviselő-testiilet ltatározatot is hozott.

Hárshewi József: polgármester elmondta, hogy az űt éryítésiengedélyéhezszükséges terv
készítésemeg lett rendelve, folyamatban van, mihelyt belterületi út építésérevonatkozó

J

páIyíuat kiírásra kerül, páIyazni fog az önkormányzat. BrüsszelbŐ| ezután jÖnnek a
iámogatások, lesz lehetőség pátyazni. Az tu testiilet dönthet, úgyis, hogy pályázat nél|Ű|
megvalósítj a, önerőből, az aszfa|tozást.

Bati Attiláné megkérdezte, ha az önkormínyzat ilyen sok pénzzel rendelkezik, miért
nincsenek elkészítve a ZÁnyi utcánál az átfolyők? Levették rőIa a rácsot, ami nagyon
balesetveszélyes, kerékpárral lehetetlen rajta átmenni. A rácsokat vissza kellene helyezni.

Hársheevi József polgármester szerint így korszerŰ.

A

a

rácsok nem
babakocsival,
Uut"r"t**"élyesek, ő közlekedett már arra kocsival is, és tolta már az unokáit
azuj szelvényen ez nem balesetveszély, hanem gyorshajtás kérdése.
leszedett

A

témát \ezáwa Hárshegyi József polgármester títlékoztattaa lakosságot, anÓl hogy a
polgármester és képviselőjelöltek szavazőlapon lévő sorrendjét, sorsolással döntötte el a helyi
iálasztási bizottság, tehát nem névsorban szerepelnek a jelöltek. Felkérte Molnár Andrea
képviselőjelöltet a bemutatkozásra.

Molnár Andrea elmondta, hogy 12 éve az óvodaban dolgozik, mint óvodapedagógus,
,r"pt"r"U..tő1 óvodavezető belyettes. Képviselőként a település fejlesztésére, a pélyázati
lehótőségek jobb kihaszníú,ására fektetne nagyobb hangsúlyt. Fontosnak tartja meglévő
értékeink megóvását, az utak, elsődlegesen a Hegyalja utca vízeIvezetésénekmegoldását, a
vízelvezető árkok karbantartását. Fontos lenne játszőtér kialakítás, valamint járda építésea
templom és óvoda között, az átmenő nagy forgalom miatt. Több elképzelései is van, pld.
kisbusz vásárlása, tornaterem kialakítása . A pályízatokat figyelemmel kell kísérni.KÖszÖni a
meghallgatást.

Gulyás Erzsébet elmondta, hogy 19ó8-ban született, két gyermekét egyedülállÓként neveli,
r"trOroru végzettséggel, angol és német nyelr,vizsgával rendelkezik, amit hasznosítani tud
képviselőként is. Az elmúlt négy évben alpolgármesterként tevékenykedett.
Kezdeményezésérebejárás történt a patak meder problémájának megoldására. A Yizugy
vállalta a meder tisztítását, de nem sikerült megoldani ezt a feladatot, az i$ képviselŐtestületnek maradt meg a probléma. Szükségesnek tartom a ztlgő visszaállÍtását, gyaloghíddal,
a meder kikotrását, tisztítását, az árvízvédelem megoldását, az árkok tisztítását az egész
faluban meg kell oldani. A Jókai utcában is á11 a víz, de ez vonatkozlk az Iskola utcára is. Az
elmúlt ciklusban járda kialakítása kezdeményezésérea Bati kanyarban megtörtént, de mivel
nem szilárd burkolatu,nem használj ák"Bízlk abban, hogy a következő években ez a probléma
megoldódik,Iesz páIyluati lehetőség. Két éve személyesen beszélt a köát keze|Ő főnökével,
szorgalmazta a!úd felújítását, mivel az"ít melIetli töltés megsüllyedt, a híd és a ftí Út nagyon
rossz állapotban van. Közölték vele, hogy a híd tervei évek óta megvannak, de pénzhiány
miatt mindig elmarad a felújítás.Kezdeményezésérelevelet írtak a közűt kezelŐnek,
figyelmeztetésül, ha bármilyen baleset történik, az ő felelősségük lesz. A hídnál a repedéseket
kijavították, sajnos csak ennyit tudtak elérni. Azért mondta mindezt el, hogy a jelen lévők is
tudják azt, hogy próbáltak kezdeményezéseket terrni, ha nem is sok sikerrel. BÍzlk abban,
hogy majd a következő években lesz rá anyagi lehetőség isAlakítottunk egy TDM egyesületet, melyhez Monostorapáti is csatlakozott. Ez a szervezet az
Európai Uniót mér behílőzza, cé|ja a vonző turisztika, rendezvények szervezése, turisztikai
vállalkozások segítése,pítyazatílehetőségek kihasználása, konkrétabban telepÜlésÜnk
turisztikai fejlesztése. A belépésre az&. volt szükség, mert a legtÖbb pályázatot csak
egyesületi tagsággal lehet benyújtani, Ilyen pl. kerékpárut kiépítése,melyrŐl most
leáaradtunk, de a jövőben biztosan lehetőség |esz, az t4ra megpróbálni. A majális
megszervezését is a TDM vezetőjével és Stiglicz Ritával szervezték meg, utólag is kÖszÖni
segitséget. Mindenki elégedett volt, nagyon jól sikerült a rendezvény, hagyominyőrző
jelleggel enltán minden évben tervezik a fogathajtó bajnokság megszervezését. FŐ célja a

4

továbbiakban is a faluért dolgozni, egységben a testtilettel. Megköszönte
hogy meghallgatták.

a jelenlévőknek,

Kiss János üdvözölte a megjelenteket, és elmondta, hogy Egyed Péter lemondása után,
nemrégen került be a mostani képviselőtesttiletbe. A Roma Nemzetiségi önkormányzat
elnöke, valamint azExtézis lfiúsági szewezetvezetője. A falu civil szervezeteivel,jelenleg is
egyutt dolgoznak /Sportegyesület, Nagycsaládosok/ Az önkormányzat és a civil szervezetek
között szorosabb kapcsolatot szeretne kiépíteniés ezután is együttműködni, a faluért dolgozni.
Soós Gyula üdvözölte a megjelenteket, bemutatkozásában elmondta, hogy 1997-tőI a
Nagycsaládosok helyi szervezetének elnöke, másfél évig képviselő is volt. Célja a szervezetek
és a lakosság segítése. Szeretné, ha összetartana a falu, Köszöni meghallgatását.
Széll Pál polgármester és képviselőjelöltként mutatkozott be. Elmondta, hogy polgármesteri
tisztségétfőállásban kívánja betölteni amennyiben megválasztják, mivel szerinte ekkora
településen teljes embert kíván a polgármesteri tisztség ellátása. Fontosnak tartja a
közfoglalkoztatást, a munkaidő jobb kihasználását, a munka ellenőrzését.A lomtalanítás
megfelelő szervezését, elektronikai hulladékok ugyanazon időben való elszállítását, a
szelektív hulladékgffitőknél a takadtást. Szükséges a falu képénekjavítása, járdak
burkolatainak, szegélyeinek felújítása,pld. középső buszmegállőnál, akár társadalmi
munkában is. Művelődés teniletén szükségesnek tartja Monostorapáti éves rendezvény
naptarának elkészítését,több új rendezvényt, nőnap, anyáknapja, gyereknap, disznóvágás,
újéviköszöntő stb. megtartását.
Szennyvízzel kapcsolatos problémák megoldását, a há|őzat üzemeltetése nem vóglegesen az
államé. Szerinte az amofitzáciő az esetleges meghibásodások javítását sem fedezi. A falu
fejlődésének órdekében pályazatok felkutatását tartja szükségesnek, pld közintézmények
vizesblokk cseréje, f,ítéskorszenísítésmegoldása, akár napenergiával. Véleménye szerint
szükség vaíL az internetes felület, a falu honlapjának folyamatos frissítésére,átláthatőbbá
tételére, mivel 2012. évi képviselői névsor szerepel még a honlapon. A falu első emberének
kötelessége a rendezvényeken részt venni, az enúerekkel kapcsolatot tafiati,lehetőségéhez
mórten az embereket segíteni. Megválasztása esetén szeretné felajánlani költségtédtését
minden hónapban más-más civil szervezetnek támogatásként. Köszöni a meghallgatást.

Vieh Elemér köszöntötte

hogy Monostorapátiban született, itt is
lakik. Eddig azért nem vett részt aktívan a falu életében,mert hivatásos rendőrként, illetve
katonaként teljesített szolgálatot 2008-ig, ezért a közügyekben nem vehetett részt, csak a
rendőrsóg képviseletében, 2008 utan pedig családi vállalkozása vezetésévelvolt elfoglalva.
Most úgy érzi, alkalmas a polgánnesteri tisztség betöltésére, megfelelő tudással,
tapaszta|attal, és rengeteg szabadidővel rendelkezik althoz, hogy szíwel és ésszel végezhesse
a rábizott feladatokat. Tevékenységéttársadalmi megbízásban szeretné vállalni. Saját maga
irányítja aszabadidejét,ezffinem jelent számáraproblernát azseíTl,haakár egészhétenbent
kell lennie a polgármesteri hivatalban, mert szükség vanrá. A képviselő jelöltek gondolataival
részben egyetért, részben nem. Úgy látja, hogy Monostorapáti, nagyon jó fekvésű falu, de
kezd elöregedni. Rengetegaz üres ház, de nern votuő a fiatalok szltmára. Véleménye szerint
olyan emberek költöznek ide, akiknek a település nem vonzó.Enltán saját programjátvázolta
fel: segíteni kellene, a körzeti megbízott munkáját, aki véleményeszerint mindent megtesz a
településért, a bűnmegelőzésért, a község nem csak mint rendőrre, de mint emberre is
számithat, fiiggetlenül attól, hogy nem Monostorapáti lakos. Ezzel szemben anyagilag csak
minimális segítséget kap. Úgy gondolja, hogy ha a polgárőrségújralenne ,ror"rré, és aktív
tevékenységet folytatna, akkor segíthetnéa kőrzett megbízott munkáját. Fontosnak tartja, a
település bekamerázását, tétfigyelő-rendszer kiépítését.
Ezt pá|yázati segítséggel kellene
megoldani, nem önköltségből. Ehhez olyan pályázatírőkra lerrne szükség, akik eredményesek
a megjelenteket. Elmondta,
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tudnak lenni. Megemlítette a káposztás kertek biztonságossá tételétis. A Bakonyerdő
erdészettel közösen megoldható lenne ennek körbekedtése, nem a tulajdonosok költségére
kell ezt megtenni. Véleményeszerint, a műveletlen területeket művelés alá kellene vonni,
elÁez a közmunkaprogram alkalmas lenne, számukra pá|yázatok keretein belül megfelelő
mennyiségű szerszámot kell biztosítani" Szükség van olyan kommunális gépre is, ami
rendelkezik hótoló és sószóróval, hogy ne kelljen vállalkozók segítségérevámi. Azt is
megemlítette, hogy a hivatalnak támogatni kellene a társadalmi szewezeteket. A jelenlegi
támogatási összeg a működésüket sem fedezi. Ó is támogatja a járdák kiépítését,viszont Úgy
gondolja, nem lenne megfelelő, ha csak a templomtőI az óvodáig tartana, hanem falutáblától
falutábláig kellene a kiépítéstmegoldani. Végül elmondta, hogy társadalmi megbízatási
díjának nagy száza|ékát a civil szervezeteknek qánlaná fel. Végül megköszönte a figyelmet.
Hárshegvi József polgármester megköszönte a tájékoztatásokat. Elmondta, egyik képviselŐ
jelölt esetében sem kíván reagálni az áItablk elmondottakra. Rompos Csilla Rita képviselŐjelölt nevében közölte, hogy betegsége miatt, nem tudott megjelenni a közmeghallgatáson.

Varga János üdvözölte

a megjelenteket. Elmondta, hogy 34 éve é1 Monostorapátlban,

szeretné, ha a fiai is itt telepednének Ie.I994-ben lett először képviselő tesületi tag. 1997-ben

került a Sportegyesületbe, jelen pillanatban is az egyesület elnökeként segíti 40 felnőtt és 35
gyermek sportolási tevékenységét.A Nyugdíjas Egyesület aktív tagja, tapaszta|aíai alaplán az
idősek hálásak egy-egy műsorért, ezt a hagyományt toviábbra is folytatni szeretné. TÖbb
felkérésérkezik felé, p1.: Betlehem készítése,kaszil,ás stb., szívesen vállalja azokat a
feladatokat, amik színesebbéteszik a falu életét.Kiemelte, hogy egyik ftí feladatának tekinti
az emberek sportolásban való támogatását, továbbá fontosnak 1artla a közösségépítést, a
közbiztonság javítását Úgy gondolja ahínhelyekkialakítása örökös probléma a telepÜlésen, a
jáLrdák, közterületek, középületek felújításais fontos lenne, az állagmegóvási munkálatokat
minél előbb végre kéne hajtani, A megujuló energiaforrások klhasznáIása már folyamatban
van, de elmondása szerint, más településekhez képest, még le vaglunk maradva. Kiemelte,
hogy nagyon sok segítőkész ember é1 itt, de nern tudják, hogy vegyék fel a kapcsolatot a civil
szervezetek vezetőivel. Keresni kell őket, nagyobb összefogásban kellene működni, az
emberek ezáltal kevésbélesznek tulterheltek, több mindent érhetnének el közösen . Végül
elmondta, hogy ha avá|asztőkbízalmat szavaznak neki, ezután is a települós érdekeit fogja
képviselni. Megköszönte a figyelmet.

poleár László képviselő és polgármester jelölt köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy
-lna.r, döntésnél kikérnéa lakosság véleményét,amennyiben igény van rá. Mindent
megtenne annak érdekében, hogy a szennyvíz-csatorna rendszer, a Magyar Allam tulajdonába
kerüljön. Kiemelte a vízelvezető árkok kitisztításának fontosságát, illetve, hogy minden
patakparti lakos területéről a csapadékviz elvezetése megoldott legyen. Véleményeszerint a
tisztításból származő folddel fel kéne tölteni az Iskola utcai lakóházakvédelmében a kanáris
partot. Kiemelt feladatának erzí aDőzsa, valamint aZúnyi és Kossuth utca kereszteződésében
7évő vízelterelő árkok átépítésétazért,hogy balesetmentesek legyenek, és az autőkkárosodása
megelőzhetővé váljon. A templomnál lévő gyalogátkelőnél a templom felöli oldalon) az
útpadkát vissza kéne állítaní, úgy, hogy az kerekesszékkel is hasznáIhatővá váljon. A Papközön az t,itről lefolyó csapadékvizet a lebetonozott vizelvezető gyúníkbekéne terelnÍ, ha ez
nem elegendő, akkor a Pisáer pékségsarkánál lévő rácsos vízelnyelőt is ki kell bővíteni.
Azokat az utcákat, amik még nem kaptak bitumenbodtást, minél előbb el kell végezni,
píúyár;atífonásból. A polgárőrség újraszervezését,a hatékonyabb működésükhöz térfigyelŐ
kamerák felszerelését rartla szükségesnek, ennek működési költségét, a kommunális adó
bizonyos részéből ftnanszírozná. Űgy gondolja a kissebségi problémákkal is foglalkozni kell,
ennek megoldása érdekébenfontos a polgárőrség űjraszervezése. MegemlÍtette, hogy
tarrkerteket kellene létrehozni, hogy az iskolások tisztában legyenek azzaI, hogy kerül az étel
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az asztalra. A megtermelt terményeket, a kőzétkeztetésben fel lehetne használni, vagy akár a
tanulók is elfogyaszthatnák. Véleménye szerint, az idős lakosokat havi szinttí pénzbeli
támogatásban kéne részesíteni, ezáItaljobb életkörülményeik lennének. Komoly problémát
jelent, hogy sok az üres ingatlan a településen. Az Ónkormányzat akifizetettpénz arányában
tulajdoni hányadot szerezne a megiiresedett ingatlanokból, melynek eladása során, ily módon
mrár belesz ő|hatna, ki vásárolhatja meg" Az egyedülálló idősek az otthonukban tartott nagyobb
összegú készpénz miatt, veszélyeztetve vannak, sok a betörés és lopás. Elképzeléseszerint,
pénzüket az Önkormányzatnakkéne kezelni, ezálta| talán kevésbéválnának célponttá. Fontos
ieladatnak tartja, hogy a meglévő utak helyreállítása is megtörténjen. A kátyukat fel kell
tölteni, az árvíz miatt elvitt utat helyre kell állítani. Felvetette egy mezőgazdasággal
kapcsolatos szervezet létrehozását, viszont ez csak akkor működne, ba az általuk termelt
terményeket a helybeliek felvásárolnák. Ennek megvalósítása több embernek is munkát
biztosítana. Megbízatását társadalmi munkában kívárya elvégezri, melynek bizonyos
összegével a civil szervezeteket támogatná. Megköszönte a figyelmet.
Somogvi Imrénéképviselő jelölt elmondta, hogy 25 éve él a faluban, vá|la|kozŐ,
könyvelőként dolgozik. Civil szervezetek, váIlalkozők, őstermelők könyvelését végzÍ.
Fontosnak tartla avállalkozók, civil szervezetek összefogását, mellyel előbbre juthatna a falu,
sok mindenre képes lehetne a közösség. Példa rá a szüreti felvonulás, és a folyamatban 1évő
Betlehem megépítése.Nem szeretne olyant igérni, ami nem fud megvalósulni, de amennyiben
megválasztják: képességei, tudása szerint a falut mindenben támogatja.

Városi Attiláné bemutatkozásában elmondta, hogy a Szociális Bizottság kÍilsős tagja és
Nagycsaládosok helyi szervezetének titkára. Megválasztása esetén a továbbiakban is
rendelkezéséreál1 az új testiiletnek, lehetősége szerint segíti a települést.

Főzör László képviselő-jelölt, bemutatkazása előtt, megköszönte az árvízi védekezéskor
segítségetaz Iskola utca lakóinak nevében. Első számú feladatának tekinti a régí
"yo3tott
fol}ómeder kiásását, ezért indult képviselőnek. Véleménye szerint a falu egyhelyben topog,
nem fejlődik, nincs munkalehetőség, a fiatalok elmennek a településről, ezá|tal elöregszik.
Képviselőkért azt tartja fontosnak, hogy a falu fejlődjön, vagy legalább ezen a szinten
megmaradjon.
Takács Péter polgármester jelölt köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a jelenlegi
p"lgár-".t", 1 i Ű a történelemtanáta vo\t, azőta is jó a kapcsolata vele, nem az Ó embere,
Latonája a híresztelésekkel ellentétben. Bánni történjen a jó kapcsolat ezután is megmaradpár szóval elmondta, hogy 1985-ben született, a soproni ErdőmérnÖki karon,
természetvédelmi mérnökként végzett 2008-ban, középfokú nyelwizsgája van. Dombóváron
önkormányzatnál dolgozott,tehátközigazgatás alap és szakvizsgával rendelkezik, látja,hogy
egy önkormányzatnél,mit lehet megtenni ós mit nem. Az e|őzőhozzászőlők érintettek minden
tertiletet, a problémát, amiket meg kell oldani. Szeretne egy olyan település-Üzemeltetési
rendszert felépíteni, amibe beletartozik az ltak karbarfiartása, téli síkosság mentesítés
megoldása. Említették a kisbusz vásárlását: a falugondnoki szolgáIatot 500 fő lakosság alatt
támogatja magyar állam. Monostorapáti esetében támogatás nincs, de mindenképp szÜkség
lenne erre, kellene 1 falugondnok valamint 1-2 ember, és gépek. Másik probléma az
önkorrnányzati ingatlanok karbantartása, fenntartása, segítése. Az oktatási intézmények
településen tartása nélkülözhetetlen, ez megmaradásunknak az alapja, ez&. szikséges a
támogatásuk. Szociális feladatok ellátása, segítése, beleértve az orvosi rendelŐt is, hiszen az
egészségügy fejlesztése fontos dolog, sajnos sokan rászorulnak az ellátásra. A
vízgazdáIkodás, környezetvédelem: télen a nem megfelelő tlzelő használás miatt, nagy a fiist
a településen, ez hosszú távon egészségügyi problémákat okozhat. A művelődési házbanne,m
csak vásárokra van szükség, legyen lehetőség, rendezvények szewezéséreminden korosztály
számira. A nyári időszakban a kulturális lehetőségek nincsenek kihasználva, például
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templomi koncertek, külfoldön, yagy nagy városokban fizetnek azért, hogy meghallgassanak
egy koncertet, nekiink itt a lehetőség, de nem élnek vele. Zátszóként elmondta, hogy teljesen
mindegy ki lesz Monostorapáti polgármestere, minden jelölt alkalmas rá, több képviselőjelölt
is elmondta, hogy van egy kicsi széthúzás,amit meg kellene szüntetni, ktilön - kiilön nem
megy csak Összefogással. Ezzel kapcsolatban a templomban elhangzott 2013 nyatán, az a
mondás, hogy ne azt keressétek, ami megoszt és széthűz bennünket, hanem ami összeköt.
Mindegy mi lesz október l2-én, támogatni kell azokat, akik bekenilnek, melléjük kell állni,
mert szükségük lesz rá.

Hárshegyi JÓzsef polgármester megköszönte

a bemutatkozásokat, kérte a jelenlévőket,
amennyiben valakinek kérdése,hozzáfúzni valója van az elhangzottakhoz, most tegye meg.

Gulyás

Erzsébet alpolgármester a polgárőrséggel

kapcsolatban felvetődött probléma
kapcsán elmondta, hogy nem a szándékhiányzlk a polgárőrség újraszervezéséhez,hanem jogi
akadáIyai vannak. A jelenlegi szervezet felszámolás alatt áll, három éve a cégbíróságon van
azigy.Segítséget kértek, és várják a mielőbbi megoldást.
Soós Gvula kérte a jegyzőt tájékoztassa a lakosságot a választással kapcsolatos legfontosabb
dolgokról, pl. mikor érvényesegy szavazat, mikor nem.

Takács Lászlóné jegwő köszöntötte a váIasztőpolgárokat. Elmondta, hogy októb er 12-én
kenil sor a polgármester, illetve a helyi önkormányzati képviselők és megyei közgyúlési tagok
megválasztására. A jelölési időszak lezáru|t, négy polgármester jelölt indul a választáson.
Monostorapáti lakosságához viszonftva 6 képviselőt lehet választani, a 6 mandátumra 12
jelÖltet ajánlottak a választőpolgárok. Polgármeste{elölt 4 fő van. Október 12-én kerül sor a
nernzetiségi Önkormányzati képviselők véiasztására is, 5 jelölt szerepel majd a
szavazőlapokon, közülük 3 f<Í fog mandátumot szerezni. Külön SzavazatszámláIő Bizottság
fogja segíteni a munkát, esak azok szavazhatnak, akik kértéka szavazőköri névjegyzékbe
vételt a nemzetiségi önkorményzati képviselők választására. A szavazólapok megérkeztek,
mind a bizottsági tagok, mind a Helyi Yálasztási Iroda tagjai készen állnak a munkára, hogy a
vasárnap megrendezésre kerülő szavazás zökkenőmentesen zajlődlon. A Választási
Bizottságba két személy delegált, összesen 3 ftít, akik segítik aYálasztási Bizottság munkáját.
Megköszönte a figyelmet.
Hársheeyi JÓzsef polgármester összefoglalva, az elhangzottakat, elmondta, hogy a2014. évi
helyi választáson 3 szavazőlappal találkoznak majd a megjelent választópolgárok. A megyei
közgyűlés, a polgármester, és a képviselő jelöltek listájával. Elmondta, hogy ne zavarjon meg
senkit, hogy varrrrak olyan személyek, akik mint polgármester, és mint képviselő egyaránt
jelöltként indultak. Ez nem akadáIya annak, hogy adott választőpolgár akár mindkét
szav azőlapon megj elölje ugyanazt a személyt.
Kellemes hétvégét,jó pihenést kívánt, majd a közmeghallgatást L9.46 őrakorbezárla.
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