Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Szám: M/40-18/2018.
Jegyzőkönyv

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 29-én
(szerdán) 18 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.
Helye:

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

Jelen vannak:
Takács Péter
Gulyás Erzsébet
Molnár Andrea
Soós Gyula

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Vigh Elemér
Varga János

alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Széll Pál

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné

jegyző

Zentai János
Kovács Pál
Török Zoltánné

Nyugdíjas Egyesülete vezetője
Tűzoltó Egyesület vezetője
Mozgáskorlátozottak Vezetője

Jegyzőkönyvvezető:

Molnár Andrea

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület rendes nyilvános ülésén
megjelenteket. Elmondta, hogy az írásbeli előterjesztést a napirenddel kapcsolatban mindenki
megkapta. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes,
mivel 4 képviselő jelen van. Kérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a
napirendi pontokkal.
Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és
egyhangúlag, 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:
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N a p i r e n d e t : 1./ Beszámoló a Művelődési Ház, Könyvtár, Teleház 2017.évi
tevékenységéről
Előadó: Stiglicz Rita művelődési ház vezető
2./ Tájékoztató az Énekkar munkájáról
Előadó: Őri Sándor énekkar vezető
3./ Tájékoztató a „Bokréta” Nagycsaládos Egyesület tevékenységéről
Előadó: Simon László egyesület elnöke
4./ Tájékoztató a Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről
Előadó: Zentai János egyesület elnöke
5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) 2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon
vagyonértékelése
b.) Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2019-2033.
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
c.) Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer
2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének
véleményezése
d.) Házi szennyvízbeemelő energia ellátása
e./ Hegyesd szennyvíztisztító telep membrán ultraszűrő csere
költségeinek megosztása és Önkormányzati vállalása 2018. és 2019.
években
f.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás igénylése
g.) Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás Módosításának jóváhagyása
gy.)Horváthné Szabó Nikolett forgalmi rend változtatási iránti kérelme
h.) Varga Ernő Monostorapáti lakos vízelvezetési problémája
i.) Szőke Tibor Monostorapáti lakos úttal kapcsolatos bejelentése
Előadó: Takács Péter polgármester
1.

Napirend: Beszámoló
tevékenységéről

a

Művelődési

Ház,

Könyvtár,

Teleház

2017.évi

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az előterjesztő, Stiglicz Rita egyéb okok végett
kérte kimentését az ülésről. Úgy gondolja a beszámoló nagyon részletes, havi bontás alapján
bőven kimerítő. Amennyiben valakinek kérdése van, Ő szívesen válaszol.
Takács Péter polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják a beszámolóban foglaltakat.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

4

igen
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57/2018. (VIII.29.) Ökt. számú

h a t á r o z a t:

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete Monostorapáti Művelődési Ház, könyvtár, teleház
2017. évi beszámolóját elfogadta.
/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
2. Napirend: Tájékoztató a Monostorapáti Vegyeskar munkájáról
Takács Péter polgármester elmondta, hogy Zentai János képviseli az énekkart . Amennyiben
kiegészítése van kérte, hogy tegye meg. Mivel nem volt hozzászólás, megköszönte az
énekkar munkáját és jó egészséget kívánt további tevékenységükhöz, majd felkérte a
képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az Énekkar beszámolójával.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
58/2018. (VIII.29.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

4

igen

h a t á r o z a t:
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete Monostorapáti Énekkar beszámolóját elfogadta.

/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
3.

Napirend: Tájékoztató a „Bokréta” Nagycsaládos Egyesület tevékenységéről

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Elnök úr munkahelyi ügyei végett nincs jelen
az ülésen, de Soós Gyula képviseli az egyesületet. Amennyiben kiegészítése van a leírtak
mellé, kérte tegye meg.
Soós Gyula elmondta, hogy megkapták a 200 ezer Ft adományt, amit az egyesület nem saját
magára, hanem a falu közösségére, hasznára fordít.
Takács Péter polgármester megköszönte a kiegészítést, további jó munkát kívánt. Felkérte a
képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az tájékoztató elfogadásával.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
59/2018. (VIII.29.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

4

igen

h a t á r o z a t:
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
„Bokréta”
Nagycsaládos
Egyesület
beszámolóját elfogadta.

/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
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4.

Napirend: Tájékoztató a Monostorapáti Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről

Takács Péter polgármester megkérdezte Zentai Jánost az egyesület elnökét, kívánja-e a
beszámolóban leírtakat szóban kiegészíteni?
Zentai János
elnök megköszönte Soós Gyulának a közreműködését a pályázatok
elkészítésében, hiszen Ő általa két pályázatuk is sikeres volt, elfogadásra került. A pénz egy
részét már elköltötték, a fennmaradó 200 ezer Ft-ot is szeretnék hasznos dologra fordítani.
Megkérdezte, hogy van-e lehetőség a nyugdíjas klub helyiségének meszelésére?
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a meszelés megoldható. További jó munkát és
közös együttlétet kívánt. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a tájékoztatót.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
60/2018. (VIII.29.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

4

igen

h a t á r o z a t:
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete Monostorapáti Nyugdíjas Egyesület 2017-2018
évi beszámolóját elfogadta.

/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
5. Napirend:
a.) 2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelése
Takács Péter polgármester elmondta ez is egy visszatérő dolog a szennyvíz és ívóvízzel
kapcsolatban a képviselő-testület részére. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e
kérdés? Mivel nem volt hozzászólás, kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
61/2018. (VIII.29.) Ökt. számú

h a t á r o z a t:

Monostorapáti Község Önkormányzata, - mint a 8. sorszámú 11-24040-1-001-0002 MEKH kóddal rendelkező Monostorapáti ivóvízellátó vízközmű rendszer
Ellátásért Felelőse - Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot, és az alábbi határozatokat hozza:
1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti
kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy,
• az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a
vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges
meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.
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•

az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a
vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő megosztását
szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.

A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű
használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről a szolgáltatót tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2018. augusztus 31.
b.) Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
Takács Péter polgármester megkérdezte ezzel kapcsolatban van-e kérdés?
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy Gördülő Fejlesztési Tervnek lenni kell és
megbíznak a szakemberek szakértelmében, akik összeállították. Ha valamilyen probléma
felmerül, meg kell oldani.
Takács Péter polgármester, mivel több hozzászólás, vélemény nem volt javasolta a határozati
javaslat elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
62/2018.(VIII.29.)Ökt.sz. h a t á r o z a t :
Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízközműszolgáltatásról 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 vízközmű rendszerre
vonatkozóan elkészített 2019-2033. évig szóló 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: 2018. augusztus 31.
c.) Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a terv az erre az időszakra vonatkozó
fejlesztéseket, cseréket írja elő. Az összeállítója az üzemeltető Bakonykarszt Zrt. Kérdezte,
hogy ezzel kapcsolatban kérdése van-e?
Mivel nem volt hozzászólás, javasolta határozati javaslat elfogadását.
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Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
63/2018.(VIII.29.) Ökt.sz. h a t á r o z a 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 64. sorszámú 21-02422-1-005-00-10
MEKH kóddal rendelkező Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű
rendszerre vonatkozóan elkészített 2019-2033. évig szóló 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: 2018. augusztus 31
d.) Házi szennyvízbeemelő energia ellátása
Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy
településünkön a házi
szennyvízbeemelőkkel rendelkezők száma 15 felhasználót érint. Az új Kormány rendelet
szerint ki kell építeni külön elektromos hálózatot a házi beemelőkre. A folyamatos működés
biztosítására a költség irreális, ötszáz és egymillió forint között van. Javasolta, hogy meg kell
egyezni az ingatlan tulajdonosokkal, és akkor bizonyos összeg megtérül a villamos energia
fogyasztásnál.
Soós Gyula képviselő szerint igazságosabb is, mert eddig is a tulajdonos fizette és legalább
vigyáz rá, mert a saját rendszere. Ha az átemelő rendszeren a szivattyú eldugul, akkor
lényegesen csökken a hatásfoka és drágább lesz a szivattyúzás költsége, ez által a
tulajdonosnak érdeke lesz, hogy ne dobjon bele semmit, mert a rendszer eltömődik.
Takács Péter polgármester, mivel több hozzászólás, vélemény nem volt, javasolta a
kiküldött határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
64/2018.(VIII.29.) Ökt.sz. h a t á r o z a t :
Monostorpáti
község
Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
BAKONYKARSZT Zrt. ajánlását a házi beemelők villamos energia ellátásáról és a
következő döntést hozta:
1. A felhasználási helytől független energiaellátás kiépítése kapcsán a
BAKONYKARSZT Zrt. számítási módszerét elfogadja és megállapítja, hogy a
szennyvíz beemelők felhasználási helytől független energiahálózattal történő
kiváltása aránytalanul magas költségráfordítással jár.
2. A víziközmű-szolgáltató által javasolt megállapodások közül azt a szerződést kívánja
megkötni a Felhasználókkal, mely szerint a szennyvíz beemelő folyamatos
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energiaellátásának
kötelezettsége.

biztosítása

és

költségviselés

továbbra

is

Felhasználó

3. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről a szennyvíz beemelőkkel
érintett lakosokat és a víziközmű-szolgáltatót értesítse.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2018. december 31.
e./ Hegyesd szennyvíztisztító telep membrán ultraszűrő csere költségeinek megosztása
és Önkormányzati vállalása 2018. és 2019. években
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a tisztító szűrőjét ki kell cserélni. Az üzemeltető
kért ajánlatot, ennek költsége 20 millió forint. Két medence van, és az a javaslat a
társönkormányzatokkal közösen, hogy két év alatt a szűrők legyenek kicserélve. Az
önkormányzatokra eső rész Monostorapáti esetében 4 millió 600 ezer forint, ami
Monostorapáti alszámlán van külön kezelve.
Gulyás Erzsébet képviselő megkérdezte, hogy ez a pénz, az a pénz, ami a fizetett vízdíjban
amortizációs pénzként szerepel? Ez van félre téve, és az ilyen költségek ebből vannak fizetve.
Takács Péter polgármester, igen ez csak a szennyvíz rendszer üzemeltetésére fordítható.
Gulyás Erzsébet képviselő megkérdezte, hogy ez a költség fedezi-e a felmerülő javítási
költségeket vagy nem?
Takács Péter polgármester elmondta, hogy igen fedezi, de amikor át lett adva üzemeltetésre
onnantól kezdve ez a megképzett rész nem az Önkormányzatnál van, hanem a
Bakonykarsztnál.
Gulyás Erzsébet képviselő hangsúlyozta, hogy mondjuk ki, hogy ez a falu költségvetésére
plusz terhet nem ró. Aki olvassa a határozatot az is tisztán lássa, hogy nem terheli a falu
költségvetését, se az egyéneknek a pénztálcáját külön költség ezzel kapcsolatban.
Takács Péter polgármester megköszönte a hozzászólásokat,
határozati javaslat elfogadására.

felkérte a képviselőket a

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

65/2018.(VIII.29.) Ökt.sz. h a t á r o z a t :
1. Monostorapáti település Önkormányzata megismerte fenti előterjesztésben foglaltakat
és egyetért a felújítási forrásösszetétellel. Monostorapáti Település Önkormányzata
egyetért
azzal,
hogy
a
korábbi
időszakban
számára
megfizetett
bérleti/eszközhasználati díjakból kerüljön kifizetésre az
Monostorapáti
Önkormányzatra 2018. évben elvégzendő felújítási összeg, ami várhatóan 4.653.671-
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Ft+ÁFA, azaz bruttó 5.910.162-Ft. A felújítás utólagos finanszírozású, az üzemeltető
által leigazolt és bemutatott számlák és költségek alapján történik meg.
2. Monostorapáti település Önkormányzata megismerte fenti előterjesztésben foglaltakat
és egyetért azzal, hogy a két ütemben elvégzett membrán kazetta felújítására 2018.ban és 2019.-ben kerüljön sor. A 2019. évben elvégzendő második ütem költségeinek
felosztásához elfogadja a fenti előterjesztésben megfogalmazott elveket azzal, hogy
2019.-évben a vagyonkezelt időszakhoz már a 2018.-as év értékesítési adatai is hozzá
számítanak. Monostorapáti település Önkormányzata ezek alapján előzetesen
kötelezettséget vállal arra, hogy 2019. évben, a 2018. évihez hasonló nagyságrendű
felújítás valósuljon meg, melyhez üzemeltető az aktuális árajánlatokat beszerzi, azt az
Önkormányzatokkal egyezteti és az elszámolásra utólagosan, a sikeres felújítást
követően kerül majd sor.
(2019-évben a felhasználandó összeg, és a megosztási arány az akkor érvényes ajánlat,
és a csatornaszolgáltatás értékesítésének ismeretében újra meghatározásra kerül.)
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2018. szeptember 15.
f.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás igénylése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az adatlap alapján 80 m3-re nyújthatunk be
pályázatot a Belügyminisztérium felé. Kérdés az, hogy kívánunk-e szociális célú tűzifa
igénylést benyújtani?
Gulyás Erzsébet képviselő nem támogatja a pályázat benyújtását, mivel mindig vannak olyan
papíron egyedülálló, kevés jövedelemmel rendelkező igénylők, ahol világosan tudjuk, hogy a
helyzet nem a valós helyzet, és aki ténylegesen rászorulna az nem kap. Ezt igazságtalannak
tartja.
Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy ez minden évben vita tárgya a testületben. De pl.
15 emberből már 3 ember rászoruló. Mindig van olyan, akinek az igénye jogos. Az a nagy
baj, hogy nem lehet felülbírálni a beadott kérelmeket.
Takács Péter polgármester szerint itt igazságosságról beszélni nem lehet. Az előző évben 40
valahány igénylő volt, ahol nyugodt szívvel talán 2-3 igénylőnél mondta azt a képviselőtestület, hogy igen, és volt 5-6, akit el kellett utasítani. Árnyalni a képet úgy lehet, hogy a
rendeletet, ami a szociális tűzifára vonatkozik, az igénylők körét lehetne bővíteni. Akkor
többen beférnek és nincs az, hogy valaki kap egy nagyobb mennyiséget, amiért más egy éven
át spórol, hogy betudjon fizetni 100-200 ezer forintot, hanem kevesebbet kap és akkor más is
tűzifához jut.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a jövedelmet kellene megemelni. Jelenleg az
jogosult szociális célú tűzifa juttatásra, ahol a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyszemélyes háztartás esetében 200 %-át.
Gulyás Erzsébet képviselő úgy gondolja, hogy mindig az volt a probléma, hogy annyi
egyedülálló kis korú gyermekkel rendelkező igényelte, hogy elfogyott az adható mennyiség.
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Hiába emeljük meg a jövedelem határt, fel kell állítani a sorrendet, tehát hiába jár, ha nem
jut.
Molnár Andrea képviselő kérdezte, ha megemeljük a limitet, akkor az adott mennyiségét
többfelé kell szétosztani?
Takács Péter polgármester : igen.
Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy akkor jogosulttá válik az is a szociális tűzifára, aki
eddig ebbe a körbe nem kerülhetett bele, mert az adott jövedelem alá esett. Akinek nincs
annak az egy 1 m3 is jelent valamit. A semminél az is több, változtassunk a rendeleten.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az előterjesztésben is bent volt, hogy ennek
mennyi a költsége. Ehhez 100 ezer forint önrész kell, és 300 e Ft a fuvarköltség.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy belekerül az önkormányzatnak 300 ezer
forintjába az, hogy a lelkiismertünk nyugodt legyen, hogy a 40 igénylőből tudtunk adni 3-nak,
aki valójában rászorult, ezért nem javasolja. Túl nagy a költség, és kevés emberen segítünk
valójában.
Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a szociális célú tűzifa
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásával kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 2 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elutasította a szociális tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtását. Többségi döntés nem születetett,
javaslat nem került támogatásra.
g.) Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás
Megállapodás Módosításának jóváhagyása

Társulási

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Társulási Tanács a megállapodás módosítását
már tárgyalta, de a települési önkormányzatok Képviselő-testületeinek is meg kell tárgyalni
és elfogadni. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Mivel nem volt
hozzászólás, kérte a képviselőket, aki egyetért a megállapodás módosításával, kézfeltartással
jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
66/2018.(VIII.29.) Ökt.sz. h a t á r o z a t :
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a Monostorapáti és
Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
Módosítását jóváhagyja, azt elfogadja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.

10

gy.) Horváthné Szabó Nikolett forgalmi rend változtatási iránti kérelme
Takács Péter polgármester tájékoztatta
a képviselőket Horváthné Szabó Nikolett
Monostorapáti, Jókai utcai 2. sz. lakos kérelméről. Kérte a „Csala köz” forgalmi rendjének
módosítását, mivel a gyerekeire veszélyt jelent a szűk utcában a nagy forgalom, valamint az
udvara porzik az autók közlekedésétől. Kérte a Jókai utca felől a „Behajtani Tilos” tábla, a
Rákóczi utca felől pedig „Behajtani Tilos, kivéve célforgalom” tábla kihelyezését.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy nem látja okát, hogy ebben érdemi döntés
szülessen.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint rendszeresen problémát okoz, hogy ott parkolnak a
kisbusszal és nehezen lehet bekanyarodni. A Jókai utcából balra kanyarodás nagyon
veszélyes, mivel közel van a kanyar. Sokkal biztonságosabb a közből kihajtani, mert
belátható. A gyerekeknek is alkalmasabb a Jókai utcában játszani, mert a közben ott van a
vízelvezető árok, ami balesetveszélyes. Elmondta, hogy határozottan ellene van a forgalmi
rend változtatásának.
Takács Péter polgármester javasolta a kérelem elutasítását. Kérte a képviselőket, aki egyetért
a kérelem elutasításával, kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
67/2018.(VIII.29.) Ökt.sz. h a t á r o z a t :
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Horváthné Szabó Nikolett Monostorapáti, Jókai u. 2.szám alatti
lakos forgalmirend változtatásának kérelmét elutasítja.
Felkéri a polgármestert, hogy erről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2018. szeptember 20.
h.) Varga Ernő Monostorapáti lakos vízelvezetési problémája
Takács Péter polgármester ismertette Varga Ernő Monostorapáti, Ifjúság utcai lakos
vízelvezetési problémáját. Szomszédja Papp József és az Ő telekhatára magasságában az útról
folyó víz nem bukik át a túlsó oldalra, nagyobb eső esetén befolyik a telkére és a pincéjébe.
Kérte ennek a megoldását. Megoldani ezt egy hosszabb szegély megépítésével lehetne,
aminek költsége 150 – 300 ezer forint között van.
Gulyás Erzsébet képviselő javasolta árajánlatot kell kérni, hogy mennyibe fog kerülni.
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i.) Szőke Tibor Monostorapáti lakos úttal kapcsolatos bejelentése
Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket Szőke Tibor Monostorapáti, Dózsa u.
lakos bejelentésével kapcsolatban. Elmondta, hogy az út Szőke Tibor és Rédei György felé
lejt, és a korábbi nagy esőnél a szennyvíz elöntötte a Szőkééket. A Bakonykaszt Zrt.-vel
közösen megnézték, és a megoldás az, hogy meg kell emelni az aknát, hogy az magasabban
legyen, valamint az utat is. A csatorna rendezést a Bakonykarszt végzi, ami kell hozzá
töltésnek kőanyag azt az önkormányzat.
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirendi pontok végéhez
értek, kérte a jelenlévőket, amennyiben van kérdésük tegyék fel.
Zentai János megkérdezte, hogy a Cinegei gödörrel kapcsolatban van-e hivatalos intézkedés,
mert látta, hogy munkálatok folynak, az önkormányzat rendelte-e meg, vagy magán akció?
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a munkálatokról tud, de hivatalos írásos
megkeresés nem volt, csak szóbeli tájékoztatás. Nem is önkormányzati útról beszélünk,
valószínű, hogy az Bakonyerdő Zrt. tulajdona.
Gulyás Erzsébet képviselő érdeklődik a Jókai utcai árok mélyítése elkezdődött, miért állt
meg a munka?
Takács Péter polgármester elmondta, hogy most kezdődik a probléma, ugyanis fel van tárva
a két oldal és bent van egy beton akna, valamint a Szabó féle ház mögött ott van a kő, Bati
féle háznál ott van a murva, tehát azokat is ki kell szedni, a bejárókat biztosítani kell.
Gulyás Erzsébet képviselő kéri, hogy a kertje végénél a homokot szállíttassák el amit még a
Somogyvári László vitetett oda.
Takács Péter polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy csütörtökön és pénteken a
hegyút kátyúzása történik, bazalt lesz bedolgozva, majd a Jókai utca és a Paptag következik.
Zentai János a jelezte, hogy hegyúti kereszthez a Vízitársulát terhére rendelne egy autó
murvát, és kérte annak elterítését.
Gulyás Erzsébet képviselő jelezte, hogy a Jókai utca Ihász Csaba melletti ároknál gond,
hogy nagy esőzések esetén visszajön a víz, mert a patak meder nagyon magasan van.
Szerinte a patakmeder szélét, ahol az árok belecsatlakozik meg kellene kotorni.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy ez a vízügy feladata, majd beszélni fog velük.
Takács Péter polgármester megköszönte a megjelenést, mivel további javaslat, hozzászólás
nem volt az ülést 18:45 órakor bezárta.

K.m.f.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

