
Önkormányzati Képviselő-testület  

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

  

Szám: 11-17/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29-én 

 /szerdán/17 órai kezdettel megtartott   közmeghallgatásról. 

 

Helye: Monostorapáti Művelődési Ház  

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 12. 

 

Jelen vannak: 

 

 Takács Péter polgármester 

 Vigh Elemér alpolgármester 

 Gulyás Erzsébet képviselő 

 Molnár Andrea képviselő 

 Soós Gyula képviselő 

 Varga János képviselő 

   

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:  

 

 Széll Pál képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Takács Lászlóné jegyző 

                 Zentai János Nyugdíjasok Egyesülete elnöke 

 Kovács Pál Tűzoltó Egyesület elnöke 

                 Varga János  Sportegyesület elnöke 

                 Soós Gyula Bokréta Nagycsaládos Egyesület titkára 

 

Jelenlévő lakosság 22 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, Monostorapáti község 

Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatásán, amely a képviselőtestület 

kibővített ülése. Megállapította a jelenléti ív alapján, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mivel 6 képviselő jelen van, ezért az ülés megtartásának jogi akadálya nincs. Elmondta, hogy 

napirenden az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről szóló 

beszámoló, valamint a felvetődő problémák megvitatása. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 
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N a p i r e n d e t :  

 

1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb  

intézkedésekről  

 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

 

1. napirend: Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb 

intézkedésekről  

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, hogy a mai 

közmeghallgatáson az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámolót diavetítéssel 

egybekötve szeretné bemutatni, képileg is megjelenítve és alátámasztva az elvégzett 

munkákat és jövőbeni terveket. Elsőként kitért az elmaradt munkálatok okaira és azok várható 

megvalósítására. Legnagyobb problémaként az Eger-patak meder tisztítását, a zöldhulladék és 

települési törmelék elhelyezését, begyűjtését említette. A  környezetvédelmi hatósággal 

történő levelezések alapján kiderült, hogy  lerakóhely kialakítása, olyan engedélyekhez kötött, 

amelynek megvalósítása nem egyszerű és költséges annak kivitelezése. Keresik a 

legoptimálisabb és –költség hatékonyabb megoldást. Elmondta, hogy a településen a földutak 

melletti padka szakaszok kaszálása, rendbetétele gondot okoz, amelynek egyik oka, hogy a 

település-üzemeltetés keretében korábban több közfoglalkoztatott felvételére volt lehetőség, 

de sajnos a munkaerőhiány miatt visszaszorul, a gépi műveléssel csak egy részüket lehetne 

elvégezni, de az eszközbeszerzésekhez pályázati forrás szükséges.  Ismertette a jelenlévőkkel 

a nyertes pályázatokat, elmondta vannak konzorciumban több településsel együtt beadott és 

önálló pályázatok is. A pályázatok ismertetése után az óvoda konyhájának felújítását 

szemléltette, a megvalósítás előtt és utáni képekkel, hangsúlyozta a víz- és gázvezeték teljesen 

kicserélésre került, új berendezésekkel bővült a konyha, hogy megfeleljen minden előírásnak. 

Majd az útfelújításokra tért ki és az óvodabővítést, bölcsőde kialakítást a tervrajz kivetítésével 

szemléltetve részletesen ismertette. Elmondta, hogy a tervezés folyamatban van, minden 

szerepel a tervben, ami a jogszabályok alapján egy köznevelési intézmény kialakításához 

szükséges, a megvalósítás határideje 2018. október 31. napja. Az egészségház felújításának 

tervét bemutatva elmondta, hogy a pályázat elbírálása folyamatban van, a tervek nem újonnan 

készültek, mivel már korábban is tervezték az épület felújítását és azóta érvényes tervekkel 

rendelkeznek ezért, ha nyertes lesz a pályázat a munkálatoknak neki tudnak állni. Ismertette a 

civil kezdeményezésekre történő munkálatokat, amelyekben az önkormányzat is igyekezett 

kivenni a részét, kiemelte az Almádi romok feltárásának, rekonstrukciójának és védelmének 

fontosságát.  Jó programnak tartotta augusztus 18-ai közös kenyérsütést és az önkormányzati 

rendezvényeket, ünnepeket, amelyeken együtt emlékeznek azokra, akik a múltban tettek 

értük. Végül a játszótér látványtervét bemutatva elmondta, hogy játszótér nincs befejezve, 

folyamatosan fejlesztésre vár és megköszönte Illés Sándor plébánosnak, hogy a területet 

felajánlotta. Végül a 2018. évi tervekről tájékoztatta a jelenlévőket, amelyek a december havi 

Apáti Krónikában is közzé fognak tenni. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a település 

falinaptára elkészült, a könyvtárban megvásárolható. Felkérte a jelenlévőket tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el véleményeiket.  

 

Beleznay György helyi lakos kérte az autós és gyalogos forgalom balesetmentes 

közlekedéséhez egy tükör felszerelését a macskadomb falu felé vezető utcájához, a 

kanyarban, mivel az nem belátható, nagyon kell vigyázni az érintett szakaszon. 
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Illés Attila lakos egyetértett az előtte szólóval és saját tapasztalatát osztotta meg a 

jelenlévőkkel, majd egy másik problémát vetett fel, amely sok embert érint a településen, a 

vadak jelenléte a kertekben, a faluban. A kerítések megépítése sem a legszebb látvány, de 

egyenlőre más megoldás nincs. Elmondta, hogy vadkár ügyben bejelentést tett, de egy-egy 

alkalommal olyan kis mértékű, hogy nem foglalkoznak vele a hatóságok, de egész évben 

nézve már jelentős a kára. Véleménye szerint, ha az állattartóknak felelősséget kell vállalniuk 

az állataikért, ha azok területükről kijárnak, akkor a falu lakkosságának miért kell eltűrnie a 

vadakat. Elmondta, a településen több helyen is, például a folyó melletti kerteknél, de most 

már a házak udvarában is mindennaposok a vadak, azért kellett abbahagynia a tyúkok tartását 

is, mert egy részüket elvitték. 

 

Zentai János elnök megköszönte és gratulált az elért eredményekhez, tevékenységükhöz a 

képviselő-testületnek és a jövő évre is hasonló sikereket, összetartást kívánt. 

 

Bodó István lakos a Csokonai utca aszfaltozásának folytatásáról érdeklődött. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy az utca teljes aszfaltozását nem tudták 

megvalósítani, de ha a település gazdálkodása a jövőben is hasonló mértékű lesz akkor 2 éves 

ütemezésekkel, folyamatosan szeretnék megvalósítani a településen az elmaradt utcák 

felújítását. Elmondta, hogy a képviselő-testület szeretné, ha mindenhol rendesen fel lennének 

újítva az utak, 5-6 cm-es aszfaltréteggel és nem csak foltokban, illetve felületkezeléssel. 

 

Fereczy Károly lakos megköszönte a képviselő-testület munkáját, gratulált az elért 

eredményekhez és javasolta a híd felújítását és megoldást a 77-es úton való balesetmentes 

közlekedéshez, mert a megnövekedett forgalom miatt kerékpárral, de már gyalogosan is nehéz 

a közlekedés. Az újfalu  részről a temetőbe való eljutás véleménye szerint veszélyes, ezért jó 

lenne járda épülne a 77-es út mentén, kérte a képviselő-testület figyeljen rá. A vadkárral 

kapcsolatosan elmondta, hogy gyümölcsfákat sem lehet felnevelni, mert a vadak lerágják. 

Kérte a képviselő-testületet lépjenek az ügyben. A zöldhulladék elhelyezésével, 

összegyűjtésével kapcsolatosan elmondta, hogy a hasznosításukra jó megoldás lehetne, 

melyre számtalan példa van, ha úgy történne az összegyűjtés, hogy utána el tudnák szállítani 

komposztáláshoz, de természetesen ehhez nem szabad a zöldhulladék közé műanyagot tenni, 

ezért javasolta, hogy üljenek össze többen is ebben az ügyben. 

 

Takács Péter polgármester válaszolva a felvetésre, elmondta, hogy a zöldhulladék 

összegyűjtésére jó lenne megoldást találni, ha egy helyen van elhelyezve a hulladék, 

gyűjtésnek minősül, amiért fizetni kell, a konténert sem kis  összegért biztosít a szolgáltató. 

Tájékoztatta a jelenlévőket a szolgáltató zalahalápi lerakójánál elhelyezhető hulladéklerakás 

feltételeiről. A zöldhulladék komposztálásra való összegyűjtéséhez figyelni kellene mit 

tesznek a hulladék közzé, de ennek átnézése hosszú időt venne igénybe és az 

önkormányzatnak nincs rá kapacitása, de ha több napig állna ott a konténer, akkor már 

illegális hulladékgyűjtésnek  minősül amiért büntethetnek a hatóságok. 

 

Illés Attila lakos szerint nem mindenki tudja a saját területén összegyűjteni és komposztálni a 

zöldhulladékot, ezért erre megoldást kellene keresni. 

 

Illés Sándor plébános az egyházközség nevében megköszönte az önkormányzat 

együttműködését és az Apáti romoknál tett munkálatokon részt vevők munkáját, amely egy 

értékmentés a múlt átmentése a jelenbe. A jövő évi tervekről elmondta, hogy a régészeti 

hatóság pozitív hozzáállásának köszönhetően a tavasszal a romok, a terület rendbetételét 
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szeretnék megvalósítani. Örömmel tapasztalta, hogy a falu és az egyház együtt tesz a 

településért, ezért is ajánlotta fel a plébánia területét játszótér kiépítéséhez. Reméli a jövőben 

is az önkormányzat és az egyház együtt tud működni. Felajánlotta, hogy a zöldhulladék 

hasznosításra az egyház tulajdonában lévő káposztáskertet, ha annak terültén, mint 

magánterületen, ha jogszabály engedi. Végül megköszönte a képviselő-testület támogatást, 

együttműködését. 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a felajánlást, de magántulajdonost is büntetnek 

hulladékgyűjtésért, majd elmondta reméli a jövőben is megmarad ez a jó együttműködés az 

egyház és az önkormányzat között. Véleménye szerint a szolgáltatóval közösen kell majd 

kialakítani, valamit a zöldhulladékot illetően, de az építési hulladék már nehezebb kérdés, 

mivel egy 5 m3 törmelékes konténer költsége 50.000.- Ft. Ígéretet tett az önkormányzati útnál 

tükör elhelyezésének ügyének intézésére, szakemberrel történő tárgyalásra. A vadkár ügyében 

a Boncsos Vadásztársasággal és a Bakonyerdővel a káposztáskerteket illetően felveszi a 

kapcsolatot, az önkormányzatnak nincs lehetősége kerítést építeni a kertekhez, mert akkor 

minden tulajdonos kérné a területe bekerítését. Természetesen a problémát látja, de jó 

megoldást nehéz rá találni, véleménye szerint lehet a kerttulajdonosoknak együtt kellene 

fellépniük. Elmondta a hegy kérdése már bonyolultabb, mivel  a tulajdonosok  egy része  egy 

évben csak egyszer jön a területére.  

 

Vigh Elemér alpolgármester szerint az is gondot jelent, hogy a káposztáskertekben nem az 

műveli a kertet, akinek a tulajdonában van, ezért aki műveli nem tud eljárni a 

vadásztársasággal szemben. 

 

Göbecs András lakos szerint a vadkilövés nem egyszerű, mert ha a falu közelében történik 

feljelenthetik a vadászt. 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a megjelenést, mivel további javaslat, hozzászólás 

nem volt és az ülést 17:50 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

Takács Péter Takács Lászlóné  

polgármester jegyző  


