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Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, Monostorapáti község 

Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatásán.  Elmondta, hogy a 

közmeghallgatás a képviselőtestületnek egy kibővített ülése, amelyről  jegyzőkönyv készül. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van, ezért a 

közmeghallgatás megtartásának jogi akadálya nincs. Ismertette a napirendi pontot és javasolta 

annak elfogadását.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

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

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének  zárszámadásáról 

tájékoztató 

Előadó: Takács Péter polgármester 
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1. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról tájékoztató 

 

Takács Péter polgármester  az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról 

szóló tájékoztató alapján elmondta, hogy Monostorapáti Önkormányzat költségvetését a 2016. 

évi költségvetési évben 324.459.000,-Ft bevétellel, 225.326.000.-Ft kiadással és 

128.000.000.-Ft maradvánnyal zárta, a zárszámadást a képviselő-testület már korábban 

elfogadta. Hozzátette szeretné részletesebben ismertetni az elmúlt év költségvetését, mivel a 

település lakossága jelezte, hogy ne csak az Apáti Krónikába jelenjen meg, hanem 

közmeghallgatáson is kerüljön ismertetésre. A kiadásokkal kapcsolatosan elmondta, az épület, 

építmény felújításokra 39.000.000,- Ft, amelyet elsősorban az utakra költöttek. Kiemelte 

Monostorapáti község Önkormányzata pályázatot nyert a konyhafelújításra, amely már 

leutalásra került a Belügyminisztérium részéről a 2016-os évben, ami szintén növeli a 

költségvetést. Helyi lakás célú támogatásra 1.000.000 Ft-ot fordítottak, amelyet helyi rendelet 

alapján a helyi lakosok vehettek igénybe ingatlan vásárláshoz, felújításhoz, amely az idei 

évben is nyitva áll.  Összességében elmondta, hogy 58.724.000 Ft volt a fejlesztésekkel 

kapcsolatos kiadás. Hozzátette a céltartalék 34.700.000 Ft, a működési tartalék 6.000000 Ft, 

hangsúlyozta a szennyvízberuházás kapcsán az öt település közös folyószámlán tartalékolja a 

pénzt, a különböző karbantartásokra, felújításokra, amely Monostorapáti alszámláján van 

vezetve és megjelenik az önkormányzat költségvetésében is. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 

az önkormányzat több száz milliós költségvetése magába foglalja az óvoda költségvetését, a 

hivatal költségvetését, a település üzemeltetési költségeket amelyek közül kiemelte a 

parkgondozást, a civil szervezetek támogatását, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését, a 

háziorvosi ellátás és az ügyelet fenntartásának költségeit. Az altételekre vonatkozó nem tért ki 

részletesen, de ha igény mutatkozik rá ismeretei azokat. 

A napirendi pont másik részeként, a 2017. évi elképzelések bemutatásával kapcsolatosan 

hangsúlyozta a képviselő-testület alakuló ülését követően kinyilvánította, hogy amilyen 

pályázaton csak lehet, részt kíván venni, ami a közösség javát szolgálja. A 2 és fél év alatt 

235.100.000.-. Ft pályázati forrást sikerült a településre hozni, ami évente kb 94.000.000 Ft 

amely Monostorapátiban fejlesztésre fordítható. A fejlesztések közül kiemelte a falubusz 

beszerzését, konyhafejlesztést, az óvodafejlesztést és bölcsőde kialakítását, amelyről a 

napokban kaptak tájékoztatást és 181.000.000 Ft-ot meghaladó vissza nem térítendő 

támogatást jelent. Elmondta Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend, Hegyesd és Monostorapáti 

községek közösen sikeresen pályáztak, Monostorapátira 4,5 millió forint kerül elköltésre, 

amely magába foglalja a falumúzeum felújítását is. Még megnyert pályázatok közül 

megemlítette a 77-es út Monostorapáti-Nagyvázsony szakaszának közlekedési fejlesztésére, 

amely Monostorapátin 30 millió forint értékű forgalom lassító sziget kialakítását is magába 

foglalja. Kiemelte, hogy az összefogást, amelynek hatására az öt település együtt, több mint 

fél milliárd forint pályázati forrást nyert meg, a terület- és településfejlesztési operatív 

programból megelégedéssel tölti el és reményét fejezte ki, hogy a megnyert pályázatokat 

sikeresen véghez tudják majd vinni. Jelezte a 2017-es év is a pályázatok és a nyertes 

pályázatok megvalósításának az éve lesz. Az idei évben kerül megvalósításra a központi 

buszmegálló felújítása, a játszótér kialakítása amelynek helyszíne a Római Katolikus Egyház 

plébánia kertjében lesz, az egyházközösséggel történő megállapodás alapján, hangsúlyozta 

kialakítását segíti, hogy zárt helyen van, közvilágítás, parkolás megoldható, ezért azt 

szeptemberre szeretnék átadni. Megvalósítás alatt van azoknak az útszakaszoknak a burkolása, 

amelyek még nem rendelkeznek szilárd burkolattal, amelyek műszaki okok miatt maradtak el, 

a Kossuth utca, temető felőli rendbetétele és pályázatot adtak be a Fenyves, Zrínyi és Kossuth 

utca felújítására is, a döntés július közepére várható. Kiemelte régi terv, amely az idei évben 
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kerül megvalósításra a Dózsa - Óvoda és a Zrínyi-Kossuth utcában található bukkanók 

rendbetétele, amelynek várható költsége egymillió forint. A fejlesztésekkel kapcsolatosan 

hiányosságként említette az Egészség ház rendbetételét, amelyre többször is pályáztak 

sikertelenül, most is adtak be pályázatot a második körben. Az önkormányzati ingatlanok 

közül a hivatal és az alsó iskola épületére homlokzatszigetelés, nyílászáró csere céllal, 

valamint település belterületi vízelevezetésére vonatkozóan is szeretnének pályázatot 

benyújtani. Az Európai Uniós pályázatokra 2020-ig áll rendelkezésre nagyobb pályázati forrás, 

ezért szeretnének minél több pályázatban részt venni, amit fel is tudnak majd használni. 

Kiemelte az állattartással, kóbor állatokkal kapcsolatosan beérkezett panaszokat, majd 

elmondta, hogy a jelenlegi jogszabályok az önkormányzatokra hárítják e feladatok ellátását,  a 

polgármesternek kellene megoldania,  a jogszabályi rendszer szerint a jegyzőnek nem 

hatásköre, a hatósági állatorvos akkor jön ki, ha be van fogva, de ki fogja meg a támadó 

kutyát. Gondot okoz  a kerti hulladék égetése. Az önkormányzatnak rendeletet kellett alkotnia 

az avar és kerti hulladék égetésére, a településen szeptember 15 és április 30. közötti 

időszakban lehet égetni. A 2016-os év őszén a hulladékszállító Kft biztosította zöldhulladék 

szállítását egy hónapban egyszer, majd 2017 januárjában közölték, hogy a szállítás  nem 

ingyenes, ha igény van rá pénzért elszállítják. Ezért még folynak az egyeztetések a 

közszolgáltató és a kistérségi önkormányzatok között. A lakosságot közvetlenül érintő 

kérdések közül kiemelte, az ügyeleti ellátást, délután 16 órától reggel 8 óráig Tapolcán 

történik, amelyet korábban a kórház működtetett, de visszaadta az önkormányzatoknak, amely 

kötelező önkormányzati feladat. Megoldott a háziorvosi ügyelet, a 33 település Tapolcával 

együtt oldja meg, vannak ugyan nézeteltérések. A  cél az,  akinek be kell mennie az ügyeletre 

magas szintű ellátásban részesüljön, de nehezíti a helyzetet, hogy nincs mögöttük 

háttérintézmény, ha gond van Ajkára vagy Veszprémbe kell szállítani a beteget. Elmondta, 

hogy a másik probléma, a mentő autók kevés száma, Bazsitól Nagyvázsonyig illetve a 

Balaton parton is ellátják a feladatokat. A felszereltségük sem egyforma ezért fontos, hogy az 

ügyeleti ellátás stabil és biztosított legyen, fontosnak tartotta még kiemelni az orvosok 

létszámának csökkenését is. Kiemelte Tapolcának és a térség településeinek együtt kell 

működniük, mert külön-külön nincs rá lehetőség. Majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 

ügyfélfogadása hivatalosan hétfőn 14-16 óráig és pénteken 8-10 óráig van, de keddtől 

csütörtökig terjedő időszakban is sokszor a polgármesteri hivatalban tartózkodik. Kérte a 

lakosságot amennyiben telefonon nem érik el bizalommal forduljanak a polgármesteri hivatal 

dolgozóihoz és kérjenek időpontot. Majd átadta a szót a lakosoknak, hogy mondják el 

véleményeiket, felmerülő kérdéseiket.  

 

Göbecs András helyi lakos a Radnóti utcában lévő behajtani tilos táblával kapcsolatosan 

szeretné, ha felmérnék, hogy szükséges-e annak megléte. Kérdezzék meg az ott lakókat, 

hallgassák meg véleményüket, mivel korábban nem volt ott tábla. Véleménye szerint a 

Radnóti utcán okoz nagyobb gondot. Majd felvetett egy másik probléma is, amely véleménye 

szerint balesetveszélyes, a vízelvezető árok. 

 

Takács Péter polgármester megköszönte az észrevételt elmondta, hogy voltak már problémák, 

a tábla eltüntetése miatt, mely bűncselekmény. A belterületi közlekedési táblák elhelyezése, 

levétele polgármesteri hatáskörbe tartozik. Kijelentette, hogy a Radnóti utca, Ifjúság utca 

lakosait fel fogják keresni nyilatkozatétel ügyében, ha 80%-a a lakosoknak le szeretné vetetni 

akkor az fog történi, de akkor ott lesz mellette, iktatva a nyilatkozat ami igazolja annak 

levételének illetve meghagyásának okát. A vízelvezetőre vonatkozóan elmondta, hogy a 

vízelvezető rácsra helyeznek egy vaslapot, amely megakadályozza, hogy a kerékpár kereke a 

rácsok közé szoruljon. Tájékoztatta a jelenlévőket, a falunap június 10-én kerül 

megrendezésre, reméli jó idő lesz. Bizakodó a főzésben részvevők számát illetően, a civil 
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szervezetek közreműködésével, az idei évben a vadételek lesznek a főszerepben. Hozzátette 

az elszaporodó vadállományra tekintettel, hogy a belterületeken a vadak kilövése nem 

megoldott, a vadászat nem lehetséges. Fontosnak tartotta még elmondani az Almád monostor 

fejlesztését, feltárását, megőrzését, amely 900 éves évfordulóját éli. Az ott megrendezésre 

kerülő események közül kiemelte a Pünkösd hétfőt, amikor egy lelki-szellemi felfrissülésre, 

szentmise keretében elődeikre való emlékezésre invitálta a lakosságot, 10 órakor indulnának 

gyalogosan illetve gépkocsival. A nyár folyamán a feltárás folytatódik majd amelynek 

időpontjáról tájékoztatás lesz és kérte a lakosság segítségét, együttműködését. 

 

Varga Tibor helyi lakos a buszmegállóval kapcsolatos fejlesztésekről kért tájékoztatást. 

 

Takács Péter polgármester kifejtette, hogy a fejlesztések a központi buszmegállónál Tapolca 

felé irányuló részen esőbeálló, új térkő, az új falusi buszmegállónál Tapolca irányában 

térkövezés és a buszváró és a buszmegálló összhangba kerülése várható. A Veszprém 

irányában lévő buszmegálló szélesebb lesz, a hossza viszont rövidebb, térkövezésre kerül, 

majd tervek között szerepel később a szélfogó, esőbeálló. A 77-es út és óvoda felé vezető út 

ismételt burkolása és a temető parkolónál bekanyarodásánál szilárd burkolat elkészítése. Ez az 

első körös felújítás a nyár folyamán kerül megvalósításra. Építési vállalkozót is nehéz találni, 

aki időre és rövid időn belül elkészíti.  

 

Czverencz Sándor helyi lakos a csatornafedelek felújításáról, rendbetételéről érdeklődött a 

főúton,  mivel nagyot zökkenek. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, a csatornafedelek  felújítását jelezték a közútkezelőnek 

mert rájuk tartozik hozzátette jelenleg Kapolcson dolgoznak, majd érkeznek. Elmondta, hogy 

a bekötések esetében bejáráson voltak a Bakonykarszt képviselőivel, mint üzemeltetővel és 

vizsgálják a süllyedések okait, ahol nem kizárt a csőtörés sem, amelyet meg kell oldani. Kérte 

a lakosságot mondják el véleményeiket, mert csak akkor tudják a falu érdekeit képviselni és 

fejlesztéseket elindítani.  

 

Varga Tibor helyi lakos az említett szigetek kialakításáról kért tájékoztatást. 

 

Takács Péter polgármester ismertette TOP pályázat menetét, hozzátette mérföldkövek alapján, 

határidőre kell teljesíteni, mikor mi készül, a teljes műszaki átadás 2018 májusára tehető. A 

bölcsőde 2018. december végére, a turisztikai pályázat esetében a nyáron történik a 

megvalósítás. Az óvoda konyhájának felújítása a szünetben kezdődik. 

 

Varga Tibor helyi lakos a Művészetek Völgye Fesztivál ingyenes belépőjegyéről érdeklődött 

a lakosság részére. 

 

Takács Péter polgármester elmondta a Művészetek Völgye Fesztivál programjaiba nem 

csatlakozott Monostorapáti, ezért nincs lehetőség ingyenes jegyekre. Az öt-hat falut magába 

foglaló fesztivál nem lesz. Kiemelte a Művészetek Völgye Fesztiváltól függetlenül az öt 

településnek Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend, Monostorapáti és Hegyesed 

településeknek együtt kell működniük, a demográfiai adatok is arra utalnak, hogy együtt kell a 

jövőt is elképzelni. A turisztikai pályázat is azért sikerült, mert együtt pályáztak. Közösen, az 

együtt gondolkodással lehet a jövőben is fejlődni, megtalálni és elérni a célokat. Kiemelte 

amit együtt adtak be pályázatokat, azok sikeresek, önállóan kevesebb az esély. A turisztikai 

pályázat keretében az öt településen lehetőség lesz egyforma információs tábla elhelyezésére, 

amely kis dolog, de véleménye szerint így lehet előre haladni. Reméli a jövőben is tudnak 
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majd pályázatokat nyerni és fejleszteni a települést és a térséget.  

 

Bokor Istvánné helyi lakos a tájékoztatta a polgármestert és a képviselőket, hogy a temető 

dombon a fák ki vannak dőlve, a fiatalok sörös dobozokat dobáltak szét. 

 

Takács Péter polgármester megköszönte az észrevételt, hozzátette már érkezett lakossági 

megkeresés az ügyben, tudnak az állatokról is, de annak megoldása nem egyszerű. Az ügyben 

már felkeresték az illetékes személyeket is. Elmondta, hogy a kilátó rendbehozatala is 

folyamatban van. 

 

Göbecs András helyi lakos a híd  felújításáról érdeklődött. 

 

Takács Péter polgármester elmondta a híd felújítása a közúthoz tartozik és a pályázat részét 

képezi. A közút tulajdona, elméletben a híd felújítása úgy valósul meg, hogy lesz gyalogos és 

kerékpárút is, amely 2019-re kerül megvalósításra. 

 

Göbecs András helyi lakos az után érdeklődött, hogy paptagi út felújítására lesz-e lehetőség. 

 

Takács Péter polgármester válaszában kitért arra, hogy a paptagi út rendbetétele azért nem 

egyszerű, mert a mezőgazdasági gépekkel ott forgolódnak, így tönkre tennék az utat. 

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a paptagi út lehetőséget teremtene a falu központjának 

megközelítésére, ahol a közvilágítást is akkor meg kell oldani. Véleménye szerint a híd 

fejlesztését meg kell várni, ha nem fejlesztik, akkor a paptagi út rendbetételével foglalkozni 

kell.  

 

Simon László helyi lakos tájékoztatta a jelenlévőket az út, a híd balesetveszélyességéről, 

véleménye szerint csak egy elkerülő út lehetne a megoldás. Sebességmérőket kellene 

felszerelni. 

 

Takács Péter polgármester elmondta elkerülő út, amely Monostorapáti központját kikerülné, 

nagyon hosszú folyamat, egyik oka a területek kisajátítása. Sebességmérő felszerelése a 

rendőrség hatáskörébe tartozik. 

 

Molnár Károlyné  helyi lakás a káposztás kerteknél, a Kanárisnál lévő vízelvezetés 

kitisztításáról érdeklődött, mert a patak is és a víz is gondot okoz a terület hasznosításánál. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a kitisztítás egy részét a képviselő-testület célul 

tűzte ki. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2 hónappal ezelőtt Pulától a víztározóig a vízügy 

és a hatóságok munkatársaival bejárták az Eger-patakot. Hangsúlyozta, a tó vízszintje 

határozza meg leginkább a kialakult helyzetet, a problémákat elmondtuk a hatóságoknak, a 

helyszíni egyeztetésnél is. A hatóságok szerint minden rendben van, de a kertek tulajdonosai 

másképpen vélekednek, amelyet ismertettek a hatóságokkal.  

 

Mivel további hozzászólás nem volt megköszönte a részvételt és a közmeghallgatást 19:05 

órakor bezárta. 

K. m. f. 

 

 

Takács Péter  Takács Lászlóné  

polgármester jegyző 


