
Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

Tel: 87/435-055. 

 

Száma: 1092-7/2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült:   Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

                 2016.április 20-án (szerdán ) 7  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  

                 üléséről. 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 

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 meghívott:      

 

   Takács Lászlóné          jegyző 

    

      

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné             jegyző  

 

Takács Péter  polgármester üdvözölte a jegyzőt,  és a  képviselőket. Megállapította, hogy a 

testületi ülés határozatképes, hisz  mind a 7   képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte 

a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot, azzal a kiegészítéssel, hogy  

tárgyalják meg  a TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés kódszámú pályázatot, valamint a hét végi esemény miatt a bál 

szervezésének korlátozását.  

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 7 igen szavazattal  határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi 

napirendi pontot:  

 

Napirend:  1./ Vegyes, aktuális ügyek. 

a.) Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek igénylése 

b.) TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés kódszámú pályázat 

c.) Bál szervezésének korlátozása  

 

    Előadó: Takács Péter   polgármester  
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N a p i r e n d :  

 

d.) Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek igénylése 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó 

ülőhelyek hasznosítását jelezték a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint tulajdonosnak. Az 

önkormányzatnak 130 db. ülőhely igénylésére van lehetősége, melyet ingyenesen 

biztosítanak. Az igénylést tartalmazó, vállalásokat is tartalmazó határozat tervezetet a 

képviselők megkapták.  

 

Kérte, aki egyetért a határozat tervezet elfogadásával kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi: 

 

26/2016. (IV.20 .) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

1. Monostorapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról 

szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában és a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében lévő 130 db ülőhely 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.) pontjában meghatározott sport, 

ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és falunapi, 

sport rendezvényekhez kapcsolódó célokra kívánja felhasználni. 

3. Monostorapáti Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését. 

4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 Felelős: Takács Péter polgármester  

 Határidő: 2016. április 22. és folyamatos  
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e.) TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés kódszámú pályázat 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” kódszámú pályázat készítése folyamatban van.  

Pályázatban szerepel a falumúzeum fejlesztése, tematikus túra utak kiépítése,malmok, 

források,  vizek  útja turisztikai állomáshelyek kiépítése, információs táblák elhelyezése, 

Csigabike kerékpáros kölcsönzés rendszerelem kiépítése. Pályázati összegek több alkalommal 

változtak, a fejlesztések összege: 5.350.000.-ft. A pályázatban 5 önkormányzat, a Kapolcsi 

Kulturális és Természetvédelmi Egylet, valamint A Völgy Turisztikai Egyesület vesz részt 

konzorcium keretében. Kapolcs Önkormányzat lesz a gesztor. A pályázatot  az ADITUS Zrt- 

8200. Veszprém, Vörösmarty tér 4.- pályázatíró készíti. A pályázat benyújtásával kapcsolatos 

költségeket beruházás arányosan fizetik.  

 

Kérte a képviselőket fogadják el a határozat tervezetet. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi: 

 

27/2016.(IV.20.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

     

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi 

szándékát, hogy a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” kódszámú pályázatot benyújtja. .”Malmok 

Völgye  Tematikus utak az Eger patak mentén” című projektre.  

Megpályázott összeg: 5.350.000-ft. Pályázat célja: Falumúzeum fejlesztése, 

tematikus túra utak kiépítése,Malmok, források vizek  útja turisztikai 

állomáshelyek kiépítése, információs táblák elhelyezése, Csigabike 

kerékpáros kölcsönzés rendszerelem kiépítése. 

A pályázat elkészítésével megbízza az ADITUS Zrt- 8200. Veszprém, 

Vörösmarty tér 4.- pályázatírót. 

     

A pályázatban érintett önkormányzatok polgármestereivel kapcsolatos  

konzorciumi egyeztetéssel  megbízza a polgármestert. Vállalja a pályázat 

benyújtásával kapcsolatos költségeket, beruházás arányosan.  

 

Felelős: Takács Péter  polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

f.) Bál szervezésének korlátozása  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a hét végén a bálon atrocitásra került sor, 

verekedés történt. Közeledik a búcsúi bál, nem szeretné ha a csapatok visszavágására kerülne 

sor. Véleménye szerint korlátozni kellene a bál tartását. 

 

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. 

 

Széll Pál képviselő kérdezte, hogy a polgárőrség nem  volt jelen? 
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Varga János képviselő véleménye szerint nincs megoldás. 10-20 éve úgy működött a bál, 

hogy a körzeti megbízott beírta magát szolgálatra és felügyelte a rendezvényt. Később 

biztonsági céget fogadtak a rendezők. 

 

Molnár Andrea képviselő véleménye szerint az nem megoldás, ha megtiltják bál 

szervezését. Az óvoda szülői munkaközösség által szervezett bál bevétele az óvodához kerül. 

Ha megtiltják a bál tartását, akkor elesnek ettől a bevételtől. A szervezők kössenek 

megállapodást a polgárőr egyesülettel, és biztosítsák a rendelet. Évente 4 bált tartanak. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a polgárőr egyesület tagjai nem voltak jelen a 

bálon, jogszabály nem teszi lehetővé azt, hogy intézkedjenek. Az énekkar volt a rendezvény 

szervezője, melyet átadott az SMS. együttesnek.  

 

Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy régen is voltak atrocitások a bálokon, de az ott 

jelenlévő férfiak rendet raktak.  

 

Varga János képviselő elmondta, hogy azok a személyek akik a verekedést provokálták, az 

utcán közlekedő leányokat, asszonyokat is inzultálják. A körzeti rendőr fele ezt jelezni kell, 

beszélgessen el velük. 

 

Vigh Elemér alpolgármester elítélte a történteket. Egyetért Andreával nem lehet azt 

súlytani, aki normálisan akar szórakozni. A bérbeadás feltételeit kell átdolgozni. Kérelmet 

írásba kell foglalni, és rögzíteni, hogy a rendezvény jogát nem lehet átruházni. A rendezvényt 

be kell jelenteni a rendőrségnek. A szervezők igényeljenek rendőrt, amelyért fizetni kell, de 

akkor jelen lehet a polgárőr is. Ezekkel a feltételekkel meg lehet rendezni a bált. Meg kell 

tiltani az alkohol kimérését a területen, törvényes keretek közé kell szorítani a rendezvényt. A 

rendezvényt be kell jelenteni a közrendvédelmi osztálynak is.  

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, az ülést 7,30 órakor 

bezárta. 

 

      k.m.f.t. 

 

 

 

  Takács Péter       Takács Lászlóné 

  polgármester              jegyző  

 


