
Önkormányzati Képviselő-testület 

         8296 Monostorapáti 

 

 

Száma: 1092-18/2016. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:     Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. augusztus 26-án 

/pénteken/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről. 

 

Helye:            Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 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 meghívottak: 
     

Takács Lászlóné  jegyző 

    Varga János   Sportegyesület Elnöke 

    Zentai János   Nyugdíjas Klub vezetője 

    Török Zoltánné  Mozgássérültek Egyesülete helyi 

        csoportjának vezetője 

    Őri Ádám   Énekkar vezetőjének megbízottja 

    Kovács Pál   Tűzoltó Egyesület elnöke 

    Stiglicz Rita   Műv.Ház, Könyvtár vezetője 
 

         

Jegyzőkönyvvezető:   Török Józsefné    

 

 

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

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

Javasolta, hogy a Vegyes ügyek közé vegyék fel az „Extázis” Ifjúsági Egyesület támogatási 

kérelmének elbírálásáról, a belterületi utak  karbantartására igénybe vett munkagépek 

költségének fedezéséről,  az „Alsó” iskola esővíz csatornájának cseréjének szükségességéről 

és az „Alsó” iskola udvarára játszóeszközök elhelyezésének anyagi fedezetének biztosításáról 

szóló  ügyek megtárgyalását.  

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és  egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 
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N a p i r e n d e t:        
1./Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének    

önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló                         

9/2014.(IX.18.)önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó: Takács Péter polgármester  

 

2./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének                           

önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről  

Előadó: Takács Péter polgármester   

 

3./Beszámoló a Művelődési Ház, Könyvtár, Teleház 2015. évi 

tevékenységéről  

Előadó: Stiglicz Rita művelődési ház, könyvtár, teleház vezetője   

 

4./Tájékoztató az Énekkar munkájáról 

Előadó: Őri Sándor énekkar vezetője   

 

5./Tájékoztató a Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről 

Előadó: Zentai János egyesület elnöke   

 

6./Tájékoztató a „Bokréta” Nagycsaládos Egyesület tevékenységéről    

Előadó: Soós Gyula egyesület elnöke    

 

7./ Vegyes, aktuális ügyek  

a) Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer,         Hegyesd, 

szennyvízelvezető és-tisztító víziközmű rendszer                                 

Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

b) Az „Extázis” Ifjúsági Szervezet támogatási kérelmének elbírálása 

c) belterületi utak karbantartására igénybe vett munkagépek költségének 

fedezése 

d) az „Alsó” iskola esővíz csatornája cseréjéhez árajánlat kérése 

e) az „Alsó” iskola udvarára játszóeszközök elhelyezésének anyagi 

fedezetének biztosítása 

Előadó: Takács Péter polgármester   

 

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott                              

hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről   

 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy a tájékoztatót a képviselők előzetesen írásban 

megkapták. Kérte a jelenlévőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket, 

észrevételeiket tegyék meg. 

Takács Péter  polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás, 

kérdés nem volt – javasolta a tájékoztató elfogadását.  

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és  egyhangúlag, határozathozatal nélkül 

elfogadták  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről, fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

/ A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /       
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1. Napirend: 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos, az 

önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IX.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az ezzel kapcsolatos rendelet-

tervezetet a képviselők előzetesen írásban megkapták. A rendelet módosítására központi 

jogszabályokhoz történő hozzáigazítás miatt volt szükség. A tervezetet az illetékes 

kormányhivatal előzetesen megvizsgálta, azt elfogadásra alkalmasnak találta. 
Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék 

meg. 

Takács Péter  polgármester – mivel a képviselők és a jelenlévők részéről  hozzászólás, 

kérdés nem volt - javasolta a rendelet  elfogadását.  

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és  egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

megalkották az alábbi: 

5/2016. (VIII.31) önkormányzati r e n d e l e t e t: 

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

9/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

/A rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

2. Napirend: 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos, az önkormányzat 

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és az 

ezzel kapcsolatos rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen írásban megkapták. A rendelet 

tervezetet véleményeztették az országos módszertani intézettel, elfogadását javasolták. 
 

Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék 

meg. 

Takács Péter  polgármester – mivel a képviselők és a jelenlévők részéről  hozzászólás, 

kérdés nem volt - javasolta a rendelet  elfogadását.  

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és  egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

megalkották az alábbi: 

6/2016. (VIII.31.) önkormányzati r e n d e l e t e t: 

 

az egészségügyi alapellátási körzetekről 

 

/A rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Takács Péter   polgármester  kérte az egészségügyi alapellátással érintett fogorvosi, háziorvosi, 

védőnői ellátásra vonatkozólag a székhelyről dönteni. 
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Fogorvosi ellátás 5 településre terjed ki, (Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend, 

Taliándörögd) székhely: Monostorapáti. 

 

Kérte a képviselőket, aki egyetért a megállapodásban foglaltakkal kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

74/2016.(VIII.26.) Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t:  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6.§ (1) bekezdése alapján a fogorvosi alapellátás 

székhelyének meghatározásáról szóló megállapodást 

elfogadja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2016. augusztus 31.  

 

 

Takács Péter   polgármester  kérte a háziorvosi ellátásra vonatkozólag a székhelyről dönteni. 

Háziorvosi  ellátás 3 településre terjed ki, (Tapolca-Diszel, Hegyesd, Monostorapáti) székhely: 

Tapolca.  

 

Kérte a képviselőket, aki egyetért a megállapodásban foglaltakkal kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

75/2016.(VIII.26.) Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t:  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6.§ (1) bekezdése alapján a háziorvosi alapellátás 

székhelyének meghatározásáról szóló megállapodást 

elfogadja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2016. augusztus 31.  

 

 

Takács Péter   polgármester  kérte a védőnői ellátásra vonatkozólag a székhelyről dönteni. 

Védőnői   ellátás 2  településre terjed ki, ( Hegyesd, Monostorapáti) székhely: Monostorapáti.  
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Kérte a képviselőket, aki egyetért a megállapodásban foglaltakkal kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

76/2016.(VIII.26.) Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t:  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6.§ (1) bekezdése alapján a védőnői alapellátás 

székhelyének meghatározásáról szóló megállapodást 

elfogadja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2016. augusztus 31.  

 

 

3. Napirend: 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy a Művelődési Ház, Könyvtár, Teleház 2015. évi      

tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták. 

Kérte a jelenlévőket, valamint a napirendi pont előadóját, Stiglicz Ritát, a Művelődési Ház 

vezetőjét  amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítése, észrevétele, kérdése 

van, tegyék meg.  

Stiglicz Rita kiegészítést nem kívánt tenni.  

 

Varga János képviselő nagyon elégedett Stiglicz Rita tevékenységével, aktivitásával. 

 

Soós Gyula képviselő is köszönetét fejezi ki Stiglicz Ritának a munkájáért, nagyra értékeli a 

szervezetekkel, egyesületekkel kapcsolatos együttműködésért, a pozitív hozzáállásáért. 

 

Takács Péter   polgármester  – mivel  a képviselők, jelenlévők részéről további észrevétel, 

kérdés nem hangzott el javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  7 igen szavazattal meghozták az 

alábbi:  

77/2016.(VIII.26.) Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t:  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „ Beszámoló a Művelődási Ház, Könyvtár, 

Teleház, Falumúzeum 2015 évi munkájáról” szóló 

beszámolót elfogadja.  

  

 

/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 
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4. Napirend: 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy  az Énekkar 2015. évi      tevékenységéről szóló 

beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták.  

Kérte a jelenlévőket, valamint a napirendi pont előadójának megbízottját, Őri Ádámot 

amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítése, észrevétele, kérdése van, 

tegyék meg.  

Őri Ádám kiegészítést nem kívánt tenni.  

 

Takács Péter   polgármester köszönetét fejezte ki az énekkar munkájáért, hiszen mindig, 

minden rendezvényen lehet rájuk számítani, további jó erőt, egészséget kívánt 

tevékenységükhöz. 

Mivel  a képviselők, jelenlévők részéről  észrevétel, kérdés nem hangzott el javasolta a 

beszámoló elfogadását. 

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  7 igen szavazattal meghozták az 

alábbi:  

78/2016.(VIII.26.) Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t:  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-                       

testülete „ Beszámoló az Énekkar 2015. évi 

munkájáról” szóló beszámolót elfogadja.  

 

/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 
 

5. Napirend: 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy a Nyugdíjas Egyesület 2015. évi      

tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták. 

Kérte a jelenlévőket, valamint Zentai Jánost, az egyesüket elnökét, hogy a beszámolóval 

kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. 

Zentai János egyesületi elnök köszönetét fejezte ki az önkormányzat anyagi és eszmei 

támogatásáért – különösen a Nyugdíjasklubnál a vízvezeték helyreállításáért -, továbbra is 

azon igyekeznek, hogy tartalmas programokat tudjanak szervezni tagjaiknak.   

Takács Péter   polgármester – mivel  a képviselők, jelenlévők részéről további észrevétel, 

kérdés nem hangzott el – megköszönve az egyesület munkáját, kérve őket a község közösségi 

életének további színesítését - javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  7 igen szavazattal meghozták az 

alábbi:  

79/2016.(VIII.26.) Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t:  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-                       

testülete „ Beszámoló a Nyugdíjas Egyesület 2015. évi 

munkájáról” szóló beszámolót elfogadja.  

 

/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 
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6. Napirend: 

 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy a „Bokréta” Nagycsaládosok Egyesülete 2015. 

évi      tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták. 

Kérte a jelenlévőket, valamint Soós Gyulát, az egyesület elnökét, hogy a beszámolóval 

kapcsolatos kiegészítését, kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. 

Soós Gyula képviselő – mint az egyesület elnöke – elmondta, hogy a napokban megtörténik a 

vezető-választás-váltás (két ciklusnál hosszabb ideig nem lehet ugyanaz az elnök), de ez nem 

fogja befolyásolni az egyesület tevékenységét, ugyanazokat az elveket fogják követni, 

ugyanúgy fognak dolgozni mint eddig. 

 

Takács Péter   polgármester – mivel  a képviselők, jelenlévők részéről további észrevétel, 

kérdés nem hangzott el – megköszönve az egyesület munkáját - javasolta a beszámoló 

elfogadását. 
 

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  7 igen szavazattal meghozták az 

alábbi:  

80/2016.(VIII.26.) Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t:  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-                       

testülete „ Beszámoló a „Bokréta” Nagycsaládosok 

Egyesülete 2015. évi munkájáról” szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 
 

 

7. Napirend: Vegyes, aktuális ügyek  

a) Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer, Hegyesd, szennyvízelvezető- és 

tisztító víziközmű rendszer   Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű ZRT 
elkészítette Monostorapáti   ivóvízellátó víziközmű rendszerre valamint a Hegyesd, 

szennyvízelvezető- és tisztító víziközmű rendszerre vonatkozóan a Gördülő Fejlesztési Tervet  

a mellékletekkel együtt a képviselők előzetesen írásban megkapták. 

Kérte a jelenlévőket, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. 

 

Takács Péter   polgármester – mivel  a képviselők, jelenlévők részéről  észrevétel, kérdés 

nem hangzott el - javasolta a terv  elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  7 igen szavazattal meghozták az 

alábbi:  
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81/2016.(VIII.26.) Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t:  

 

Monostorapáti    község Önkormányzata Képviselő-

testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 11.§ (4) bekezdése, valamint  

az 58/2013.(II.27.)Korm.r.90/B. §-a  alapján a  

 8. sorszámú 11-24040-1-001-00-02 MEKH kóddal 

rendelkező Monostorapáti    ivóvízellátó víziközmű 

rendszerre 

64. sorszámú  21-02422-1-005-00-00 MEKH kóddal 

rendelkező  Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító 

víziközmű rendszerre vonatkozóan elkészített Gördülő 

Fejlesztési Tervet  a határozat melléklete szerinti 

formában elfogadásra javasolja.  

 

Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a 

szolgáltatót a testület döntéséről tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 

b) Az „Extázis” Ifjúsági Szervezet támogatási kérelmének elbírálása 

 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy az „Extázis” Ifjúsági Szervezet támogatási 

kérelmét a képviselők írásban megkapták. 

Kérte a jelenlévőket, hogy a kérelemmel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.  

Takács Péter  polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás, 

kérdés nem volt -   javasolta a Szervezet részére -  a kért és a költségvetésben be is tervezett - 

50.000.- Ft összegű támogatás megállapítását.  

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és  egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozták az alábbi: 

82/2016.(VIII.26.) Ökt.sz.   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 (továbbiakban Ör.) alapján a 

Monostorapáti „Extázis” Ifjúsági Szervezete -t (8296 

Monostorapáti  Petőfi u. 12.) egyszeri, 

50.000.- Ft azaz Ötvenezer forint 

összeggel támogatja. 

A támogatás kifizetése egy összegben, az „Extázis” 

Ifjúsági Szervezet bankszámlájára való utalással történik. 

A támogatás célja: a Szervezet működésének 

költségeihez való hozzájárulás. 
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A felhasználás határideje: 2016. december 31. 

A Szervezet a felhasználásról 2017. január 31-ig köteles 

elszámolni. 

Utasítja a Polgármestert, hogy fenti támogatásról a 

Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal 

kössön megállapodást a Monostorapáti „Extázis” 

Ifjúsági Szervezettel, 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. szeptember 15. és 2017. január 31. 

 

 

c) Belterületi utak karbantartására igénybe vett munkagépek költségének fedezése 

 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy a nyári nagy esőzések, viharok jelentős károkat 

okoztak a község útjaiban. Ezek helyreállítására munkagépek igénybevételére is szükséges, 

amelynek költsége 762.000.- Ft. 

Javasolta, hogy  a fenti összeget a képviselő-testület a költségvetés terhére biztosítsa. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és  egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozták az alábbi: 

 

83/2016.(VIII.26.) Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t:  

  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- 

testülete az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi 

utak helyreállításához, karbantartásához szükséges gépi 

munkaerő bérleti díját 

762.000.- Ft azaz Hétszázhatvankettő-ezer Ft 

összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetése 

terhére 

biztosítja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy az erről szóló számla alapján 

intézkedjen fenti összeg kifizetéséről. 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2016. augusztus 31. 
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d) Az „Alsó” iskola esővíz csatornája cseréjéhez árajánlat kérése 

 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy az „Alsó” Iskola esővíz levezető csatornájának 

cseréje halaszthatatlanná vált. Bár az intézmény működtetése a KLIK feladata – a csatorna 

cseréjéhez szükséges anyagköltséget a KLIK fedezi -  önkormányzati tulajdonban lévő 

épületről lévén szó a vagyonvédelem szempontjából a munkadíj anyagi fedezetének 

önkormányzati költségvetésből való biztosítása is szükséges. 

Az előzetes becslések szerint ez kb. 150 ezer forintba fog kerülni, a végleges döntéshez 

legalább 4 árajánlat kell. 

 

Vigh Elemér   alpolgármester  véleménye szerint – mivel a napokban már kezdődik is az 

iskola – olyan árajánlatokat kell kérni amelyek hétvégi illetve tanítási időn kívüli 

munkavégzésre vonatkoznak, hiszen a hétköznapokon a gyerekek miatt problémás a 

munkavégzés. 

 

Zentai János    Nyugdíjas Egyesület vezető elmondta, hogy az egyesület klubhelyisége az 

iskola mögött van, személyes tapasztalata, hogy a csatornarendszer nagyon rossz, az esővíz 

gyakorlatilag a falon folyik le. Szerinte is sürgős szükség lenne a teljes cserére. A munka egy 

része hétköznap is elvégezhető hiszen az épületnek csak az egyik hosszanti oldala néz az 

udvarra.  

 

Gulyás Erzsébet  képviselő olyan árajánlati kérés felhívás küldését javasolja, amelyen a 

munkanapi és a hétvégi munkavégzés költsége is szerepel. 

Természetesen szükségesnek tartja a munka elvégzését, támogatja az ehhez szükséges 

önkormányzati anyagi forrás biztosítását.    

 

Takács Péter   polgármester  az elhangzottak alapján javasolta, hogy  a – hétvégi illetve 

tanítási időn kívüli munkavégzésre is kiterjedő – árajánlatok beszerzéséről határozzanak. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és  egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozták az alábbi: 

84/2016.(VIII.26.) Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t:  

  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- 

testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, az Iskola 

utca 1. szám alatt lévő iskola épületének esővíz csatorna 

rendszerének cseréjének elvégzésére – hétvégi illetve 

tanítási időn kívüli munkavégzésre is kiterjedő – 

árajánlatok beszerzését határozza el.  

Az árajánlatok alapján megrendelt munkavégzés 

költségét  az önkormányzat 2016. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy az árajánlatok 

beszerzéséről gondoskodjon. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 10. 
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e) Az „Alsó” iskola udvarára játszóeszközök elhelyezésének anyagi fedezetének 

biztosítása 

 

Takács Péter   polgármester  javasolta, hogy az „Alsó” Iskola udvarára – a 65/2016.(VII.27.) 

Ökt. számú határozat alapján - már megrendelt játszóeszközök költségét, valamint  a 

gyermekek egészséges fejlődése és szabadidejük hasznos eltöltése érdekében beszerezendő 

sport-és játszóeszközök költségét a képviselő-testület az évekkel ezelőtt  az iskola épületének 

korszerűsítése című alszámlán szereplő 1.982.542.- Ft összeg erejéig erről a számláról 

egyenlítse ki. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és  egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozták az alábbi: 

85/2016.(VIII.26.) Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t:  

  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- 

testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, az Iskola 

utca 1. szám alatt lévő iskola épületénél elhelyezendő, a 

gyermekek egészséges fejlődése és szabadidejük hasznos 

eltöltése érdekében beszerezendő sport-és 

játszóeszközök költségét Monostorapáti község 

Önkormányzata Iskola Épületének Korszerűsítése 

elnevezésű, az OTP Banknál vezetett 11748052-

15427566-02130000 számú alszámláján szereplő 

1.982.542.- Ft összeg erejéig biztosítja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az ebből a célból kötött 

vállalkozói megállapodások alapján benyújtott számlákat 

a fenti alszámla terhére egyenlítse ki. 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Soós Gyula  képviselő érdeklődött a szeptember 24-én tartandó Apáti nevű települések 

találkozójának részletei felől. 

 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy – velünk együtt - 8 „Apáti” nevű település 

vehet részt a rendezvényen. A fő helyszín a „Felső” iskola udvara lesz, ide már megrendelték 

a rendezvénysátrat, színpadot és a hangtechnikát. 

A programok „végleges” összeállítása a következő két hétben várható. 

 

Stiglicz Rita Műv. Ház vezető elmondta, hogy eddig 6 település – Bátaapáti, Somogyapáti, 

Kisapáti, Kisbárapáti és Alsónemesapáti - jelezte részvételi szándékát kb. 190 fővel és 85 

percnyi műsorral. Gencsapáti község a jövő hétre ígérte a válaszát. 
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Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy nagy várakozással tekint a rendezvényre, hiszen 

a korábban rendszeres találkozók évekig elmaradtak – elsősorban anyagi okok miatt. Reméli, 

hogy a közösségépítés ezen különleges formája mindenki számára emlékezetes lesz és 

maradandó élményeket szerez – és az időjárás is kegyes lesz és napos és derűs időnk lesz. 

A mostani képviselő-testület számára is új ez a feladat – utoljára 2000-ben volt Monostorapáti 

a házigazda -, természetesen számít a civil szervezetek és a helyi lakosság aktív részvételére. 

 

Vigh Elemér   alpolgármester  érdeklődött, hogy mikor lesz a szüreti felvonulás. 

 

Takács Péter   polgármester  elmondta, hogy a civil szervezetekkel a 2016 évre tervezett 

programok egyeztetésénél szeptember 24-e illetve október 1-e időpont volt javasolt. A 24-e az 

„Apáti” találkozó miatt kiesik, így október 1-én kerül megrendezésre ez a szőlőművelést és 

borkultúrát népszerűsítő rendezvény.  

 

Varga János képviselő felvetette, hogy - főleg a sportpályán – gondot okoz a levágott fű 

összegyűjtése. Célszerű lenne a fűnyíró traktorhoz egy gyűjtő adaptert vásárolni, amelynek a 

költsége kb. 190 ezer forint. A legjobb lenne ezt a meglévőt eladni és újat, fűgyűjtőset venni 

helyette – meg kellene vizsgálni melyik lenne optimálisabb. 

 

Takács Péter   polgármester  a felvetés későbbi időpontban történő megvitatását javasolta. 

Más napirendi pont nem lévén – és mivel a képviselők részéről további észrevétel, felvetés 

nem hangzott el –megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 18.40 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

        Takács Péter       Takács Lászlóné 

        polgármester              jegyző 

 
 


