
Önkormányzati Képviselőtestület 

8296 Monostorapáti 

 

Száma:  1092-1/2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2016. február 

3-án /szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

 

Jelen vannak:  Takács Péter    polgármester 

  Vigh Elemér   alpolgármester 

  Molnár Andrea  képviselő 

  Soós Gyula   képviselő 

  Varga János   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

  Gulyás Erzsébet   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be: 

 

  Széll Pál   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

   Takács Lászlóné  jegyző 

   Krunikkerné Török Andrea   pénzügyi vezető 

   Zentai János    Nyugdíjasklub vezetője 

   Kovács György  RNÖ elnöke 

   Rompos József  Polgárőrség vezetője 

   

        

Jegyzőkönyvvezető:  Molnár Andrea    

 

Takács Péter polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket 2016 első rendes testületi 

ülésen. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz 5 fő képviselő 

jelen van, így azt megnyitotta.  

A napirendi pontoknál a vegyes ügyek keretében javasolta megtárgyalni a Helyi Építési 

Szabályzat módosításával kapcsolatban árajánlatkérést, a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának elfogadását, valamint az „Egervölgye” Sportegyesület 

és a Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelmét.  

 

Kérte a képviselőket, hogy az elhangzott napirendi pont kiegészítésével és a napirendi ponttal 

kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.   
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Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal  határozathozatal nélkül elfogadta az 

alábbi: 

 

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

2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

  

  Előadó:   Takács Péter   

    polgármester 

 

 2./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 

évi költségvetése. 

  

  Előadó:   Takács Péter   

    polgármester 

 

 3./ Tájékoztató az Egervölgye Sportegyesület munkájáról 

 

  Előadó:   Varga János   

    elnök 

 

 4./ Vegyes, aktuális ügyek.  

  a.) Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

   megállapodás felülvizsgálata. 

  b.) Monostorapáti Helyi Építési Szabályzat részleges módosítása. 

  c.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási  

       Megállapodás módosítása. 

  d.) „Egervölgye Sportegyesület támogatási kérelme 

  e.) Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme 

   

  Előadó:   Takács Péter   

    polgármester 

 

1. Napirend  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására 

vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

 

Krunikkerné Török Andrea pénzügyi vezető kiegészítésképp elmondta  a módosításhoz, 

hogy az adóhátralék előírásával  megemelésre került az adóbevétel 6.580 e Ft-tal, így  a 

közhatalmi bevételek 6.580 e Ft-tal növekedtek. Kiadási részen pedig a tartalékok növekedtek 

6.580 e Ft-tal, így a változás nem 14.405 e Ft, hanem 20.985 e Ft. A  költségvetés végösszege  

292.654 e Ft, helyett 299.234 e Ft-ra módosul. Ezzel a módosítással kérte elfogadni a 

rendeletmódosítást.  

 

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

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

kézfeltartással jelezzék.  
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Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  

 

1/2016.(II. 10.) önkormányzati   r e n d e l e t e t   
 

     Monostorapáti község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.    

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

2. Napirend 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a 2016. évi költségvetésre vonatkozó írásos 

előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

 

Krunikkerné Török Andrea pénzügyi vezető kiegészítésében elmondta, hogy a közhatalmi 

bevételek növekedése miatt az adóbevételek növekednek. A működési bevételeknél is 

változás van. A bejáró óvodás tanulók normatívájának lemondása és a jogosulatlanul igénybe 

vett normatíva visszafizetése érdekében a társönkormányzatok támogatása miatt változik az 

összeg, így a működési bevételek 171.522 e Ft, helyett 175.652 e Ft-ra változnak.  A 

kiadásnál a változás, hogy az egyéb működési célú kiadás az óvodai társuláshoz az átadott 

pénzek, és a normatív lemondás a bejárók végett 51.189 e Ft-ról, 57.872 e Ft-ra változik, 

tartalék összege pedig 73.485 e Ft-ról, 70.932 e Ft-ra változik. Így a költségvetési főösszeg: 

293.659 e Ft-ról, 297.789 e Ft- emelkedik. 

 

Molnár Andrea képviselő megkérdezte, hogy konkrétan a felújítás mire lett tervezve? 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy pályázatoknál önrészt kell vállalni, vagy 

megelőlegezni, hogyha utófinanszírozású. Pályázati forrásból tervezzük az egészségügyi 

épület, óvoda konyha, menza épület belső, önkormányzati épületek külső homlokzati 

felújítását, valamint önerőből 2 db buszmegálló felújítását. 

 

Molnár Andrea  képviselő kérdezte hogy  miből adódik a költségvetési hiány? 

 

Krunikkerné Török Andrea pénzügyi vezető finanszírozási bevételből meg az előző évi 

pénzmaradványból. Úgy hiány, hogy az idei bevétel és kiadás hiánya, de az előző évről 

megmaradt pénzekből finanszírozzuk.  

 

Takács Péter polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta elfogadni a 2016. évi 

költségvetést. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, minősített többséggel, megalkotta az 

alábbi:  

2/2016. (II. 10.) önkormányzati   r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

elfogadásáról.  

 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 
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3. Napirend 
 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Sportegyesület 2015. 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 hétköznapi problémáik vannak, de azt igyekeznek megoldani, 

most éppen a pálya állapota miatt van probléma.  

Célunk, hogy elsősorban helyi fiatalok mozogjanak, sportoljanak.  

 

Takács Péter elmondta, hogy az egyesület tagságát szívesen látják közösségi 

rendezvényeken. Sikeres tavaszi bajnokságot kíván minden egyes csapattagnak. Kevés 

sérüléssel, eredményesen. 

 

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

elfogadását.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az 

alábbi:  

 

2/2016. (II.3.) Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Beszámoló a Sportegyesület 

2015. évi munkájáról” szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/ 

 

4. Napirend 

 

a.) Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Monostorapáti község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2012. szeptember 11-én együttműködési megállapodást kötött a 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal feladatellátásra vonatkozólag. A 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. §. (2) bekezdése alapján a 

megállapodásokat minden év január 31. felül kell vizsgálni és – amennyiben az szükséges – 

módosítani. A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás megfelel a jelenleg hatályos 

jogszabályban előírt rendelkezéseknek. 

A településen működő roma nemzetiségi önkormányzat is felülvizsgálta a megállapodást, az 

betölti funkcióját, annak módosítását nem kezdeményezik. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is megtárgyalta 

az előterjesztést és a megállapodásban részletesen szabályozott, hogy milyen kapcsolódási 

pontok vannak, ők is elfogadták az előterjesztést, és határozati javaslatot.   
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Soós Gyula képviselő elmondta, hogy észrevehetően javult a roma önkormányzat 

tevékenysége, mióta Kovács György a vezető, sokkal több minden történik, próbálja 

összefogni Őket.  

 

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

további fenntartását. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

 

3/2016.(II.3.)  Ökt. számú           H a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete felülvizsgálta a Monostorapáti Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött – 

67/2012.(IX.11.) Ökt.sz. határozattal  elfogadott -  

együttműködési megállapodást, megállapította, 

hogy a megállapodás  módosítása nem indokolt. 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről a 

nemzetiségi önkormányzat elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné  

                       jegyző  

 

Határidő: 2016. február 15.  

 

b.) Monostorapáti Helyi Építési Szabályzat részleges módosítása. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatát 

az Architop Építésziroda Kft. Tapolca készítette 2005-ben, melyet a Képviselő-testület 

6/2006.(III.15.) önkormányzati rendeletével fogadott el. 

Helyi Építési Szabályzat módosítása során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályok 

előírásait: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és település 

rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.)kormányrendelet, valamint egyes településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet előírásait. A Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 

Szabályzat megállapításairól szóló 2000. évi CXII. törvény rendelkezéseit.  A fenti 

jogszabályok behatárolják a település fejlesztési irányait. 

Az önkormányzat nem rendelkezik lakótelkekkel, ezért kértük a tervezőt fenti jogszabályok 

figyelembe vételével tegyen javaslatot a fejlesztési lehetőségekre. 

Alábbi területeken javasolt lakókelteket kialakítani: 

- temető feletti terület (013/28-013/30 hrsz) 

- Dózsa György utca folytatásaként Kender telek dűlőben (021/8-021/10. hrsz.) és 

025/4-025/6. hrsz-ig)  

- Monti mögötti terület (066/13-066/20., 066/24. hrsz) 

- ESTM.-vel szembeni terület volt homokbánya (092/21.) 
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Fejlesztési irányt befolyásolja az elkerülő út elhelyezkedése, villamos-energia ellátás során 

kiépített magasfeszültség. 

Helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó költségekre, a tervező azt követően tud 

árajánlatot adni. A 385/2015.(XII.8.) Korm. rendelet alapján részleges módosításra ebben az 

évben van lehetőség, (2016. december 31-ig a módosítást hatályba kell léptetni) elkészített és 

elfogadott településrendezési eszközök 2018. december 31-ig alkalmazhatók. 

Az új rendezési terv elkészítése mind időben, mind anyagi forrásban több milliós beruházás 

lenne, viszont a módosításoknál az is fennáll a jelenlegi jogszabályi háttér mellett, hogy 2018. 

december 31-ig érvényesek a meglévő rendezési tervek. Tehát 2019. januárjától új rendezési 

tervre van szükség.  

Most arról kell dönteni, hogy amiket felsorolt 4 település részt, azzal kapcsolatban kívánunk-e 

árajánlatot kérni, mert ezt követően tud majd pontos árajánlatot adni a település tervező a 

módosításra.  

Vigh Elemér véleménye szerint szükséges az árajánlat kérés. Megkérdezte, hogy készült-e 

felmérést arra vonatkozóan, hogy ez mennyi házhely? 

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy nem készült felmérés.  A temető és az istálló 

közötti rész területileg a legnagyobb, ahol lehet terjeszkedni. A Monti melletti rész 

lakóhelyként szerepel, de talajvíz miatt nem kerültek kialakításra. Monti mögötti rész 

régészeti lelőhely, és magasfeszültség miatt biztosítani kell a védőtávolságot.   

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy egy-egy tömbben 16-18 házhely alakítható ki. A 

Dózsa utca mögötti terület a régi rendezési tervben is szerepelt, az egyeztetési anyagban 

szerepelt, mivel az öko-folyosóban volt, ezért nem lehetett a Balaton törvény miatt telkeket 

kialakítani. Módosult a Balaton törvény így lehetőség lesz 16-18 házhely kialakítására. 

Nagyobb tömb a Dózsa utca és a Monti mögötti terület, ahol lehetőség lesz telek kialakítására.  

Egy lakótelek van a Radnóti utca végében. 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy még egy lehetőség van a káposztás kert egy 

bizonyos része, de ott sok a tulajdonos és mint ismeretes nagyon vizes a terület. 

Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy mindenképpen kellene árajánlatot kérni. 

Szerencsés lenne részekre megbontva kérni. 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, teljesen mindegy hogy egy helyrajzi számra, vagy több 

tömbre kérik a rendezési terv módosítást az egyeztetési eljárás le kell folytatni. Ha ki van 

alakítva a lakótelek, azt kell megnézni, hogy lehet a leggazdaságosabban a közműveket 

kiépíteni. Legegyszerűbb a Monti mögötti terület, mert ott megy a víz és szennyvíz fővezeték. 

 

Takács Péter polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a Helyi Építési 

Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására árajánlat bekérését. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, megalkotta az alábbi:  

 

4/2016.(II.3.) Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  a Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv módosításával egyetért. 

Javasolja alábbi területek lakóövezeti besorolását:  

 

     - Temető feletti terület (013/28-013/30 hrsz) 
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- Dózsa György utca folytatásaként Kender telek 

dűlőben (021/8-021/10. hrsz.) és 025/4-025/6. 

hrsz-ig)    

- Monti mögötti terület /066/13-066/20., 066/24.    

hrsz) 

- ESTM.-vel szembeni  terület volt homokbánya 

(092/21.) 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a tervezési munkára kérjen árajánlatot. 

 

Felelős: Takács Péter   

   polgármester  

Határidő: 2016. február 15.  

  

c.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási  Megállapodás módosítása. 

 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa által előzetesen megtárgyalt társulási megállapodás tervezetben foglaltak 

alapján a társulási Tag Önkormányzatok Képviselő-testületei a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel a társulási megállapodást minősített többséggel 

meghozott határozataikkal az alábbiak szerint módosítják:  

1)  A Társulási Megállapodás 3.1. aa. pontja „Családsegítés”elhagyásra kerül  

2.)  A Társulási Megállapodás 3.1. ad. pontja  „Gyermekjóléti szolgálat” helyébe a „Család és 

gyermekjóléti szolgáltatások” szöveg lép. 

3) A Társulási megállapodás 1. sz. függelékében a költségvetési szerv alaptevékenységének 

kormányzati funkciók szerinti besorolása részből törlésre kerül a „107054 Családsegítés”, a 

„104042” Kód mellé a „Gyermekjóléti szolgáltatások” helyébe a „Családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatások” szöveg kerül. 

 

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

határozat elfogadását. Kérte a képviselőket, amennyiben azzal egyetértenek, kézfeltartással 

jelezzék.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  

 
5/2016. ( II.3) Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti  Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodását az előterjesztett módosító 

okiratban foglaltakkal egyezően jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló 

határozatot küldje meg a Társulás elnökének 

további intézkedés végett. 
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Felelős:  Takács Péter  

               polgármester 

 

Határidő: 2016. február 17.                           

 

d.) „Egervölgye Sportegyesület támogatási kérelme 

 

Takács Péter  polgármester ismertette az „Egervölgye” Sportegyesület önkormányzati 

támogatás igénylésére vonatkozó kérelmét. Az egyesület működési kiadásainak fedezetére 

kérik a támogatást.  

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

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 4 igen szavazattal 1 tartózkodással meghozta az 

alábbi:  

 

6/2016. (II. 3.) 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: 2016. november 30.  

Az Egyesület a támogatásról 2016. 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:  2016. december 31.  

 

e.) Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme 

 

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.  
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Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

7/2016. (II. 3.) 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: 2016. november 30.  

Az Egyesület a támogatásról 2016. 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:  2016. december 31.  

 

 

 

Takács Péter polgármester, mivel több észrevétel, bejelentés nem volt megköszönte a 

részvételét, az ülést 18.25 órakor bezárta.  

 

 

 

Kmf.  

 

 

Takács Péter       Takács Lászlóné 

 polgármester             jegyző 

 


