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Domonkos Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület kibővített testületi ülésén, a
közmeghallgatáson a megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatásról
jegyzőkönyv készül. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel 6 tagja jelen van, ezért az ülés megtartásának jogi akadálya nincs.
Ismertette a napirendi pontot. További javaslat hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a napirendi ponttal.
Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és
egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
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Napirendet:
1./

Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb
intézkedésekről
Előadó: Takács Péter polgármester

Takács Péter polgármester elmondta elsőként az önkormányzat gazdálkodásáról, fontosabb
intézkedésekről kíván tájékoztatást adni, majd a jelenlévők véleményeit, javaslatait szeretné
meghallgatni. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetése fél
milliárd forint, amelynek majdnem fele pályázati forrás, mivel három pályázat is folyamatban
van. Monostorapáti éves költségvetése pályázatok nélkül két-háromszáz millió forint közötti
összegre tehető. Elmondta, hogy a pályázatok miatt pénzeszköz átcsoportosításra volt
szükség, mivel a pályázatban meghatározásra került összeg eltért a megvalósítás várható
összegétől, aminek oka többek között az építőanyagok árának emelkedése és szakember
hiány. Folyamatban lévő pályázatok közül az orvosi rendelő felújítási pályázatról elmondta,
hogy az ütemterve alapján már közbeszerzésnek kellene lenni, de az engedélyezési terv
korrigálása miatt változott az ütemterv. Fontosabb intézkedések közül kiemelte, hogy az
általános karbantartási munkálatokat, mint a szőlőhegyi út rendbetételét elvégezték, de
nehezíti a munkálatokat a foglalkoztatási helyzet változása 2 fő alkalmazott látja el a
munkákat, ezért nem jutnak el minden területre olyan rendszerességgel ahogyan szeretnék.
Elmondta, hogy a közfoglalkoztatott személyek száma 3 fő a korábbi években jóval több volt,
ami lehetőséget teremtett a nyári időszakban a területek rendbetételére. Az Apáti Krónikával
kapcsolatosan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a projektek okozta leterheltség és az azzal
együtt járó időhiány miatt maradt el annak megjelentetése, de a következő időszakban már
meg lesz az újság. Véleménye szerint jó, hogy még sokan igénylik az írott sajtót. A
szőlőheggyel kapcsolatosan tájékoztatta a megjelenteket, hogy több tulajdonos is szeretne
bejelentkezni, de a lakcímként történő bejelentkezéshez a település önkormányzatának
határozatot kell hozni a közterület elnevezéséről, hirdetményi úton került meghirdetésre a
javasolt közterületnév. A hulladékszállításról elmondta, hogy központosítás miatt csúszik
díjfizetés kiküldése. Visszatérő probléma a fúrt kutak engedélyezése, 2018. december 31-ig
fennmaradási engedélyt kell kérni a kutakra, melyről a jegyzőasszony fog tájékoztatást adni.
A jelenlévőket tájékoztatta, hogy a téli rezsicsökkentésről igényt, nyilatkozatot 209 fő hozta
vissza tűzifára, az adategyeztetési időszak történik, még egyéb információt nem kaptak az
igények teljesítését illetően. Megértést kért Dózsa utca környéki lakosoktól, akiket érint az
óvodában folyó építkezés, lezárják az óvoda udvarán keresztüli átjárást és a jövőben mivel az
óvoda egy közintézmény meg fog szűnni az átjárás. Elmondta, hogy ősszel és tavasszal is
probléma a zöld hulladék égetése, amelyet rendelet szabályoz, de kérte a lakosságot, ha
lehetséges saját ingatlanuk félreeső helyen hordják össze a leveleket és egyszerre égessék el,
ne több részletben, legyenek tekintettel egymásra. A közlekedés biztonsági pályázat
megvalósításával kapcsolatosan elmondta, hogy a kapolcsi oldalon forgalom lassító sziget
került kialakításra fényjelzéssel, valamint járda a tűzoltószertártól a temetőig a műszaki
átadás, átvétel folyamata elkezdődött. Folyamatban van még a Kossuth utca, Zrínyi utca egy
részének aszfaltozása, de mivel a Kossuth utcában vízvezeték csere történt annak aszfaltozása
a jövő tavasszal fog megvalósulni. Megköszönte a figyelmet majd kérte a jelenlévőket
mondják el észrevételeiket.
Kovács György mint az RNÖ elnöke a civil szervezetek rendezvényein az óvodai étkezés
költségéről kért tájékoztatást.
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Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat, mint fenntartó
rendeltet alkotott az étkezési és térítési díjakról, amelyet tavalyi évben személyenként 1450
Ft-ban határoztak meg. A képviselő-testület meggyőződése, hogy a konyha tud bevételt
generálni, amely lehetőséget teremt a fejlesztésre, de a hatszáz forint körüli összeg ehhez nem
elegendő. Véleménye szerint a konyha működtetésére, a dolgozók túlórájának kifizetéséhez
szükséges az említett összeg, alapanyag ár körül nem lehet a felmerülő költségeket kifizetni és
fejleszteni.
Kovács György az RNÖ elnöke arra kért választ, hogy a kultúrházban való rendezvényektől
el lehet-e különíteni az óvodai főzést a civil szervezeteket érintően.
Takács Péter polgármester véleménye szerint a kultúrház most szép állapotban van, kulturált.
Önként vállalt feladata az önkormányzatnak az óvodai konyha biztosítása és a kultúrház, de
annak fenntartása és úgy gondolja a közüzemi díjak kifizetése, az eszközök pótlása,
fejlesztése csak akkor valósítható meg, ha ahhoz az igénybe vevők valamilyen szinten
hozzájárulnak.
Polgár László helyi lakos tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idei évben négyszer lépett ki a
patakmederből a víz, majd ismertette a szakaszmérnökség állásfoglalását. Véleménye szerint
fel kell készülni a nagyobb csapadék mennyiségre, mert nagy gondok lesznek, a patakmeder
mélyítése mellett a tó vízszintjének csökkenésére is szükség lenne. Tekintettel a korábbi
évekre amikor az árvízapasztón is átfolyt a víz és a folyómederből kilépett, árvizeket okozva.
Elmondta a tó nem halászatra készült, hanem víztárolónak, törvénytelenül lett halastó,
véleménye szerint az önkormányzatoknak lépniük kell. Majd ismertette milyen hatóságokhoz,
személyekhez fordult már az ügyben, de választ nem kapott, előre lépés nem történt.
Javasolta, hogy mielőtt még baj nem lesz tegyenek valamit az önkormányzatok, mert, ha a tó
nagyon megtelik vízzel és az árvízapasztó nem tudja ellátni funkcióját és kilép medréből a
patak akkor árvíz lesz. Elmondta, hogy szívesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a
dokumentumokat, ha az ügyben lépnek.
Takács Péter polgármester az elhangzottakra válaszolva elmondta, hogy az érintett
önkormányzatok képviselőivel egy találkozót összehív, amelyen szeretné, ha megjelenne a
dokumentumokkal.
Zentai János elnök a káposztáskertekkel kapcsolatosan elmondta, hogy elértéktelenedtek a
kertek javasolta, hogy az önkormányzat vállaljon részt valamilyen formában, aki nem akarja
művelni ajánlhassa fel gazdálkodóknak, hogy ne legyen allergiát okozó növények helye. A
másik probléma, amit felvetetett az avar, zöld hulladék elhelyezése, amely sok esetben a
szőlőhegyi út mellett kerül elhelyezésre és nagyon visszataszító látvány. Véleménye szerint
jó lenne a törvény szigorával fellépni a hulladék lerakók ellen.
Ferenczy Károly helyi lakos elmondta, nem csak a káposztás kertek értéktelenedtek el,
hanem a vizesebb területeken lévő keretek is, véleménye szerint amíg nem tud hova folyni a
víz nem változik a helyzet. Javasolta, hogy a jövő évben az önkormányzat valamilyen módon
a meder tisztítását végezze el, mivel a domboldalról érkező víz a mederbe folyik, majd a tóba.
Nagyobb csapadék esetén a pincékbe folyik a víz, mert a mederben nem tud elfolyni.
Véleménye szerint mindenképpen lépnie kell az önkormányzatnak kiemelt feladatának kell
tekinteni és forrásokat biztosítani a meder tisztítására. Tájékoztatta a jelenlévőket a
híradásokból szerzett tudomást, hogy az 5000 lélekszám alatti településekre a következő
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évben a lakosság megtartó erő érdekében nagyobb összegeket biztosít a kormány, hogy
pontosan mit jelent arról nem adtak információt.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a magyar falu program kiterjesztése a kormány
újabb programja. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatón már jelezte a probléma továbbra is az,
hogy a fiatalok hitelek felvételével csak eladósítják magukat nyugdíjas korukig, véleménye
szerint a bérek rendezése oldaná meg a problémát. Az Eger patakkal kapcsolatosan elmondta,
hogy a meder tisztítás megvalósult volna már az idei évben, ha a pályázathoz szükséges
pénzeszköz átcsoportosítására nem lett volna szükség. Tájékoztatta a jelenlévőket a képviselőtestület úgy látta, ha a projektet visszaadják azzal a következő benyújtandó pályázatoknál nem
valószínű, hogy kedvező elbírálást kapnának, ezért választották a pénzeszköz
átcsoportosítását. Elmondta, hogy a Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vezetőségével, a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Vízügyi Igazgatóság
Szakaszmérnökséggel történő megbeszélésen az Eger patak rendbetételéről készült
jegyzőkönyv szerint az Eger-pataknál a meder, amiben folyik a víz az a Vízügyi
igazgatóságra tartozik, ami önkormányzati területén annak kitisztítása az önkormányzat
feladata, de a tó területéhez tartozó Eger-patak medrének rendbetétele a helyrajzi szám
szerinti tulajdonos feladata.
Polgár László helyi lakos elmondta, hogy a mai napon az alsó részen elkezdték a
munkálatokat, de hiába szedik ki a medret a víz lelassul mert a tó szélén magas a vízszint.
Molnár Károlyné helyi lakos elmondta, hogy sok esetben a kerteket azért nem használják,
mert vagy vizes, vagy a vadak mennek be.
Takács Péter polgármester a káposztáskerteket illetően egyetért Zentai Jánossal, hogy a
tulajdonosok átadják a területeket a gazdálkodónak, amely nem egyszerű. Véleménye szerint
egybe kellene szántani egy területet, azoknak, akik szeretnének kertészkedni, a többit
gazdálkodónak felajánlani, de a kerítést sem tartja rossz ötletnek.
Polgár László helyi lakos is nagy gondnak tekinti a vadakat, amelyek ellen csak a bekerítés
az egyedüli védekezésTakács Péter polgármester szerint bekeríteni csak azt a területet érdemes, amit meg is
művelnek.
Polgár László helyi lakos úgy látja a vadaknak ideális terület a magas gaz és mellette a patak.
Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a jegyzőasszonyt
tájékoztassa a jelenlévőket a kutak bejelentéséről.
Takács Lászlóné jegyző köszöntötte a megjelenteket majd elmondta, hogy 2016-ban
módosították az engedély nélkül fúrt és ásott kutakra vonatkozó jogszabályt, amely alapján
függetlenül a kutak létesítésének időpontjától fennmaradási engedélyt kell kérni. Tájékoztatta
a jelenlévőket, hogy áprilisban volt egy jogszabály módosítás, hogy 2018. december 31.napja
helyett 10 évvel később lenne a határidő és 80 méterig nem szükséges engedély, de sajnos a
jogszabály nem lépett hatályba, az élővizek védelme érdekében a köztársasági elnök úr nem
írta alá. Az engedély kérésének időpontja maradt a 2018. december 31. napja, nem csak egy
bejelentésről van szó, hanem fennmaradási engedély kérelem nyomtatványt kell benyújtani
3000 Ft-os illetékbélyeggel és egy állapot felmérési dokumentációt kell hozzá benyújtani.
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Elmondta több vízügyi szakember tett ajánlatot 25.000 Ft+áfa-tól 125.000 FT+áfa-ig, az
Agrárkamara kezdeményezte a fennmaradási engedélyek benyújtására meghatározott határidő
2 évvel történő meghosszabbítását. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy ha marad a 2018.
december 31. napja, mint határidő, aki nem kér fennmaradási engedélyt az bírságra számíthat
magánszemélyek 300.000 Ft. jogi személyek 1.000.000.- Ft. bírságra számíthatnak. Többen
felvetették, hogy betemetik, de arról is külön dokumentáció szükséges, ezért javasolta, hogy
akinek kúttal rendelkezik inkább kérje a fennmaradási engedélyt.
Polgár László helyi lakos, ha jól értette akkor falun belül is be kell jelenteni a több százéves
kutakat is.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy igen fennmaradási engedélyt kell kérni. A
közterületeken lévő kutakra az önkormányzatnak kéri meg a fennmaradási engedélyt.
Javasolta a kúttal rendelkezőknek fennmaradási engedély kérését. Tájékoztatást tesz közzé az
engedélyeztetési eljárásról, és ha bármi változás történne az időpont módosulna.
Takács Péter polgármester elmondta 2016 óta szó van a fennmaradási engedélyek
beszerzéséről, olyan kutakra ami nem iparszerű víznyerés. Minden második, harmadik háznál
van kút, véleménye szerint lesz határidő módosítás, mivel fizikailag lehetetlen betartani a
határidőt, nincs annyi tervező. További hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és a
képviselő-testületi ülését, a közmeghallgatást 17:55 órakor bezárta.
K. m. f.
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