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Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke
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Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti
ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 5 tagja jelen van .
Ismertette a napirendi pontot és javasolta a Vegyes aktuális ügyek közé felvenni a Választási
Bizottság póttagjának Török Józsefné megválasztását. Felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék, ha egyetértenek a módosított napirendi pontokkal.
Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
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Napirendet:
1./

Településképi rendelet elfogadása
Előadó: Takács Péter polgármester

2./

Tájékoztató az Extázis Ifjúsági Szervezet tevékenységéről
Előadó: Kiss János elnök

3./

Tájékoztató a Monostorapáti
munkájáról
Előadó: Kovács Pál elnök

4./

Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Takács Péter polgármester

Önkéntes

Tűzoltó

Egyesület

5. / Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Tájékoztató törvényességi felhívásról
b.) Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási
kérelme
c.) Monostorapáti Polgárőrség támogatási kérelme
d.) Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének támogatási
kérelme
e.) Orvosi rendelő bővítésére, felújítására ajánlattételi felhívás
megküldése
f.) Választási Bizottság póttagjának Török Józsefné elfogadása
Előadó: Takács Péter polgármester
Napirend előtt:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról,
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót
minden képviselő megkapta, kérte annak véleményezését. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a tájékoztatóval.
Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
határozathozatal nélkül elfogadta a tájékoztatót a lejárt idejű határozatokról végrehajtásáról,
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről.
/A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
1. napirend: Településképi rendelet elfogadása
Takács Péter polgármester köszöntötte Hornyák Attila főépítészt, aki a rendeletalkotásban és
azzal összefüggő munkálatokban az önkormányzat segítségére volt. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a rendelettervezet véleményezése március 14-én lakossági fórum keretében
megtörtént, a település lakosai elmondhatták észrevételeiket és a javaslataik alapján került
módosításra a rendelettervezet. Felkérte Hornyák Attila főépítészt a rendelettervezet szóbeli
kiegészítésére.
Hornyák Attila főépítész kérte véleményezzék a felvetődött általános szabályozásokat, a
rendelettel összefüggő kérdéseket:

3

1. A rendelettervezetben szabályozásként javasolták a műholdvevő berendezések,
antennák, légkondicionálók elhelyezését, a nem utcafronton lévő homlokzatra.
Átgondolták és a települést járva is látta, hogy jellemzően előfordul utcafronton
antenna. Elmondta a meglévő házakat már nem érintené a szabályozás, amely nem
kötelező és ha a képviselő-testület nem kívánja szabályozni nem kell. Véleménye
szerint, ha nincs a szabályozás betartatva, akkor nincs értelme szabályozni, csak ami
betartható, ezért kérte a képviselő-testületet az ügyben döntsön.
2. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendelettervezet tartalmaz jogi intézményeket, mint
a polgármester településképi véleményezési jogát, bejelentést, előzetes konzultációt,
amely véleménye szerint jó lenne, ha nem napi szintű feladata lenne a
polgármesternek. Elmondta, hogy az eredeti javaslat szerint 200 m2 hasznos
alapterület feletti építés esetén előzetes konzultációt kellene kérnie a tulajdonosnak.
Javasolta a 300 m2 hasznos alapterület felett a kötelező előzetes konzultációt,
bejelentésnél 400 m2 és az építési engedélyhez kötött munkálatoknál 500 m2 hasznos
alapterületnél nagyobb épület építésénél településképi véleményezés lefolytatását. Az
építési hatóság amennyiben elfogadja a képviselő-testület, akkor a rendeletben
foglaltakat követelni fogja az építkezőktől. Elmondta a konzultáció az ha építeni
szeretne a tulajdonos megismeri milyen szabályok vonatkoznak rá, a bejelentés köteles
munkák, ami nem építési engedélyhez kötött tevékenység, amelynél a jogszabály
szerint rajzos állomány megléte szükséges, de a rajzot nem kell, hogy tervező készítse,
nem jár plusz költséggel a beruházónak. Településképi véleményt alkotni az építési
engedélyhez között munkálatokat érinti, amely már az építés dokumentációhoz kötött.
Elmondta, hogy a korábbi anyag magassági korlátja tekintetében egyeztettek a
szabályozásokról kollégáival és javasolta, hogy ne legyen korlátozás mivel HÉSZ
tartalmazza a magasságra vonatkozó szabályozást, nem szükséges még külön is
szabályozni. A tetőfedő anyag használatánál nem javasolta - amely már az egyeztetésen is
szóba került - a műanyag hullámlemezeket és a bitumenes zsindelyt, amely a már meglévő
palára helyezett hullámlemezt. A szőlőhegyen való szabályozással kapcsolatosan
elmondta, hogy ott az építkezés a HÉSZ alapján történik, de felmerült, hogy nagyobb
épületet is lehetne építeni, ne gátolják a gazdasági fejlődést a borturizmussal,
szőlőtermesztéssel kapcsolatos fejlesztéseket. Javasolta a szőlőhegyen 90 m2 alapterület
korlátot a présházakra vonatkoztatva, illetve az épület szélesség esetében 5,6 m fölött ne
legyen engedélyezett az építés vagy ne legyen korlát. Javasolta az épület szélesség és a
magasság korlát kivételét. Kérte, hogy a kérdésekben döntsenek főként az antenna,
műholdvevők, klíma berendezések elhelyezésének szabályozásáról, amelyet szerint
település szinten ki kellene venni a rendeletből.
Takács Péter polgármester ismertette a jelenlévőkkel a rendelettervezet antennák,
klímaberendezések elhelyezésére vonatkozó szabályozását.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint az antennák, műholdvevők elhelyezésére vonatkozó
rendelkezést jó lenne kivenni, mivel a vételi lehetőségek is befolyásolják annak elhelyezését.
Hornyák Attila főépítész elmondta, nem kötelező eleme a rendelettervezetnek az antennákra
vonatkozó szabályozás, ezért nem kellene szabályozni.
Varga János képviselő szerint kialakult már a háztartásoknál ki mit használt, véleménye
szerint nem lesz több kihelyezett vételi eszköz, antenna, a klíma berendezés elhelyezése a
tulajdonoson múlik.
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Takács Péter polgármester javasolta, az antennák, klíma berendezések elhelyezésére
vonatkozóan ne tartalmazzon szabályozást a rendelet.
Vigh Elemér alpolgármester a főépítésztől kért tájékoztatást, hogy amit felvetettek korábban
a konzultációkon szabályozásra került-e. Elsőként a villanyvezetékek, távvezetékek alá fa
elhelyezésének tilalmát, fa ültetés szabályozását, mivel ha magasak a fák vissza lesznek vágva
a vezetékek miatt, ami véleménye szerint nem szép. Javasolta, hogy a közterületi engedély
nélkül fa ültetés, kerékvető elkészítése ne valósulhasson meg.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a rendelettervezetben a kerékvetőkre vonatkozó
szabályozás módosítása rendben van, a fák, illetve fásszárú növényekre vonatkozóan van
jogszabály, ami szabályozza azok ültetését, fajtáját, véleménye szerint nem kell külön
szabályozni.
Varga János képviselő a fákat évről évre gondozni kell, ami nem éri el azt a magasságot,
hogy elérné a vezetékeket azokra is vonatkozik a tiltás, gondolt itt a gyümölcsfákra.
Vigh Elemér alpolgármester úgy tapasztalta az E-ON alvállalkozókkal végezteti a
vezetékeknél a fák ágainak levágását, amely gyakran nagyon rondára sikerül.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint szükséges a szabályozás.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a villanyvezeték alatt milyen növény ültethető azt
a villanyvezetékekre vonatkozó kormányrendelet szabályozza és a belterületi fák, fás szárú
növények ültetésére vonatkozik a fás szárú növények védelmére vonatkozó kormányrendelet,
valamint a HÉSZ is tartalmaz a fákra vonatkozó szabályozást, hozzátette helyi szinten vannak
egyedi esetek a faültetésre.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint sok esetben olyan helyre ültetnek fát, ami az utak
beláthatóságát akadályozza.
Vigh Elemér alpolgármester az előtte szóló véleményére reagálva javasolta, hogy az
önkormányzat beleegyezése nélkül ne lehessen fát ültetni belterületen.
Hornyák Attila főépítész elmondta, ha van a közterületekre vonatkozóan jogszabály nem
szükséges külön szabályozni.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, ha magasabb szintű jogszabály
vonatkozik rá akkor nem lehet külön szabályozni, a rendeletnél a központi jogszabályokat
figyelembe kell venni.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a jogszabályok pontosan tartalmazzák és
szabályozzák a fa ültetést, amit az alpolgármester felvetett.
Kiss János elnök szerint egy városban más alkalmazni egy ilyen szabályozást, mint egy
faluban, a villanyvezetékek alá már nem jellemző, hogy ültetnek magas fákat, mert úgy is
levágják és akkor már nem szép. Véleménye szerint nem kell külön szabályozni, ha van már
rá jogszabály.
Takács Péter polgármester a kerékvetőkre vonatkozó szabályozással egyetértett.
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Varga János képviselő bármilyen tárgy, ami akadályozza a közterületen való haladást
szabályozni kell, hogy ne valósuljon meg.
Vigh Elemér alpolgármester a következő felvetésként említette, hogy ne legyen szabályozva,
hogy egy terület 10% burkolt felültet legyen vagy emeljék meg a százalékot.
Hornyák Attila főépítész a képviselők egyetértésével kivette a burkolt területre vonatkozó
szabályozást a rendelettervezetből.
Vigh Elemér alpolgármester megkérdezte, hogy a 7,5 m magasság ki lett véve a tervezetből.
Hornyák Attila főépítész elmondta, hogy az épületek magassága nem lenne korlátozva a
rendeletbe.
Vigh Elemér alpolgármester javasolta, hogy a szőlőhegyen tilos legyen az állattartó telep és
állattartó tevékenység létesítése. Tudomására jutott, hogy kecskék tenyésztését tervezik és
szőlő kataszteri szőlőhegyen nagy üzemi gyümölcsös létrehozását, ami a szőlőhegy jellegét
nagyban befolyásolná.
Hornyák Attila főépítész elmondta, a Balaton törvény úgy szabályoz, hogy I. osztályú
kataszter területén kötelező az ingatlanon 80%-ban szőlőművelést fenntartani a tulajdonosnak.
Véleménye szerint, ha fontos, hogy a szőlő ilyen arányban jelen legyen, akkor szabályozni
kell, de felvetődik a kérdés mi lesz a parlagon maradt területekkel, mert lehet a gyümölcsös
jobb, mint ha parlagon marad. Javasolta, hogy a szőlőhegy területére a szabályozás
tartalmazza, hogy a szőlőművelést fenn kell tartani és legalább a Balaton törvényszerinti
előírásának megfelelően vagy meghatározni 80%-ban. Felvetődik még egy kérdés be lehet-e
majd tartatni a szabályozást.
Vigh Elemér alpolgármester szerint, ha van rá lehetőség, akkor kivágják a szőlőt és a terültet
beültetik gyümölcsfákkal. Elmondta, hogy bejelentés köteles a kivágás és a telepítés is, külön
engedélyt a NÉBIH-től kérhetnek, de úgy látja sokan nem kérnek engedélyt, mert nem
pályáznak.
Gulyás Erzsébet képviselő az állattartásra kitérve a jogszabályi lehetőségekről kért
tájékoztatást.
Hornyák Attila fő építész szerint az állattartás helyi szabályozás.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy haszonállatokra nem lehet csak
kedvtelésből tartott állatokra, elmondta volt állattartásra vonatkozó rendelet, de hatályon kívül
kellett helyezni, csak a közegészségügyi szabályokat kell betartani. Véleménye szerint cél
az, hogy a jó minőségű termőföldet ne állattartásra, hanem szőlőművelésre használják.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy az öreghegyen a parlagon maradt területről a
vadak átjárnak a gondozott területre, véleménye szerint jobb lenne, ha kecskét tartanának,
mint ha parlagon marad a terület és átjárnak a vadak.
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Zentai János elnök szerint szebb képet mutat a szőlő, de ha gyümölcsfát ültetnek és
gondozzák a területet még mindig jobb mintha parlagon van a terület.
Vigh Elemér alpolgármester elmondta, nem az a gond, ha néhány gyümölcsfát ültetnek,
hanem nagyüzemi termesztés, mert megnövekszik az állati kártevők száma, ami a
szőlőtermesztést veszélyezteti. A kecske tenyésztéssel nem ért egyet még akkor sem, ha így
nem lesz parlagon a terület, tekintettel a történelmi borvidék jellegére és tapasztalata szerint
az állatok kiszabadulhatnak és kárt okoznak a szőlőben, lerágják a friss hajtásokat.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint egyre kevesebb embernek van ideje a szőlőtermesztéshez
és hosszú távon lehet, hogy nem úgy fog kinézni a szőlőhegy, mint egykor. Elmondta, ha van
hajlandóság egyéb akár gyümölcsfa ültetésre, mezőgazdasági tevékenységre ne korlátozzák.
Kiss János elnök szerint az állatokra rendszeresen rá kell néznie az állattartónak, mivel itatni
is kell őket.
Takács Péter polgármester kiegészítve az elhangzottakat elmondta, hogy kikötés a kerítés
helyett csak vadvédelmi háló helyezhető el, mivel keríteni nem lehet a szőlőhegyen és
szabadon nem lehet az állat, ezért az állattartás lehetőségét kizárja.
Hornyák Attila főépítész elmondta, hogy az erdőre vonatkozóan vadvédelem miatt lehet
keríteni. Elmondta, hogy a szőlőművelést befolyásolja a Balaton törvény miatti
szőlőkataszteri besorolás, amely pontosan szabályoz. A jogszabályok betartásának a
hatóságoknak nem tudnak érvényt szerezni, nincs módjuk ellenőrizni az ültetvényeket.
Varga János képviselő szerint a földhivatal erejét meghaladják a parlagon lévő területek
nyilvántartása, ellenőrzés, de a törvény betartatására már nincs kapacitásuk.
Hornyák Attila főépítész az állattartásra vonatkozóan elmondta, hogy mivel kerítés építése
nem lehet ezzel az állattartó tevékenységek sem megoldhatók a szőlőhegyen, majd még
felvetődő kérdésként kért döntést a szőlőhegy területén a gazdasági épületek szélességének
szabályozására. A képviselők egyetértésével kivette a szélesség korlátozását a
rendelettervezetből.
Vigh Elemér alpolgármester tudomása szerint az egyedüli kerítési lehetőség a vadvédelmi
háló.
Hornyák Attila főépítész elmondta, hogy a HÉSZ-re hivatkozva nem lehet kerítést építeni,
ha a helyi rendelet nem engedélyezi.
Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy a vadvédelem miatt tették a HÉSZ-be a kerítés
lehetőségét.
Hornyák Attila főépítész ismertetve a rendelettervezet egy részletét, hogy a szőlőhegyen
kerítés építést csak a vadvédelem miatti szőlőgazdálkodási célból lehet.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy kerítés létesíteni csak természetvédelmi,
vadvédelmi célból lehet, aminek 90%-ban áttörtnek kell lennie.
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Hornyák Attila főépítész pontosította a polgármester hozzászólását elmondta, hogy
szőlőhegy területén kerítést létesíteni csak természetvédelmi illetve vadvédelmi célból
létesíthető, aminek 90%-ban áttörtnek kell lennie.
Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy valószínűleg a rendelet nem a
végleges, mivel a HÉSZ módosításnál is a Nemzeti Parknak volt észrevétele, ajánlása.
Hornyák Attila főépítész elmondta, hogy bármely hatóság tehet ajánlást, de ami kötelező
érvényű az jogszabályokon alapul, arra hivatkozik.
Takács Lászlóné jegyző a HÉSZ-ből ismertette, hogy mezőgazdasági területen csak
vadvédelmi célból létesíthető kerítés.
Hornyák Attila főépítész az elhangzottak alapján ismertette a rendelettervezetet: kerítés csak
vadvédelmi célból létesíthető, amely 90%-ban áttört. Ismertette, hogy a képviselőket
beleegyezésével az 5,6 m épület szélességet kivette a rendelettervezetből, minimum
alapterület meghatározása csak a présház esetében lenne, ha nem présház nem lesz korlátozva.
Az állattartó tevékenység tilalma bekerülne, a szakmai konzultáció 300 m2, bejelentés
kötelezettség 400 m2, településképi véleményezés 500 m2 hasznos alapterület felett, a 8 m
magasságot kivettük. Kérte a képviselőket döntsenek a reklámok esetében véleményezési
eljárás legyen-e.
Soós Gyula képviselő a Nemzeti Parkra vonatkozó módosítások megtörténtéről érdeklődött.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a módosítások megtörténtek, majd ismertette a
rendelettervezet változásait:
- kerékvető vonatkozó szabályozás az általános építészeti követelmények
kiegészítéseként bekerül
- történeti településrészre vonatkozóan 14.§ (12) burkolt felület a telek területének
maximum 10%-a kikerül
- szőlőhegyen a kerítésre vonatkozó rendelkezés a HÉSZ-ből átemelésre kerül
- a 28.§ a műholdvevő, távközlési létesítmények, klímák felszerelésére vonatkozó
szabályozás törlésre kerül,
- a 32. §. b) pontja törlésre kerül, amely az épületek 8 m magasságát határozta meg.
Hornyák Attila főépítész a javasolt módosításokat a rendelettervezetben elvégezte,
kiegészítésként javasolta, hogy eltérő területeken, ahol 10-15% maximum burkolt terület is
kerüljön kivételre, egységesen az egész településen nem lenne ilyen szabály. Összegezve
elmondta, hogy kikerült a rendelettervezetből az épület magasságkorlát, burkolt felültek
maximalizálása, közterület felé eső, illetve látható homlokzatra a műhold és antenna
elhelyezés, bekerülne a rendeletbe a közterületen kerékvető, sziklakert építésének a tilalma, a
szőlőhegy területén vadvédelmi célú kerítés létesítése 90% áttört jelleggel, törlésre került az
épület 5,6 m szélesség korlátozása és 90 m2 épület csak a présház funkciónál lenne maximális
nagyság korlát. Bekerült a rendelettervbe, hogy állattartó tevékenység végzése és állattartó
épület építésének tilalma a szőlőhegyen. Egységesen módosult a konzultációnál 200-ról 300ra, bejelentésnél 300-ról 400-ra, véleményezési eljárások esetében 400-ról 500-ra emelkedtek
a hasznos alapterületek m2 nagyságai, a magasság korlátok miatti kötelezettségek törlésre
kerültek.
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Takács Péter polgármester javasolta településkép védelméről szóló rendelet elhangzott
módosításainak elfogadását, kérte fel a képviselő-testület tagjait kézfeltartással jelezzék, ha
egyetértenek a településkép védelméről szóló rendelet módosított tartalmával és azt
elfogadják.
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta és megalkotta az alábbi:
3/2018. (III.26.)
.

önkormányzati rendeletet
Monostorapáti Község
településkép védelméről.

Önkormányzata

Képviselő-testületének

a

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
Takács Péter polgármester megköszönte Hornyák Attila főépítésznek részvételét és
munkáját.
Hornyák Attila főépítész elköszönt, majd távozott.
2. napirend: Tájékoztató az Extázis Ifjúsági Szervezet tevékenységéről
Takács Péter polgármester felkérte az Extázis Ifjúsági Szervezet elnökét 2017. évi
munkájukról tartsa meg tájékoztatóját.
Kiss János elnök elmondta, hogy 2017-ben is a település rendezvényein részt vettek, és
szerveztek programokat, a patak-meder mentén tisztították a területet a KÖSZI szervezésében,
Pünkösdi Királyt választottak, falunapon, szüreti felvonuláson részt vettek, májusfát is
állítottak a tűzoltókkal, Mikulás járást is megszervezték házról házra járva osztották az
ajándékokat. A tűzoltó egyesület tagjaként elmondta, hogy programjaik összefonódnak és
mindként szervezet próbál minél több rendezvényen részt venni, programot szervezni majd
reményét fejezte ki, hogy a jövőben is együtt tud működni a két szervezet.
Varga János képviselő az elnök beszámolójához kapcsolódva megköszönte a tűzoltó
egyesület munkáját, ami véleménye szerint az egész településnek jó.
Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testület tagjait
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az Extázis Ifjúsági Szervezet tájékoztatójával.
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta az alábbi:
11/2018.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Extázis Ifjúsági Szervezet tájékoztatóját elfogadta.

/Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékeltét képezi./
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3. napi rendi pont: Tájékoztató a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
munkájáról
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatóját a
képviselők megkapták, majd felkérte az egyesület elnökét a tájékoztató kiegészítésére.
Kovács Pál elnök megköszönte a lehetőséget, de nem kívánta kiegészíteni az előterjesztést,
mivel részletesen tartalmazza egész évi munkájukat, hozzátette felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Soós Gyula képviselő megköszönte az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a nagycsaládos
egyesületnek nyújtott segítségét és további munkájukhoz minden jót kívánt. Örömét fejezte
ki, hogy a községben van egy olyan csapat, akikre mindig lehet számítani, ahogy az elmúlt
években a jég okozta károknál együtt gondolkodtak és segítettek a faluban élőknek.
Takács Péter polgármester egyetértve az előtte szólóval elmondta, hogy ha baj van a
településen mindig számíthatnak az egyesületre, amit ezúton is szeretne megköszönni. Majd
javasolta a tájékoztató elfogadását.
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta az alábbi:
12/2018.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatóját
elfogadta.

/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékeltét képezi./
4. napirend: Közbeszerzési Terv elfogadása
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy három közbeszerzést terveznek a
pályázatokhoz, majd felkérte az előterjesztés véleményezésére a képviselőket. Hozzászólás
hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az előterjesztéssel:
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta az alábbi:
13/2018.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a
alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2018. évi
közbeszerzési tervét elfogadja.
Képviselő-testület
megbízza
a
polgármestert
közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat lássa el.
Felelős:

Takács Péter polgármester

a
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Határidő: folyamatos
5 / Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Tájékoztató törvényességi felhívásról
Takács Péter polgármester felkérte a jegyzőt a törvényességi felhívásról szóló előterjesztés
kiegészítésére.
Takács Lászlóné jegyző ismertette a jelenlévőkkel a rendeletek Nemzeti Jogszabálytárba
történő feltöltésének módját. Elmondta, hogy a jogszabályi változások miatt 2017-től a
módosított rendeletet is fel kell tölteni.
Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta az alábbi:
14/2018.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1206-1/2018.
számú, önkormányzati rendeletek közzétételére vonatkozó
jogszabályi előírások megsértése miatt érkezett törvényességi
felhívását tudomásul veszi.
Az önkormányzati rendeletek közzététele vonatkozásában
feltárt jogszabálysértő gyakorlatot megszünteti, az
önkormányzati
rendeletek
publikálása
során
a
kormányrendelet előírásainak megfelelően eleget tesz.
Felelős:
Takács Péter polgármester
Határidő: Azonnal

b.) Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
100.000.- Ft összegben támogatási kérelmet nyújtott be működési kiadásainak fedezésére.
Felkérte a képviselőket annak véleményezésére. Hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az egyesület támogatásával.
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta az alábbi:
15/2018.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó szabályokról szóló 3/2014. (II.15.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az Monostorapáti
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Önkéntes Tűzoltó Egyesület /8296 Monostorapáti, Petőfi u.
108../ egyszeri 100.000 Ft- forint összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az
Egyesület bankszámlája javára.
A támogatás célja: Az Egyesület működési költségeihez való
hozzájárulás.
A felhasználás határideje: 2018. november 30.
Az Egyesület a támogatásról 2018. december 31-ig köteles
elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a
Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön
megállapodást az Egyesülettel, 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 Képviselőtestületnek.
Felelős:

Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2018. december 31.
c.) Monostorapáti Polgárőrség támogatási kérelme
Takács Péter polgármester a Monostorapáti Polgárőrség támogatási kérelméről szóló
előterjesztésről tájékoztatta jelenlévőket, majd kérte a képviselőket annak
megvéleményezésére. Hozzászólás hiányában javasolta az egyesületnek 100.000.- Ft összegű
támogatás jóváhagyását, kérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a
javaslattal.
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta az alábbi:
16/2018.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó szabályokról szóló 3/2014. (II.15.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az Monostorapáti
Polgárőrség /8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123../ egyszeri
100.000 Ft- forint összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az
Egyesület bankszámlája javára.
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A támogatás célja: Az Egyesület felszerelésinek és
eszközeinek bővítéséhez való hozzájárulás.
A felhasználás határideje: 2018. november 30.
Az Egyesület a támogatásról 2018. december 31-ig köteles
elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a
Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön
megállapodást az Egyesülettel, 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 Képviselőtestületnek.
Felelős:

Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2018. december 31.
d.) Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének támogatási kérelme
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Mozgássérültek Veszprém
Megyei Egyesülete, a tapolcai csoportja részére 80.000.- Ft összegű támogatási kérelmet
nyújtott be rendezvényeinek támogatásához, majd az egyesület helyi elnökétől kért
tájékoztatást a tavalyinál magasabb támogatási igény okáról.
Török Zoltánné elnök elmondta, hogy nem tud információt adni az emelkedés okáról.
Takács Péter polgármester hozzászólás hiányában javasolta az egyesület 50.000.- Ft összegű
támogatását, a költségvetésben tervezett összeget és felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék, ha egyetértenek a javaslattal.
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta az alábbi:
17/2018.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó szabályokról szóló 3/2014. (II.15.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a Mozgássérültek
Veszprém Megyei Egyesülete /8200 Veszprém, Budapest u.
16./ egyszeri 50.000 Ft- forint összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az
Egyesület bankszámlája javára.
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A támogatás célja: Az Egyesület tapolcai csoportjának
rendezvényeinek támogatásához való hozzájárulás.
A felhasználás határideje: 2018. november 30.
Az Egyesület a támogatásról 2018. december 31-ig köteles
elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a
Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön
megállapodást az Egyesülettel, 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 Képviselőtestületnek.
Felelős:

Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2018. december 31.
e.) Orvosi rendelő bővítésére, felújítására ajánlattételi felhívás megküldése
Takács Péter polgármester az orvosi rendelő bővítésére, felújítására vonatkozó TOP-4.1.1-16
pályázattal kapcsolatosan elmondta, hogy az ajánlattételi felhívást elfogadása szükséges a
műszaki ellenőri feladatok elvégzéséhez. Felkérte a képviselőket mondják el véleményeiket
az előterjesztésről. Hozzászólás, vélemény hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék, ha egyetértenek az ajánlattételi felhívással.
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta az alábbi:
18/2018.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
TOP-4.1.1-16- VE1-2017-00003 azonosítószámú projekt
Monostorapáti, Petőfi utca 123.sz. 471. hrsz-ú ingatlanon
található
orvosi
rendelő
bővítési,
felújítási,
akadálymentesítési feladatainak ellátása, műszaki ellenőri
feladatok elvégzése ügyében az alábbi döntést hozta:
Képviselő-testület az orvosi rendelő bővítése, felújítása,
akadálymentesítése műszaki ellenőri feladatok ellátására
vonatkozó ajánlati felhívás tartalmát megismerte.
Képviselő-testület javasolja zárt eljárás lefolytatását.
Képviselő- testület egyetért a kiküldendő ajánlattételi
felhívással.
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Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattétellel kapcsolatos
eljárást teljes egészében bonyolítsa le. Három gazdasági
szereplőnek az ajánlati felhívást küldje meg. A beérkezett
ajánlatok bontását, értékelését végezze el, majd döntés
céljából terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős:
Takács Péter polgármester
Határidő: 2018. március 22.
Takács
Péter
polgármester az orvosi rendelő bővítésének, felújításának,
akadálymentesítésének kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséhez ajánlattételi felhívását
írja elő a pályázat, amelyet a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Kérte a képviselőket az
erről szóló előterjesztés megvitatására. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az ajánlattételi felhívással.
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta az alábbi:
19/2018.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
TOP-4.1.1-16- VE1-2017-00003 azonosítószámú projekt
Monostorapáti, Petőfi utca 123.sz. 471. hrsz-ú ingatlanon
található
orvosi
rendelő
bővítési,
felújítási,
akadálymentesítési feladatainak ellátásához szükséges
kivitelezési tervdokumentáció elkészítése ügyében az alábbi
döntést hozta:
Képviselő-testület az orvosi rendelő bővítése, felújítása,
akadálymentesítése
érdekében
a
kivitelezési
tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó ajánlati felhívás
tartalmát megismerte.
Képviselő-testület javasolja zárt eljárás lefolytatását.
Képviselő- testület egyetért a kiküldendő ajánlattételi
felhívással.
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattétellel kapcsolatos
eljárást teljes egészében bonyolítsa le. Három gazdasági
szereplőnek az ajánlati felhívást küldje meg. A beérkezett
ajánlatok bontását, értékelését végezze el, majd döntés
céljából terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős:
Takács Péter polgármester
Határidő: 2018. március 22.

Takács Péter polgármester a napirendhez kapcsolódva felkérte a képviselőket ajánlattételi
felhívás véleményezésére a pályázathoz közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzése
ügyében. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha
egyetértenek az ajánlattételi felhívással.
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Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta az alábbi:
20/2018.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
TOP-4.1.1-16- VE1-2017-00003 azonosítószámú projekt
Monostorapáti, Petőfi utca 123.sz. 471. hrsz-ú ingatlanon
található
orvosi
rendelő
bővítési,
felújítási,
akadálymentesítési feladatainak ellátása, közbeszerzési
szakértői tevékenység elvégzése ügyében az alábbi döntést
hozta:
Képviselő-testület az orvosi rendelő bővítése, felújítása,
akadálymentesítése közbeszerzési szakértői tevékenység
elvégzésére vonatkozó ajánlati felhívás tartalmát megismerte.
Képviselő-testület javasolja zárt eljárás lefolytatását.
Képviselő-testület egyetért a kiküldendő ajánlattételi
felhívással.
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattétellel kapcsolatos
eljárást teljes egészében bonyolítsa le. Három gazdasági
szereplőnek az ajánlati felhívást küldje meg. A beérkezett
ajánlatok bontását, értékelését végezze el, majd döntés
céljából terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős:
Takács Péter polgármester
Határidő: 2018. március 22.

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket az orvosi rendelő bővítési, felújítási,
akadálymentesítési feladatainak ellátása tárgyában a pályázat kommunikációs munkarész „C”
típusú tájékoztató tábla elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás véleményezésére.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket egyetértésüket kézfeltartással jelezzék.
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta az alábbi:
21/2018.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
TOP-4.1.1-16- VE1-2017-00003 azonosítószámú projekt
Monostorapáti, Petőfi utca 123.sz. 471. hrsz-ú ingatlanon
található orvosi rendelő az alábbi döntést hozta:
Képviselő-testület az orvosi rendelő bővítése, felújítása,
akadálymentesítése kommunikációs munkarész „C” típusú
tájékoztató tábla elkészítésére vonatkozó ajánlati felhívás
tartalmát megismerte.
Képviselő-testület javasolja zárt eljárás lefolytatását.
Képviselő-testület egyetért a kiküldendő ajánlattételi

16

felhívással. Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattétellel
kapcsolatos eljárást teljes egészében bonyolítsa le. Három
gazdasági szereplőnek az ajánlati felhívást küldje meg. A
beérkezett ajánlatok bontását, értékelését végezze el, majd
döntés céljából terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2018. március 22.
f.) Választási Bizottság póttagjának Török Józsefné elfogadása
Takács Péter polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Választási Bizottság
póttagjának személye ügyében változás történt, Nagyné Szabó Cecília betegsége miatt nem
vállalta, és a képviselő-testületnek póttagot kell választania. Jegyző javaslata alapján
póttagként Török Józsefné helyi lakost kérte megválasztani. Hozzászólás, vélemény
hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a póttag
személyével.
Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta az alábbi:
22/2018.(III.21.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. §.
(2) bekezdése alapján Monostorapáti Helyi Választási
Bizottság póttagjának:
Török Józsefné 8296 Monostorapáti, Petőfi u.101.
szám alatti lakost választja meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megválasztott póttag az esküt tegye le, a megbízólevelet adja
át.
Felelős:
Takács Péter polgármester
Határidő: Azonnal

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirendi pontok végéhez
értek, kérte a jelenlévőket amennyiben van kérdésük, javaslatuk tegyék fel. A jelenlévők
részéről nem történt hozzászólás, ezért megköszönte a részvételt és az ülést 19:15 órakor
bezárta.
K. m. f.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

