Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Szám: M/40-1/2018.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 7-én /szerdán/
18 órai kezdettel megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.
Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak:
Takács Péter
Vigh Elemér
Gulyás Erzsébet
Molnár Andrea
Soós Gyula
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Széll Pál

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Török Andrea
Kovács György
Kovács Pál
Rompos József
Simon László
Varga János
Török Zoltánné
Zentai János
Illés József
Göbecs András
Győri Kálmán
Győriványi Dániel
Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
pénzügyi főelőadó
RNÖ elnöke
Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
Polgárőr Egyesület elnöke
Bokréta Nagycsaládos Egyesület elnöke
Egervölgye Sportegyesület elnöke
Mozgáskorlátozottak Egyesület elnöke
Nyugdíjasok Egyesületének elnöke
helyi lakos
helyi lakos
helyi lakos
helyi lakos
Domonkos Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen a megjelenteket. A
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 6 tagja
jelen van Tájékoztatta a képviselőket, hogy napi rend előtti szóbeli és írásbeli javaslat nem
érkezett. Ismertette a napirendi pontot és javasolta annak elfogadását. Felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a napirendi pontokkal.
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Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és
egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
Napirendet:
1./

Monostorapáti község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
elfogadásáról szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Takács Péter polgármester

2./

Monostorapáti község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
elfogadása.
Előadó: Takács Péter polgármester

3./

Tájékoztató az Egervölgye Sportegyesület munkájáról.
Előadó: Varga János egyesület elnöke

4./

Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálata
b.) Törvényességi felhívás Településképi Rendelet megalkotása
ügyében
c.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár
véleményezése
d.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
e.) Forgalmi rend változtatásának kérése
f.) Nap Kör Alapítvány „cirkusz” előadásához helyiség
biztosításának kérése
g.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési
Önkormányzati Társulás megszűnéséről tájékoztatás
Előadó: Takács Péter polgármester

1. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
elfogadásáról szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti község Önkormányzata 2017.
évi költségvetés elfogadásáról szóló önkormányzati rendelt módosításáról szóló előterjesztést
a képviselők megkapták. Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslatukat.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a
költségvetés módosítását.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:
1/2018. (II.15.) önkormányzati

egyhangúlag,
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igen

rendeletet
Monostorapáti község Önkormányzata a 2017. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2017. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása.
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
elfogadása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti község Önkormányzatának
2018. évi költségvetését tartalmazó előterjesztést a képviselők megkapták, majd kérte annak
véleményezését.
Varga János képviselő szerint a költségvetés érdemi vitáját nehezíti, a költségvetés papír
alapú meglétének hiánya, amely lehetővé tenné a részletesebb megvitatást, de terjedelme
miatt kinyomtatása költséges. Véleménye szerint az önkormányzat az előző évhez képest
hasonló költségekkel tervezett, az előirányzatok is hasonlóak. A pénzügyi előadótól kért
tájékoztatást az iparűzési adó alakulásáról és a talajterhelési díj összegéről.
Török Andrea pénzügyi főelőadó elmondta, hogy az iparűzési adó csökkent, a talajterhelési
díjjal nem lehetett pontosan tervezni, mert befizetésük bizonytalan és minimális, de lesz
lehetőség év közben a módosításra.
Varga János képviselő elismerve a költségvetés összeállításával járó munkát, véleménye
szerint a működési kiadások között a szervezetek támogatása összesítve és részletezve is
szerepel olyan, mintha duplán lenne, amely félreértésre adhat okot.
Török Andrea pénzügyi főelőadó tájékoztatta, hogy a szervezetek támogatása nincs duplán
tervezve, annak részletezése már több éve ugyan úgy történik.
Gulyás Erzsébet képviselő a helyi adók kintlévőségéről kért tájékoztatást, ami nem folyt be,
de előírásként szerepel.
Török Andrea pénzügyi előadó elmondta, hogy a helyi adók kintlévősége csökkent, jelenleg
4,5 millió forint körül van, rendeződnek a nyilvántartások, mivel felszámolás alatt lévő, nem
létező cégek hátralékai, pótlékai is szerepeltek, ami növelte a kintlévőségek összegét és most
megtörtént azok tisztázása.
Takács Péter polgármester a 2018. évi költségvetéssel kapcsolatosan a megjelentek
tájékoztatására elmondta, hogy a korábbi években a költségvetés összeállításakor egyeztetés
után nevesítették, milyen fejlesztési tételeket szeretnének megvalósítani és azokat feltüntették,
de most három folyamatban lévő projekt is van, ezért nem terveztek újabb nagyobb
beruhásokra, fejlesztésekre. További hozzászólás, vélemény hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a rendelettervezettel.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:
2/2018. (II.15.) önkormányzati

egyhangúlag,

6

igen

rendeletet
Monostorapáti község Önkormányzata a 2018. évi
költségvetésének elfogadása.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3. napirend: Tájékoztató az Egervölgye Sportegyesület munkájáról
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Egervölgy Sportegyesület 2017. évi
munkájáról szóló tájékoztatót a képviselők megkapták, majd felkérte Varga Jánost az
egyesület vezetőjét a tájékoztató kiegészítésére.
Varga János elnök szerint a beszámoló részletes, ezért nem kívánja kiegészíteni, de szívesen
válaszol a felmerülő kérdésekre.
Vigh Elemér alpolgármester a pálya bekerítéséről kért tájékoztatást, történt-e az ügyben
előrelépés.
Varga János elnök elmondta, hogy az eddigi árajánlatok alapján egy millió forint lenne a
focipálya bekerítésének anyagköltsége, de önerőből nem tudják megvalósítani, amelyhez
várja az önkormányzat segítségét is. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a vadak nyomokat
hagynak most is, de nem túrták fel eddig még a pályát, az emberek okozta rongálásokat
teljesen kiküszöbölni nem lehet. Idei terveik között szerepel egy labdafogó háló felépítése, a
népstadionból hozott székek elhelyezése és az öltöző rendbetétele, felújítása, amely nagyobb
beruházás jelent majd.
Takács Péter polgármester megköszönte a tájékoztató annak kiegészítést és eredményes
szezont kívánt, majd további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják az egyesület beszámolóját.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen, 1
tartózkodás melletti szavazattal, elfogadta az alábbi:
1/2018. (II.7.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Egervölgy Sportegyesület 2017. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. napirend: Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Monostorapáti
felülvizsgálata

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzattal

kötött

megállapodás

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a helyi önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat közötti megállapodást évente felül kell vizsgálni, hozzátette módosítást nem
tartották indokoltnak, mivel a jogszabályokkal összhangban van. A jelenlévőket tájékoztatta,
hogy különálló intézmény a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, de a hivatali hatósági részt a
települési önkormányzat látja el, ezért kell az együttműködési megállapodás. Kérte a
képviselőket, mondják el véleményeiket az előterjesztésről. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselő-testület tagjait kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a határozati javaslattal.
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Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, elfogadta az alábbi:
2/2018. (II.7.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
felülvizsgálta a Monostorapáti Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött – 26/2015.(III.31.) 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:
Határidő:

Takács Péter polgármester
2018. február 20.

b.) Törvényességi felhívás Településképi Rendelet megalkotása ügyében
Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy észrevétel érkezett a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízójától, mivel a képviselő-testület a Településképi
Rendeletet 2017. december 31. napjáig nem alkotta meg. A törvényességi felhívásban
foglaltak szerint a képviselő-testületnek 2018. március 30. napjáig meg kell alkotnia.
Javasolta, hozzászólás hiányában a határozattervezet elfogadását, a törvényességi felhívás
tudomásul vételének és a 2018. március 30-ig a Településképi Rendelet megalkotásának
elfogadását, majd kérte a képviselők kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, elfogadta az alábbi:
3/2018. (II.7.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott
VEB/005/249-1/2018. törvényességi felhívását tudomásul
veszi, azt elfogadja.
Képviselő-testület Monostorapáti község Településképi
Rendeletét
2018.
március
30-ig
a
hatályos
jogszabályoknak megfelelően megalkotja, törvénysértést
megszünteti.
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy erről a
kormánymegbízottat tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Takács Lászlóné jegyző
2018. február 15.
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c.)

Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár véleményezése

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy minden évben jóvá kell hagyni a
kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárt. Elmondta, hogy a településen a
Művészetek Völgye Általános Iskola Zrínyi utca 1., Iskola utca 1., és a Taliándörögdi
Tagintézménye Taliándörögdön a Kiss János utca 16. a település teljes közigazgatási
területére vonatkozó felvételt biztosító általános iskola. Felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék, ha egyetértenek az előterjesztéssel.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, elfogadta az alábbi:

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

4/2018. (II.7.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §. (8) bekezdése
alapján elkészített és közzétett iskolai körzethatárt megismerte, egyetért a
körzethatárral. Településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező általános iskolába járó tanköteles tanulók száma összesen: 93 fő.
Művészetek Völgye Általános Iskola Monostorapáti alsó és felső tagozatra
járó tanulói létszáma 86
fő, hátrányos helyzetű tanulók száma 27 fő,
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nincs. Tapolca általános iskolába 7
tanuló jár, akik közül hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nincs.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi határozatot küldje meg a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Járási Hivatal Hatósági
Főosztályának 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5. részére.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2018. február 15.
d.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Takács Péter polgármester elmondta, hogy 2013. decemberében került elfogadásra a Helyi
Esélyegyenlődési program, amelyet felül kell vizsgálni. Kérte a képviselőket mondják el
véleményeiket az előterjesztésről. Hozzászólás, kérdés hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a HEP-ben foglaltakkal, annak felülvizsgálatával.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, elfogadta az alábbi:
5/2018. (II.7.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 131/2013. (XII. 17.) Ökt. számú határozattal elfogadott
Helyi Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta, és
megállapította, hogy az abban kitűzött célok
megvalósultak, további intézkedésre nincs szükség.
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Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot
küldje meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Helyi Esélyegyenlőségi Programok Osztály Veszprém
Megyei Kirendeltségének Veszprém, Ádám Iván u.20/B.
Felelős:
Határidő:

Takács Lászlóné jegyző
2018. február 28.

e.) Forgalmi rend változtatásának kérése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Radnóti utca lakói közül Győri Kálmán és társai
kérelmet nyújtottak be a Radnóti utca 16-28. utcaszakasz forgalmi rendjének felülvizsgálata
és megváltoztatása ügyében, majd felolvasta a kérelmet. Felkérte a jelenlévőket tegyék fel
kérdéseiket, mondják el véleményeiket.
Vigh Elemér alpolgármester szerint a kérelemben nagyon szakszerűen fogalmaztak,
jogszabályi hivatkozással, egyetlen hibát jelezne a javasolt forgalmi rendnél a tábla az Ifjúság
utca 2. mellett helyett a Radnóti utcában van, de egyetért a forgalmi rend változtatással.
Véleménye szerint jó lenne, ha a jövőben nem lenne újabb kérés az utca forgalmi rend
változására vonatkozóan, ha meggondolják az ott lakók magukat, mivel most mindannyian
beleegyeztek.
Takács Péter polgármester felvetette, ha baleset történik ki vállalja a felelősséget.
Zentai János elnök szerint a baleset okozója lenne a felelős.
Göbecs András helyi lakos szerint a jobbkéz szabály betartásával a baleset elkerülhető.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a közút kezelője, az Ifjúság
utcában az útépítés után a közlekedési hatóság kötelezte az önkormányzatot az egy irányú
forgalom kialakítására az érintett utcaszakaszban, mert 3 m-es aszfalt lett kiépítve. Elmondta
a tervezési szakaszban még nem volt az erre vonatkozó jogszabály, de az engedélyezési
eljárásnál már életbe lépett. Felvetette, ha a közlekedési hatóság engedélyében
meghatározottak ellenére hoz a képviselő-testület egy döntést a két irányú forgalomra és ha
valaki balesetet szenved az utcaszakaszon, a közlekedési rend változása miatt az
önkormányzatot perelhetik. Elmondta, hogy most a közlekedési hatóság által meghatározott
táblák találhatóak az utcákban, amelyeket le lehet venni képviselő-testületi döntéssel, de
akkor a mindenkori képviselő-testület felelőssége, ha baleset történik vállalja annak
következményeit, ezért nem ért egyet a forgalmi rend változtatásával.
Illés József helyi lakos szerint, a településen több helyen sincs egyirányú forgalom annak
ellenére, hogy keskeny az adott utcaszakasz példaként említette a Városi közt.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Fenyves utcában kétirányú a forgalom, de ott
felújítás, míg az Ifjúság utcában útépítés történt, ezért vonatkoznak más jogszabályok az
utcákra.
Győri Kálmán helyi lakos elmondta, hogy az utcájuk érintett szakaszán a villanyoszlopok
miatt a házak előtti részből annak idején elvettek 30 öl körüli területet, akkor sem kérték ki a
véleményüket, most nem kérnek mást, mint az átmenő forgalom két irányban történő
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változtatását, ahogy korábban már több éven keresztül volt. Elmondta, hogy az aláírás során
az Ifjúság utcában lakók nem értették meg problémáikat.
Takács Péter polgármester szerint, ha feljebb viszik a táblát félő, hogy a következő hetekben
az Ifjúság utca lakói jönnek majd közlekedésre vonatkozó kéréseikkel. A kérelemben
megfogalmazott zajártalomra és környezetszennyezésre hivatkozással kapcsolatosan
kifejtette, hogy a korábban több éven keresztül ott parkoló kamionok is zajt és
környezetszennyezést okoztak és senkit nem zavart. Egyetért a felvetéssel, de a villanyoszlop
nem a jelenlegi önkormányzat felelőssége, hogy a tulajdonos területén került felállításra.
Véleménye szerint félő, hogy a jövőben a település többi utcájából is jönnek majd a forgalmi
rend felülvizsgálatának kérésével.
Győri Kálmán helyi lakos szerint, akkor nem szólhatnak semmit és a jövőben fizetni kell, ha
megbüntetik, hogy azon a 10 méter utcaszakaszon közlekedhessen.
Vigh Elemér alpolgármester szerint a közlekedési balesetekért felelősséget az vállal, aki a
balesetet okozza, nem az önkormányzat, de természetesen, ha gond van szakembereket
fognak bevonni.
Illés József helyi lakos szerint a vízelvezetőknél lévő rács balesetveszélyesebb a
kerékpárosokra nézve, ha beleszorul a kerékpár kereke és az valóban az önkormányzatnak
felróható, de véleménye szerint két autó összeütközése esetén az önkormányzat nem vonható
felelősségre.
Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a jogszabályokra hivatkozva
mondta az önkormányzat felelőségét.
Illés József helyi lakos javasolta, hogy a vízelvezető rácsok kerüljenek kijavításra,
elfordítással vagy ráhegesztésssel.
Győriványi Dániel helyi lakos egyetértett Vigh Elemér alpolgármesterrel, hogy baleset
esetén első körben a baleset okozója a felelős a balesetért és nem az önkormányzat, mint a
közút kezelőjét. Véleménye szerint a közlekedési hatóság azért hozta meg az egy irányú
közlekedésre vonatkozó döntést, mert a közutakra vonatkozó szabályozást vette alapul. Ha
elfogadjuk az álláspontját az egyirányú forgalmat, akkor át kellene nézni a település többi
utcáját is közútkezelői szemmel, példaként említette a Radnóti utca azon részét, amelyet a
főutca felől lehet megközelíteni, amely két irányú. Elsődlegesen szerinte a közlekedők
feladata, felelőssége az utakon történő közlekedés, a burkolat szélességén nem lehet
változtatni.
Varga János képviselő szerint senkinek nem érdeke az egy irányú forgalom az adott utca
szakaszon, ezért jó lenne megoldást találni az ügyben, lehetséges megoldásként említette egy
olyan tábla elhelyezését, amely az egyik irányú forgalomi irány elsőbbségét szabályozná,
példaként említette a Hegyesden a hidat. Véleménye szerint a két irányú forgalmat
engedélyezhetné az önkormányzat, de ugyanakkor az egyik irányból történő elsőbbségadás
szabályozná a közlekedést.
Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy Hegyesden a település elején a hídnál, azért van
az egyik irányból elsőbbség, mivel a híd keskeny, nem teszi lehetővé a két irányú forgalom
együttes haladását, a Radnóti utcában az érintett utcaszakasz viszont elég széles.

9

Varga János képviselő úgy látja, a forgalom egyik irányból történő elsőbbségadását
szabályozó tábla elhelyezésével eleget tehetnének az utcában lakók kérésének és az
önkormányzatot sem terhelné akkora felelősség.
Vigh Elemér alpolgármester szerint a táblát már a 77-es úthoz ki kellene tenni, az egész
Radnóti utcára, de annak anyagi vonzata is van, valamint fenn is kell tartani.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket kb. 30.000.- Ft egy tábla elhelyezése.
Varga János képviselő szerint a jogszabályoknak így felel meg most az utca, de akkor mi a
helyzet a többi utcával, ami nincs szabályozva, a jelenlegi forgalmi rend, azért alakult ki az
érintett utcaszakaszon, mert útépítést történt. Megemlítette, hogy a jobbkéz szabályt nem
minden esetben tartják be az emberek példaként a Vörösmarty és Csokonai utcák
kereszteződését hozta. Véleménye szerint ezért is lenne a legjobb megoldás a táblák
elhelyezése.
Győriványi Dániel helyi lakos szerint az érintett utcaszakaszon a hatóság egyirányú forgalmi
rendet határozott meg, ezért a két irányú forgalom esetén nem felelnek meg a hatóság
előírásainak. Elmondta, hogy a közlekedési táblákra figyelni kell, mert el is lophatják,
megrongálhatják, amely plusz költséget jelent az önkormányzatnak.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint, ha az utcarészben lakók egyöntetűen aláírták és akarják
legyen megváltoztatva a forgalmi irány, de ha felelősségre vonják az önkormányzatot akkor a
lakosság is tudja, tájékoztatva van, hogy fizetnie kell az önkormányzatnak.
Takács Péter polgármester reményét fejezte ki, hogy a jövő héten nem másik utca jön a
forgalmi rend változásának kérésével.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta az ülés nyilvános bárki eljöhetett volna, elmondani
véleményét, ha nem ért egyet a benyújtott kérelemmel.
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a határozat elfogadásával a
forgalmi rend változásának jóváhagyásával, az Ifjúság utca még egyirányú marad.
Göbecs András helyi lakos elmondta, hogy az Ifjúság utcában a szavazása után tapasztalták
annak hátrányait és most már másként szavaznánk a Radnóti utcáról.
Varga János képviselő egyetért a Radnóti utca érintett szakaszának két irányításával,
azonban nem érti milyen problémája van az Ifjúság utcában lakóknak.
Takács Péter polgármester úgy gondolja az Ifjúság utcában lakók örülhetnek, hogy az utca
megépült, majd javasolta további hozzászólás hiányában határozatként elfogadni a
kérelemben megfogalmazott „Javasolt forgalmi rendet”, amelyet ismertetett. Felkérte a
képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a javaslattal.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 1
tartózkodás melletti szavazattal, elfogadta az alábbi:
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6/2018. (II.7.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadta az alábbiak szerint a Radnóti utca forgalmi rend
változását:
A Radnóti utca - 16-28 házszám - szakaszában két irányú
forgalmi rend bevezetése. A Radnóti utca 28. szám előtti
„Zsákutca” forgalmi jelzőtábla a helyén marad. Az Ifjúság
utca 2. szám elé áthelyezésre kerül a Radnóti utca 16.
szám előtti „Behajtani tilos” forgalmi jelzőtábla. A József
Attila utca 19. szám előtti „Kötelező haladási irány
jobbra” közúti jelzőtábla és az Ifjúság utca 2. szám
melletti „Kötelező haladási irány egyenesen” közúti
jelzőtábla bevonásra kerül.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
szükséges intézkedések megtételére a két irányú forgalmi
rend bevezetéséhez.
Felelős:

Takács Péter polgármester

Határidő:

2018. március 1.

f.) Nap Kör Alapítvány „cirkusz” előadásához helyiség biztosításának kérése
Takács Péter polgármester ismertette a Nap Kör alapítvány kérelmét „cirkuszi” előadás
megrendezéséhez a Magból kenyér programban résztvevő harmadik osztályos tanulóknak.
Kérte a képviselőket mondják el véleményeiket a kérelemről.
Varga János képviselő bővebb tájékoztatást szeretne az előadásról és a Nap Kör
Alapítványról.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy részletesebb tájékoztatót nem kaptak és a kért 380
voltos áramforrással sem rendelkeznek a Művelődési háznál.
Vigh Elemér alpolgármester szerint tájékoztatni kellene az alapítvány elnökét a 380 voltos
áramforrás hiányáról.
Soós Gyula képviselő arra kért választ miért van szüksége az alapítványnak 380 volt
áramforrásra és milyen jellegű az előadás.
Gulyás Erzsébet képviselő felvetette, hogy az alapítvány fizet-e majd bérleti díjat a
Művelődési ház használatáért.
Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az előadásról részletesebb
tájékoztatást nem tud adni és az érvényben lévő bérleti díj megfizetése jogos felvetés.
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Molnár Andrea képviselő szerint a település gyermekeinek adnak ingyenesen előadást, ami
jó a gyermekeknek.
Vigh Elemér alpolgármester szerint részletes tájékoztatás nem kaptak a programról és az
alapítványról sem, amely nehezíti a döntést.
Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy a Nap Kör Alapítvány programjait az alsó
tagozatos gyerekek számára tartja minden évben, már több éven keresztül és a visszajelzések
alapján szeretik a gyerekek.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint, ha a szülő külön órára viszi gyermekét nagyrészt fizetnie
kell érte, miért lenne más ez a program.
Molnár Andrea képviselő szerint a helyi iskolában tanuló gyermekeket érinti most ez a
program és az önkormányzat hozzájárulhatna a Művelődési ház biztosításával.
Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy nem ismerik a Nap Kör Alapítvány munkáját,
még az előadásról sem adtak részletes tájékoztatást.
Molnár Andrea képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy a „Művészetek Völgye”
Általános Iskolában az alsó iskolánál már több éve a Nap Kör Alapítvány szervez
programokat és jól működik.
Takács Péter polgármester szerint az önkormányzati n épületekért és eszközökért fizetniük
kellene, ahogy a szülői munkaközösség, a civil szervezetek is a bérleti díjjal hozzájárulnak a
művelődési ház fenntartásához. Véleménye szerint a művelődési házat is fenn kell tartani,
annak karbantartása nem kerül kevés költségbe, ezért nem lehet ingyenesen biztosítani.
Javasolta az érvényben lévő művelődési ház bérleti díjának megfizetése ellenében, a kérelem
elfogadását.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 1 nem
melletti szavazattal, elfogadta az alábbi:
7/2018. (II.7.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Nap Kör Alapítvány Kiváló Akkreditált Tehetségpont
8293 Vigántpetend, József Attila utca 1. kérelmét
„cirkuszi” előadás megrendezésére a Művelődési házban,
annak bérleti díjának megfizetése ellenében elfogadta.
Felhatalmazza a polgármestert a Nap Kör Alapítvány való
további egyeztetésre.
Felelős:
Határidő:

Takács Péter polgármester
2018. március 1.
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g.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás
megszűnéséről tájékoztatás
Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás 2017. szeptember 30-i megszűnését
a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásába átvezette. Javasolta a tájékoztatást
elfogadását, felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a tájékoztatóval.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen
szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta:
A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 8200 Veszprém, Pápai út 41. által megküldött, 83016/2017. ügyiratszámú levelében foglaltakat. A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és
-kezelési Önkormányzati Társulás 2017. szeptember 30.-i megszűnésének a Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséről szóló tájékoztatóját.
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2018. szeptember 15-én lesz az
Apáti nevű települések találkozója Kisbárapátin, amelyre 30 főt várnak. Elmondta, hogy
további napirendi pont nincs, ezért akinek javaslata, kérése lenne tegye fel.
Varga János képviselő jelezte észrevételét a templomkertben emlékmű felett található lobogó
rossz állapotáról, annak cseréje már indokolt lenne.
Soós Gyula képviselő a fenyők elszállításáról érdeklődött, rendben megtörtént.
Zentai János elnök szerint úgy tapasztalta a fenyők elszállítása a kezdeti nehézségeket
követően megtörtént.
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2018-ban több beruházás is
pályázati forrásokból kerül megvalósításra, majd részletesen ismertette az egyes beruházások
összegeit. Elmondta, hogy a projektekre tekintettel más látványos fejlesztést a településen
nem terveztek. Megköszönte részvételt majd 19:02 órakor bezárta a testületi ülését.
K. m. f.

Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

