
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

Száma: 1401-1/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 4-én 

/szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

 

Jelen vannak:   Takács Péter    polgármester 

   Vigh Elemér   alpolgármester 

   Gulyás Erzsébet   képviselő 

   Molnár Andrea  képviselő 

   Soós Gyula   képviselő 

   Széll Pál   képviselő    

    Varga János   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

    Takács Lászlóné  jegyző 

    Krunikkerné Török Andrea    pénzügyi vezető 

    Török Zoltánné  Mozgáskorlt. helyi csop.vez.  

    Zentai János    Nyugdíjasklub vezetője 

    Kovács György  RNÖ elnöke 

    Nagy Anita   Helyi Vöröskereszt szerv. vez.  

    Rompos József  Polgárőrség vezetője 

 Lakosság részéről:  Ferenczy Károly, ifj. Főzör László 

        

Jegyzőkönyv hitelesítők: Gulyás Erzsébet   képviselő   

   Molnár Andrea  képviselő 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné    

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket.  A jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy az ülés  határozatképes hisz mind a 7 fő jelen van, így  azt megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítő Gulyás Erzsébet és Molnár 

Andrea  képviselők  lesznek.  

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

Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

N a p i r e n d e t :  1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosítása.  

  Előadó:   Takács Péter   

    polgármester 

 2./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. 

évi költségvetése.  
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  Előadó:   Takács Péter   

    polgármester 

 3./   Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. 

évi módosított Munkaterve.  

  Előadó:   Takács Péter   

    polgármester 

 4./ Tájékoztató az Egervölgye Sportegyesület munkájáról  

  Előadó:   Varga János   

    elnök 

 5./ Vegyes, aktuális ügyek.  

  a.) „Völgy TDM” Egyesületbe tag delegálása 

  b.)  Polgárőr Egyesület névhasználatának engedélyezése 

  c.)  Kommunális gépjármű beszerzése 

  d.)  Soós Gyula képviselő önálló képviselői indítványa 

  e.)  Vigh Elemér alpolgármester önálló képviselői indítványa 

  f.)  Vízkár elhárítási terv felülvizsgálata 

  g.)  Monostorapáti Eger-patak holt mederárok ügye 

  h.)  Egervölgye Sportegyesület Támogatása 

  Előadó:   Takács Péter   

    polgármester 

Napirend előtt:  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót a 

képviselők előzetesen megkapták.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg.  

Képviselők részéről észrevétel nem volt, a tájékoztatót a Képviselő-testület határozathozatal 

nélkül, egyhangúlag elfogadta.  

1. Napirend  

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 

írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. A bevételek és kiadások változása 

miatt vált szükségessé a rendelet módosítása. A bevételek, kiadások alakulását részletesen 

tartalmazza az előterjesztés.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

Takács Péter polgármester, mivel a képviselők részéről észrevétel nem volt, javasolta a 

rendelet-tervezet elfogadását.  Kérte a képviselőket, amennyiben azzal egyetértenek, 

kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  
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1/2015.(II. 15.) önkormányzati   r e n d e l e t e t   

     Monostorapáti község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.    

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

2. Napirend 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a 2015. évi költségvetésre vonatkozó írásos 

előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 

Kérte a képviselőket amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg.  

Soós Gyula képviselő kérte a polgármestert a testületi ülésen jelenlévő lakossági 

érdeklődőket tájékoztassa a költségvetés főbb számairól.  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a testületi ülésen tárgyalásra kerülő 

előterjesztések elérhetők az önkormányzat honlapján, onnan tájékozódhatnak az érdeklődők. 

Ismertette a költségvetés főbb számait, a civil szervezetek tervezett támogatását.  

Vigh Elemér alpolgármester megkérdezte a költségvetési rendelet tervezet 3. sz. 

mellékletében 58. sorszám alatti személyi juttatások összege a 2014. évi 21.843 eFt-ról miért 

emelkedett 27.648 eFt-ra.  

Krunikkerné Török Andrea elmondta, hogy itt kellett betervezni a közfoglalkoztatottak 

bérét, mely duplájára emelkedik az előző évhez viszonyítva, - figyelembe véve az előző évi 

tényleges kiadást - ez okozza a 7 millió forintos plusz kiadást.  

Vigh Elemér alpolgármester megkérdezte a rendelet tervezet 2. § (4) bekezdésében a 

személyi juttatás összegére miért 62.132 eFt. van tervezve? Az önkormányzati dolgozóknak 

elszámolható túlóra, pótlék hol lett tervezve?  

Krunikkerné Török Andrea  elmondta, hogy az önkormányzat költségvetésében kell 

szerepeltetni a hivatal költségvetését is. A hivatal költségvetésében tervezett személyi 

juttatások - 34.484 eFt - és az önkormányzatnál tervezett személyi juttatások – 27.648 eFt – 

összesített összege van tervezve ezen a helyen. Itt szerepel a túlórára és pótlékra tervezett 

összeg is, mely 2015. évben 2 dolgozót érint.  

Ferenczy Károly  helyi lakos megkérdezte a működési, felhalmozási tartalék arányát ki 

határozta meg? Megkérdezte jól értelmezi –e a költségvetést: a költségvetés főösszege az Ő 

olvasata szerint 230 millió forint, a pénzmaradvány 58 millió forint, a tartalék pedig 53.468 

eFt. Közel 13 eFt a felhalmozási kiadás, ha ezt leveszi  az 58 millió forintos 

pénzmaradványból 45 millió forint a költségvetés működési hiánya. Az ez évi bevétel és az ez 

évi kiadás között van –e különbség. Ő úgy látja, hogy a 2014. évi pénzmaradványt éli fel a 

testület.  

Krunikkerné Török Andrea elmondta, hogy az 58 millió forint az előző évi 

pénzmaradvány, egy pénzforgalom nélküli bevétel. A költségvetésben nincs hiány.  A 

költségvetést egyensúlyba kell tervezni. Az 58 millió forintos pénzmaradvány úgy lett 

elosztva, hogy a tartalékba helyeztünk 53.468 eFt-ot, a többi pedig a működési kiadásokra lett 

betervezve. Az önkormányzat nem feléli, hanem felhasználja a pénzmaradványt. A 
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felhalmozási, és működési tartalék tervezése a polgármesterrel történt egyeztetés alapján 

történt.  

Takács Péter polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta elfogadni a 2015. évi 

költségvetést. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, minősített többséggel, megalkotta az 

alábbi:  

 

2/2015. (II. 15.) önkormányzati   r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

elfogadásáról.  

 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

3. Napirend 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a képviselő-testület 

működésére vonatkozó 2015. évi módosított munkatervet. A képviselő-testület 2015. évi 

munkatervét a 2014. decemberi testületi ülésen azzal fogadták el, hogy a jegyző és a 

polgármester azt átdolgozza úgy, hogy a képviselő-testület évi 10 kötelező testületi ülést tart.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a módosított munkatervben foglaltakkal egyetértenek, 

kézfeltartással jelezzék. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

5/2015. /II.4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Monostorapáti község 

Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. évi 

módosított munkaterve” című előterjesztést 

elfogadja.  

 

/Munkaterv a jkv. mellékletét képezi/ 

 

4. Napirend 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Sportegyesület 2014. évi munkájáról szóló 

írásos beszámolót a képviselők megkapták. 

Felkérte Varga Jánost az egyesület elnökét amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg. 

Varga János elmondta, hogy a beszámolóban tömören, de próbálta bemutatni az egyesület 

2014. évi tevékenységét. Kiegészíteni valója nincs, amennyiben kérdés észrevétel van, 

szívesen válaszol 

Vigh Elemér alpolgármester megkérdezte milyen tervei vannak az egyesületnek a 2015. évre 

vonatkozóan, mi az, amire szükségük van, mi az, amiben támogatást tudnak nyújtani, itt nem 

csak az önkormányzatra, a hivatalra gondol, hanem magánszemélyekre is. Szeretne az 

egyesület jövőképéről is látni valamit. Működésre elég –e az egyesület pénze? 
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Varga János elmondta fő céljuk továbbra is a biztonságos működés biztosítása. Az 

Alapszabályból adódóan sokrétű tevékenységet nem folytathatnak, a sport területétől 

elrugaszkodó céljaik nincsenek. Fontosnak tartják környezetük szépítését, a dologi 

minimumok megteremtését, ami folyamatos feladat. Az intenzív tisztítás, és használat 

hatására a felszerelések rohamosan mennek tönkre, ezek pótlása minimum 100 ezres tétel. 

Szeretnének tereprendezési munkákat végezni, természetesen csak olyan mértékben, amit a 

költségvetésük megenged. Számítanak a helyi fiatalokra, fontos feladat, hogy Őket 

megtartsák. A környező csapatok zöme pénzért csábítja a játékosokat, a létszámhiány esetén 

büntetésre lehet számítani. Monostorapátiban a játékosok 99 %-a helyi fiatal.  

A működési feltételekkel kapcsolatban elmondta, hogy a tavalyi évben próbáltak emeltetni az 

önkormányzati támogatás összegén, de megértették, hogy az önkormányzat anyagi helyzete 

azt nem tette lehetővé. Egyelőre még tudják a problémákat kezelni. A játékosok többsége 

saját autójával utazik a mérkőzésekre, melynek költségét nem igénylik. Minimális 

szükségletüket ez a költségvetés fedezi. Próbálnak hozzátenni a saját bevételből. Felvetődhet 

a tagdíj kérdése. Azért nem kérik, mert a játékosok nagy része utazási költség fejében 

hozzájárul a kiadásokhoz, illetve valamilyen anyagi áldozatot hoz azért, hogy játszhasson.  

Éppen ezért nem tartanák etikusnak, ha még tagdíjat is kérnének. Távlati céljaik között 

szerepel egy kulturáltabb öltöző kialakítása. A pálya állapota is romlik, de még elfogadható. 

Egy műfüves pálya jobb lenne a fiatalok részére, de a költségek ismeretében ezzel nem 

számolnak.  

Vigh Elemér alpolgármester megkérdezte a felső iskolánál lévő aszfaltos pálya alkalmas 

lenne –e műfüves pálya kialakítására.   

Varga János elmondta, hogy a mérete miatt nem alkalmas, és az aszfaltos pályára is szükség 

van. Ha lesz rá költségvetési keret, az iskola melletti területen történő kialakítása lenne 

célszerű.  

Takács Péter polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a beszámoló 

elfogadását.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az 

alábbi:  

6/2015. /II.4./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Beszámoló a Sportegyesület 

2014. évi munkájáról” szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/ 

 

5. Napirend 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a „Völgy TDM” Egyesületbe a képviselő-

testületnek, mint alapító tagnak, egy főt delegálnia kell. A „Völgy TDM” Egyesület még az 

előző ciklusban jött létre. A megalakulástól kezdve Gulyás Erzsébet képviselő részt vett az 

egyesület munkájában, illetve aktívan kivette részét a megalakításban is. Ezért javasolta, hogy 

az egyesületben Monostorapáti község Önkormányzatát továbbra is Ő képviselje, ezt Ő 

továbbra is vállalja.  

Megkérdezte Gulyás Erzsébet képviselőt, az előterjesztéssel kapcsolatban kíván –e valamit 

mondani?  
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Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, az idei évi terveiket szeretnék megvalósítani. Első 

jelentősebb kezdeményezésük a tavalyi május 1-i rendezvény volt, - fogathajtó verseny - mely 

nagyon jól sikerült. Ezt az idén is szeretnék megrendezni, hagyományteremtő céllal,  mivel 

sok pozitív visszajelzést kaptak a fogathajtóktól, akik meg voltak elégedve a pálya 

minőségével. Az önkormányzatnak a program csak minimális kiadással járt, mivel a 

fogathajtók ingyen jöttek, csak a bírót és a mentőt kellett fizetni.  

Az Egyesület eredeti célja a turizmus fellendítése, környezetünk vonzóvá tétele, azért 

dolgoznak, hogy ezeket a célokat meg tudják valósítani.  

Varga János sportegyesületi elnök elmondta, hogy Ők is szeretnék folytatni az emléktorna 

megrendezését a május 1-i programok keretében.  

Takács Péter  polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek azzal, hogy az 

önkormányzat Gulyás Erzsébet képviselőt delegálja a az egyesületbe, kézfeltartással jelezzék.   

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az 

alábbi:  

7/2015. /II. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a „Völgy TDM” Egyesületbe 

Gulyás Erzsébet képviselőt delegálja.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 

döntésről az Egyesület elnökét tájékoztassa.  

Felelős:   Takács Lászlóné  

      jegyző 

Határidő:  2015. február 28.  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Polgárőrség névhasználatának 

engedélyezésére vonatkozó előterjesztést a képviselők megkapták. Mivel a névhasználat 

engedélyezésre képviselő-testületi hatáskör, javasolta a „Monostorapáti” településnév 

használatához történő hozzájárulás megadására vonatkozó határozati javaslat elfogadását.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

8/2015. /II. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti Polgárőrség 

(8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.) kérését 

támogatja, és hozzájárul a „Monostorapáti” 

település névhasználatához.  

 Egyetért azzal, hogy az egyesület fenti névvel 

bejegyzésre kerüljön a nyilvántartásba.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről az 

egyesület képviselőjét tájékoztassa.  

Felelős:   Takács Lászlóné 

      jegyző 

Határidő:  2015. február 10.   
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Takács Péter polgármester elmondta, hogy a kommunális gépjármű beszerzésére vonatkozó 

írásos előterjesztést a képviselők megkapták.  

Kérte a képviselőket, mondják el az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban véleményüket, 

javaslataikat.  

Molnár Andrea  képviselő megkérdezte a polgármestertől, kért –e már árajánlatot? 

Varga János képviselő elmondta már a költségvetés tervezése során beszélgettek róla, 

mindenki egyetértett azzal, hogy szükség van egy gépjárműre. 

Vigh Elemér  alpolgármester megkérdezte mikorra várható a beszerzés, beruházás? 

Takács Péter polgármester elmondta, az árajánlatok bekérése után lehet dönteni a 

beszerzésről, amely szerint két-három hetet igénybe vesz. Az árajánlatok alapján a képviselő-

testület fog dönteni a beszerzésről.  

Kérte a képviselőket amennyiben egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal, 

kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

8/2015. /II. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete támogatja a kommunális 

feladatok ellátása érdekében egy erőgép (traktor 

és tartozékai) beszerzését.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a település üzemeltetési feladatok 

elvégzését segítő eszközök kapcsán kezdjen 

tárgyalásokat, szerezzen be árajánlatokat.  

Felelős:     Takács Péter  

        polgármester 

Határidő:   2015. március 1. 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Soós Gyula képviselő önálló képviselői 

indítványában kezdeményezte az Almádi bencés monostorhoz vezető önkormányzati út 

kitűzését, illetve kialakítását turisztikai célból. Az indítványt követően árajánlatot kértünk két 

földmérőtől, melynek eredményét az írásos előterjesztés részletesen tartalmazza. Tájékoztatta 

a lakosság részéről megjelenteket az indítvány, illetve az előterjesztés tartalmáról. 

Kérte a képviselőket, mondják el véleményüket, javaslataikat. 

Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, már többször felvetődött ez az igény, évek óta 

problémát okoz az út hiánya. Jelenleg, mint ahogy a jelenlévők tudják, az Egyházközség 

keretein belül folyik a régészeti feltárás, monostormentés. Előkerült egy olyan körtemplom 

maradványa, mely nagyon ritka, úgy néz ki, hogy a mai Magyarország területén ebből csak 

egy, vagy kettő van.  Dunántúlon ez lenne az egyetlen, ezért mindenképpen szükséges lenne 

az ásatás folytatása. Ehhez szükség van az útra, hisz munkagépekkel is fel kellene menni. 

Több lehetőség szóba került, de a domborzati viszonyok itt a legjobbak. Ha sikerülne az 

ásatást tovább folytatni, A Pázmány Péter Tudományegyetem Régészeti Tanszékével 

szeretnék ásatási területnek kijelöltetni, ha ez sikerülne, 20 éven keresztül egyetemisták 

járnának minden nyáron két-három hétre az ásatásra. Éppen ezért komolyan meg kellene 
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fontolni az út kialakításának kezdeményezését. Az árajánlat szerinti 400.000,-Ft a mostani 

árviszonyok mellett nem olyan sok, a romok megközelítésének ez az ára. Hosszú távon kell 

gondolkodni.  

Zentai János a Nyugdíjas egyesület elnöke megkérdezte a térkép szerint milyen széles az az 

út, amiről most beszélnek? Szerinte az abban lévő faanyag értékesítéséből is lehetne fedezni a 

költségeket.  

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy a kitűzés után lehet csak látni, hogy az út 

területén van –e olyan fa, amit ki lehet termelni. Ezért úgy gondolja, hogy az út kitűzését 

mindenképpen meg kellene rendelni.  

Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy az árajánlatok csak a kitűzésre, illetve az út 

bővítésére vonatkoznak. Ezt követően azonban még további komoly munkálatokra kell 

számítani annak érdekében, hogy az út járható legyen. Javasolta, hogy tavasszal nézzék meg a 

helyszínt, és vizsgálják meg, hogy valóban csak ezen az útszakaszon lehet a romokat 

megközelíteni. Ha ezt az utat választják, még területet is kell vásárolni. A 400 ezer forintos 

költség nagyon minimumon van számolva, ennél sokkal többre lehet számítani.  

Gulyás Erzsébet  képviselő elmondta, már körbe nézték a területeket, minden lehetséges 

megközelítést megvizsgáltak, de a többi helyen vannak problémás szakaszok, ahol a 

domborzati viszonyok miatt nem lehet felmenni a romokhoz. A végső céljuk az, hogy ez egy 

olyan terület legyen, mint a nagyvázsonyi kolostor, legyen egy kiránduló terület, lehessen 

akár autóval is megközelíteni, de ne a romterületen parkoljanak. A parkolási lehetőséget csak 

ott lehetne megoldani, ahol ez az út megy. A Bene kút előtti terület kitisztítását követően 

lehetne parkolót kialakítani, onnan pedig már könnyedén megközelíthető mind a Szent-kút, 

mind a romterület. Akár egy egyházi turizmusra is lehetne építeni a jövőben. Hosszú távon 

egy kápolnát is lehetne kialakítani. Szakmai berkekben felkapott ez az ásatás.  

Főzör László helyi lakos szerint nagyon jó ötletnek tartja az út kialakítását. Sok a vendég a 

Művészeti Napok alatt. Az itt megszállók érdeklődnek a falu története iránt, többségük fel is 

keresi a romokat. Még többen mennének, ha kocsival is meg lehetne közelíteni.  

Molnár Andrea  képviselő szerint az autós turizmus sok veszéllyel jár. Ahova autóval fel 

lehet menni, a szemét is megjelenik. Példaként említette a Rezi várat, ahova fel lehet menni 

autóval, ezért nagyon sok szemetet lehet találni. Úgy tudja, hogy a Cinege felől is meg lehet 

közelíteni a romokat, ki is van jelölve a turistaút. Ott kellene parkolót kialakítani.  

Varga János  képviselő szerint nem úgy kellene gondolkodni, hogy holnap le kell tenni 400 

ezer forintot, holnapután pedig kész út fogad bennünket. Elviekben kell támogatni most a 

kezdeményezést, aztán keresni kell rá egyéb forrást. Az út kialakításának fontossága mindenki 

elképzelésében szerepel. Még az ásatások előtt beszélgettek erről plébános úrral, aki három 

verziót említett arra, hogy tudná elképzelni ennek a szép helynek a hasznosítását. Mindegyik 

elképzelés azzal indult, hogy az utat úgy kell kialakítani, hogy autóval ne lehessen felmenni.  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a határozati javaslat egy elvi támogatásra 

vonatkozik. Nem kell ennyire előre menni. A képviselői indítvány benyújtását követően utána 

jártunk annak, hogy mennyibe kerülne ez a kezdeményezés. A határozat egy felhatalmazást 

adna a polgármesternek, hivatalnak, mely alapján beszerezésre kerülnek a szakhatósági 

állásfoglalások. Ezek után az előzetes információk után lehetne csak konkrét lépéseket tenni. 

Támogatja azt az ötletet, hogy nem kell megvárni a tavaszt, nézzék meg a helyszínt. Az 

érintett útszakaszt azonban csak akkor fogják látni, ha ki van tűzve. Jelen körülmények között 

nem lehet megállapítani az út nyomvonalát. Az indítvány arra jó volt, hogy érdembe 

foglalkozzanak vele. Úgy gondolja mindenkinek az az érdeke, hogy a monostor 
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megközelíthető legyen, hisz a turizmus szempontjából a templomon kívül nem sok 

látványosság van.  

Gulyás Erzsébet  képviselő szerint nem jól látják  a dolgokat. Nem arra gondol, hogy olyan 

utat építsenek a romokhoz, mint amilyen a sümegi várhoz vezet. Véleménye szerint a 

gyalogos turizmus is tud szemetet termelni, ezt a Szent-kútnál is lehetett tapasztalni. Sokan 

eljönnek a helyiek közül társadalmi munkát végezni a romokhoz. A többség számára 

problémát okoz a gyaloglás, elfáradnak, mire felérnek. Ha volna út a szerszámokat is fel 

lehetne vinni. Valóban megvizsgáltak több lehetőséget a plébános úrral, de egyik sem volt 

megfelelő.  

Ferenczy Károly  helyi lakos javasolta, lépjenek tovább ebben az ügyben. Véleménye szerint 

útra mindenképpen szükség van, hisz az út idegenforgalmi célokat is szolgálna. Első lépésben 

a meglévő utat ki kell tűzetni, azt a közmunkásokkal rendbe lehet tenni. Ha van benne fa,  ki 

lehet vágni, akár értékesítésre, akár saját felhasználásra. A szakhatósági vélemények alapján 

pedig folytatni kell az út kialakítását. Véleménye szerint az önkormányzati többi útjával is 

ugyan így foglalkozni kellene.  

Takács Péter  polgármester  javasolta a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, 

hogy az út kitűzését rendeljék meg a kedvezőbb árajánlatot adó földmérővel.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen, 1 nem  szavazattal meghozta az alábbi:   

10/2015. /II. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete támogatja az önkormányzat tulajdonát 

képező 0129. hrsz. alatti út kitűzését, illetve a 

0130/3. hrsz-ú területből történő útkialakítást.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0129. hrsz. 

alatti út kitűzését a kedvezőbb ajánlatot adó 

Peregrin Bt-nél rendelje meg, illetve az út 

kialakításához szükséges szakhatósági 

hozzájárulás megismerése céljából kérje meg az 

előzetes szakhatósági véleményeket.  

Felelős:   Takács Péter 

      polgármester 

Határidő:  2015. február 28.  

Takács Péter  polgármester  elmondta, hogy Vigh Elemér alpolgármester önálló képviselői 

indítványára vonatkozó előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezte ez indítványozót 

van –e szóbeli kiegészíteni valója? 

Vigh Elemér  alpolgármester elmondta szóbeli kiegészítése nincs. 

Képviselők részéről a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, azt a 

képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta.  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a vízkár elhárítási terv felülvizsgálatára 

vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A terv felülvizsgálatát a Közép-

dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Veszprémi Szakaszmérnöksége 

kezdeményezte a tavalyi vízkáreseményeket követően. A terv felülvizsgálatára két árajánlat 

érkezett, az egyik a jelenlegi tervet készítő Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt-től, a 

másik a székesfehérvári AQUA építőmérnök tervezési, szakértési, tanácsadási vállalkozástól. 



10 

 

Az árajánlatokban nagy különbség van. Az egyik 380.000,-Ft +ÁFA, a másik 790.000,-Ft 

+ÁFA, amennyiben mind a 4 érintett település / Kapolcs, Monostorapáti, Vigántpetend, Pula/ 

megrendeli a terv elkészítését, illetve a vízrendezési tanulmánytervet, melyre 400.000,-Ft 

ajánlatot adtak. Amennyiben a tervet nem rendeli meg mind a 4 érintett önkormányzat, az 

ajánlati ár 40 %-kal magasabb.  

Gulyás Erzsébet képviselő szerint nagyon nagy a különbség a két árajánlat között. Mi ennek 

az oka? 

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy a jelenlegi vízkár elhárítási tervek kistérségi 

szinten készültek. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy azok szakmailag nem a 

legjobbak.  Az eredeti tervet készítő Varsás Bt-nek a adatok rendelkezésére állnak, csak a 

szükséges változásokat kell átdolgoznia, ezért kevesebb az ajánlata. 

Vigh Elemér alpolgármester megkérdezte miért van szükség a meglévő terv 

felülvizsgálatára? 

Takács Lászlóné  jegyző elmondta, hogy a Vízügyi Igazgatóság előírta, hogy felül kell 

vizsgálni a vízkár elhárítási terveket az elmúlt években bekövetkezett káresemények miatt, 

illetve a jogszabályváltozás is szükségessé teszik átdolgozásukat. A jelenlegi vízkár elhárítási 

terv nem az Eger patakkal foglalkozik, hanem a településeken lévő vízgyűjtő területekkel, 

domborzati viszonyokkal. A vízügyi igazgatóság által küldött levélben foglaltaknak 

megfelelően kérte meg az árajánlatokat. A Varsás Bt-nél már elektronikusan rendelkezésre 

állt egy anyag, ezért kedvezőbb az ajánlata. Az AQUA-nak teljesen új tervet kellene készíteni, 

ezért drágább. A megvalósíthatósági tanulmány az Eger-patakra vonatkozik, mely nem 

önkormányzati tulajdonba van. Az igaz, hogy a falu érdeke az, hogy a vízfolyások rendbe 

legyenek. A 400 ezer forint csak egy tanulmány terv, utána még kell egy kivitelezési terv, ami 

több millió forintba kerülne. Az önkormányzat nem is tudna pályázni, mivel a patak az állam 

tulajdonába, és a Vízügyi Igazgatóság kezelésébe van. Véleménye szerint ezt a problémát a 

vízügynek kellene megoldani. Az önkormányzatok nem engedhetik meg maguknak, hogy más 

tulajdonába lévő ingatlan karbantartására invesztáljanak be több 10 millió forintot. Azt is 

érthetetlennek tartja, hogy csak négy településsel – Monostorapáti, Kapolcs, Vigántpetend, 

Pula – foglalkozik a tanulmányterv, Hegyesddel pedig nem. Ha egy szabályozást akarnak 

véghezvinni, szerinte azt Nagyvázsonytól kellene elkezdeni és végig vinni az egész 

szakaszon.  

Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy összehasonlította a két árajánlatot. A Varsás Bt. 

ajánlatában semmi konkrétumot nem talált, csak általánosságokat. A másik ajánlat már több 

konkrétumot tartalmaz, igaz, hogy sokkal drágábban. Ezért kérdezte, hogy egyáltalán 

szükséges –e a terv felülvizsgálata. Az AQUA ajánlatának második pontja foglalkozik a 

vízrendezési munkák döntés előkészítő tanulmányával is, mely szerinte alkalmas lenne 

pályázat benyújtásához is. A megvalósíthatósági tanulmány szerinte azért nem tér ki 

Hegyesdre, mert Ők tározótól – tározóig történő megoldásban gondolkodnak.  

Ferenczy Károly megkérdezte a másik három település hogy döntött, melyik ajánlatot 

fogadták el. Szerinte célszerű lenne ebben a témában együttes ülést tartani, ahova meg lehetne 

hívni a Vízügyi Igazgatóságot is, illetve a tervezőket is.  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Hegyesd a Varsás Bt. ajánlatát fogadta el, 

Vigántpetend pedig elutasította, egyiktől sem kívánja megrendelni, nem kívánnak egy állami 

vízfolyásra vonatkozóan döntést hozni.  Kapolcs nem hozott döntést, szeretnének együttes 

ülést összehívni ezzel kapcsolatban.  
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Takács Lászlóné jegyző elmondta, együttes ülés összehívására vonatkozóan is vannak 

szabályok. Azt megtehetik, hogy a testületek egyeztetik a véleményüket egy beszélgetés 

formájában, és majd külön-külön testületi ülésen döntenek. Pulával például nem lehet 

együttes ülést tartani. Együttes ülést elsősorban a közösen fenntartott intézmények 

működtetésével kapcsolatos döntések kialakításához lehet összehívni.  

Varga János  képviselő szerint készthetnek akár milyen tervet, ha a Vízügyi Igazgatóság 

hozzáállása nem változik. Állami segítség esetén van csak értelme a tanulmányterv 

elkészítésének, addig nincs.  

Zentai János szerint az önkormányzatnak túl nagy feladat lenne az Eger-patak ügyének 

megoldása. Véleménye szerint az önkormányzat annyit tud csinálni, hogy a töltést 

folyamatosan emeli. Ehhez a KPM segítségét is lehetne kérni. Padkatisztításnál a felesleges 

földet oda lehetne szállítani.  

Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, Ő már három évvel ezelőtt jelezte a Közúti Igazgatóság 

vezetőjének, hogy a Bati ház melletti árok fel van töltődve. Sajnos a mai napig nem történt 

semmi, mert nincs rá pénz. Javasolta, hogy az árok kitisztítása során feleslegessé váló földet 

vitessék a töltésre.  

Vigh Elemér alpolgármester jó ötletnek tartotta a javaslatot, de szerinte csak akkor lesz jó 

megoldás, ha odaborítják, ahova kell. Ha nem a töltésre kerül, csak problémát okoz.  Az Eger-

patak ügyének megoldása véleménye szerint is a Vízügy feladata.  

Főzör László elmondta sok levelet írt a Vízügyi Igazgatóságnak, fényképet is küldött az 

ottani állapotokról. Kérte, hogy hozzanak a töltésre pár autó földet, de nem történt semmi.  

Vigh Elemér alpolgármester javasolta – mivel a másik két érintett önkormányzat sem 

fogadata el a vízkár elhárítási terv elkészítését - ne fogadják el egyik árajánlatot sem, a 

döntést halasszák el.  

Képviselő-testület a javaslattal, határozathozatal nélkül egyetértett.  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Eger-patak holt-mederárok ügyével 

kapcsolatos előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A mederszakasz több részen fel 

van töltve, ahhoz, hogy a vízelvezetési szerepét be tudja tölteni, ki kellene tisztítani, ehhez 

pedig tervet kell készíteni. Az előző testület erre vonatkozóan már megfogalmazott egy 

szándéknyilatkozatot. A határozati javaslat arra vonatkozik, hogy ennek érdekében meg 

kellene rendelni az engedélyezési tervet.  

Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal, 

kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

11/2015. /II. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t   

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező 73. hrsz. és 396 hrsz. alatti Eger-patak 

megjelölésű holt Malom-árok kitisztításával, 

helyreállításával egyetért.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az engedélyezési terv elkészítésére kérjen 

árajánlatot.  
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Felelős:    Takács Péter 

      polgármester 

Határidő:  2015. február 28.  

Takács Péter  polgármester  ismertette az „Egervölgye” Sportegyesület önkormányzati 

támogatás igénylésére vonatkozó kérelmét. Az egyesület működéséhez, a versenyeztetési 

költségek fedezetére kérik a támogatást.  

Javasolta a költségvetésben tervezett 500.000,-Ft támogatás kifizetését a sportegyesületnek.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazattal 1 tartózkodással meghozta az 

alábbi:  

12/2015. /II. 4./ 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” Sportegyesületet /8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123./  

egyszeri  500.000 Ft- forint összeggel  támogatja. 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület 

bankszámlája javára. 

A támogatás célja: Az Egyesület működési, versenyeztetési költségeihez való 

hozzájárulás.  

A felhasználás határideje: 2015. november 30.  

Az Egyesület a támogatásról 2015. 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:  2015. december 31.  

 

Takács Péter   polgármester ismertette a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete 

önkormányzati támogatás iránti kérelmét. A támogatást a Monostorapáti Helyi Vöröskereszt 

Szervezet 2015. évi programjainak lebonyolítására szeretnék felhasználni. A költségvetésben 

50.000,-Ft  támogatási összeg került megtervezésre, így rendelkezésre áll.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a támogatással egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  
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13/2015. /II. 4./ 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 a 

Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetét /8200 Veszprém, 

Szigethy J. utca 10.  / egyszeri 50.000,-Ft  összeggel támogatja. 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület 

bankszámlája javára. 

A támogatás célja: Monostorapáti Helyi Vöröskereszt Szervezet 2015. évi 

programjainak lebonyolításához hozzájárulás.  

A felhasználás határideje: 2015. november 30.  

Az Egyesület a támogatásról 2015. 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:  2015. december 31.  

Takács Péter polgármester ismertette a Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesületének 

önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó kérelmét. Az egyesület működéséhez, 

rendezvényeik megtartásához kérik a támogatást.  

Javasolta a költségvetésben tervezett 100.000,-Ft összegű támogatás biztosítását az 

egyesületnek.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

14/2015. /II. 4./ 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 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: 2015. november 30.  

Az Egyesület a támogatásról 2015. december 31-ig köteles elszámolni. 
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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:  2015. december 31.  

Takács Péter  polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Pető Sándor volt  

székesfehérvári lakos a Monostorapáti Önkormányzatot jelölte meg végrendeleti örökösnek a 

Monostorapáti 296. hrsz. alatti 182 m
2 

 nagyságú kert művelési ágú, – káposztás kert – 

valamint a Monostorapáti 053/6. hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú – tulajdoni aránya alapján 

311 m
2 

  nagyságú szántó és erdő területre vonatkozóan, melyről a székesfehérvári közjegyző 

küldött értesítést. A hagyatéki tárgyalás február 19-én lesz. A tárgyaláson kell nyilatkozni 

arról, hogy az önkormányzat elfogadja –e az öröklést. Amennyiben elfogadják, ki kell fizetni 

a közjegyzői munkadíjat, a földhivatali igazgatási szolgáltatási díjat a tulajdonjog 

bejegyzéséről. 

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

Vigh Elemér alpolgármester szerint el kell fogadni az öröklést. Előnye is van az osztatlan 

közös ingatlannak. Az abban tulajdonosnak elővételi jogosultsága van.   

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek az öröklés 

elfogadásával, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

15/2015. /II. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Pető Sándor volt 

székesfehérvári lakos végrendelete alapján a 

Monostorapáti 296. hrsz. alatti, illetve 

Monostorapáti 053/6. hrsz. alatti ingatlanok 

öröklését elfogadja.  

 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a hagyatéki tárgyaláson erre vonatkozóan 

nyilatkozatot tegyen.  

 Felelős:    Takács Péter  

        polgármester 

 Határidő:   2015. február 19.  

Takács Péter   polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bakonyerdő Zrt. támogatni 

kívánja a monostor mentési munkálatokat, Hangodi László „Az almádi monostor” című 

könyvének  - 20 db könyv 100.000,-Ft értékben történő - megvásárlásával.  
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Ismertette az erre vonatkozó határozati javaslatot. Kérte a képviselőket, amennyiben annak 

tartalmával egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

16/2015. /II. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Hangodi László  „Az almádi 

monostor” című könyvét – 20 db-ot 5000,-Ft-os 

vételárért – értékesíti a Bakonyerdő Zrt-nek.  

/Pápa, Jókai u. 46./ 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy 

az értékesítésre vonatkozó számla elkészítéséről 

intézkedjen.   

Felelős:    Takács Lászlóné  

      jegyző 

Határidő:  2015. február 12.  

Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megkereste az Országos 

Mentőszolgálat Alapítvány mely a Tapolcai Mentőállomás mentőautóinak felszereléséhez kér 

anyagi támogatást. Az alapítvány feladata a gyűjtés és az eszközök megvásárlása. Az 

alapítvány vásárolja meg az összegyűjtött adományokból az eszközöket és adja át a 

mentőszervezet részére.  

10.000,-Ft támogatást javasolt biztosítani a mentéstechnikai eszközök vásárlásához.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

17/2015. /II. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány / 1182 Budapest, Királyhágó u. 70./  

részére 10.000,-Ft támogatást biztosít - a 2015 évi 

költségvetés terhére –a Tapolcai Mentőállomás 

mentéstechnikai eszközeinek megvásárlása 

céljából.   

Utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

                 jegyző 

Határidő:  2015. február 28.  

 

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy az elmúlt héten történt betörés után felvetődött, 

hogy vissza kellene állítani a helyi Körzeti Megbízotti irodát. Véleménye szerint a 

Művelődési Ház számítástechnikai terme alkalmas lenne erre a célra, mivel jelenleg üresen 

áll, a gépterem felkerült a könyvtárba. A technikai feltételek ezen a helyen adottak lennének.  
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Vigh Elemér alpolgármester szerint is szükség lenne egy irodahelyiségre. Az elmúlt 

időszakban történt sajnálatos esetek is  ezt bizonyítják. 

Gulyás Erzsébet képviselő szerint az épület eldugott helyen van. Ő úgy gondolja célszerűbb 

lenne egy látható, jobban megközelíthető helyen kialakítani irodát. A tűzoltószertár melletti 

helyiség alkalmasabb lenne.   

Takács Lászlóné jegyző szerint az épület felszereltsége hiányos, nincs vizesblokk, fűtés. 

Zentai János szerint a Tsz. iroda kazánhelyiségében volt víz, onnan meg lehetne oldani a 

vizesblokk kialakítását. Hosszú távon ez a helyiség alkalmasabb lenne. Amennyiben ez még 

sem megoldható, a Nyugdíjasklub mellett is van egy üres helyiség. Ott a vizesblokk is 

rendelkezésre áll.  

Vigh Elemér alpolgármester szerint a Művelődési Ház központi helyen van, minden 

technikai feltétel adott, kisebb ráfordítással kialakítható egy helyiség. Meg kell keresni a 

Megyei Rendőr-főkapitányságot ez ügyben, Ők fognak dönteni arról, hogy melyik helyiség 

lenne a megfelelő. Javasolta, hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot a megyei Rendőr-

főkapitánysággal, egyeztessenek a helyiség kialakításáról. 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett.  

Takács Péter   polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy  a tegnapi naptól megújult 

önkormányzati honlap fogadja a látogatókat. Szívesen várják a javaslatokat. Bízik abban, 

hogy jobb, átláthatóbb lesz, szolgálni tudja a helyiek érdekeit.  

Megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.40 órakor bezárta.  

Kmf.  

 

 

Takács Péter       Takács Lászlóné 

 polgármester             jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

 Gulyás Erzsébet      Molnár Andrea 

    képviselő          képviselő 


