Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Szám: M/40-21/2018.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 17-én /szerdán/
18:35 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános ülésén.
Helye:

Petőfi Sándor Művelődési Ház és könyvtár könyvtári helyiségében
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 12.

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
Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
Domonkos Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket és vendégeiket a képviselő-testület
rendes, nyilvános ülésén. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 6
tagja jelen van. Ismertette a napirendi pontot, majd javasolta a 3. napirendi pontot a közrend,
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, a Rendőrkapitányság munkatársainak
elfoglaltságára tekintettel helyezzék az 1. napirendi pontba. Kérte a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló jóváhagyás és egy
fellebbezéssel kapcsolatosan Dr. Simon Sándor ügyvéd megbízásának felvételét a napirendi
pontok közé. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a módosított
napirendi pontokkal.
Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és
egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
Napirendet:
1./

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor körzeti megbízott

2./

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelet tervezete a helyi adókról
Előadó: Takács Péter polgármester
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3./

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelet tervezete Monostorapáti község Helyi
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2006.
(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Takács Péter polgármester

4./

Beszámoló a Monostorapáti Polgárőrség tevékenységéről
Előadó: Rompos József egyesület elnöke

5./

Vegyes, aktuális ügyek
a.) Iskolai körzethatár véleményezése
b.) Közterület elnevezése
c.) Helyi Esélyegyenlődési Program elkészítéséhez vélemények
bekérése
d.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításának jóváhagyása.
e.) Dr. Simon Sándor ügyvéd megbízása
Előadó: Takács Péter polgármester

1. napirend: Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Takács Péter polgármester köszöntötte Molnár Tibor és Sztrik Ákos urakat Tapolcai
Rendőrkapitányság képviselőit. Elmondta, hogy a 2017. évi közrend, közbiztonságról szóló
beszámoló előterjesztését minden képviselő megkapta, majd felkérte a körzeti megbízottat a
beszámoló kiegészítésére.
Molnár Tibor körzeti megbízott köszöntötte a megjelenteket elmondta, hogy kicsit elcsúszott
a beszámoló, mert már október van és most számol be a 2017. évről. Ismertette a
bűncselekmények elkövetésének jellegét, számát. Elmondta az elkövetések 90%-át helyi lakos
követte el, a bűncselekményeket tekintve kisebb értékű lopás vagy könnyű testi sértés volt.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy legtöbbször az érintett személyek egymás sérelmére
követték el a bűncselekményeket. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való jó
együttműködésnek is köszönhető a bűncselekmények alacsony száma. Elmondta, hogy
potenciális bűnöző nincs a településen, jellemzőbb a kisebb szabálysértések elkövetése, a
szőlőhegyen is megszűntek a lopások és túlnyomó részben bűncselekmények elkövetői
helyben lakók. A társhatóságokkal, civil szervezetekkel is jó az együttműködése, az
óvodában, iskolában rendszeresen tart előadást, legutóbb a szülők részére is tartottak előadást,
amelyen beszélt az internet veszélyeiről is. A Roma Kisebbségi Önkormányzattal is tartanak
előadást évente többször, a vezetőség jól összetartja a kisebbséget, a jelzések hatására már
csirájában elfojtják a bűncselekményeket. Elmondta minden nagyobb rendezvényen a
polgárőrség jelen van, akiknek megköszönte munkájukat. Tájékoztatta a képviselőket, hogy
törekedtek arra, hogy roma származású is legyen a polgárőrök között így ők is sajátjuknak
érezhetik a települést és annak közbiztonságát. A mozgáskorlátozottak, nyugdíjasok számára
is tartott tájékoztatást és a jövőben is fog a bűnmegelőzés érdekében. Megköszönte az
önkormányzat és a hivatalban dolgozók munkáját. Véleménye szerint a közlekedés biztonsági
pályázat keretében megvalósultak hozzásegítették a településen élőket a jobb, biztonságosabb
közlekedéshez. Elmondta, hogy a gyalogos forgalom biztonsága miatt jobb lenne az egész
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településen a járda, de azt az anyagi források korlátozzák. A forgalom lassító sziget, illetve a
jelzőfény is ha kis mértékben is de elérte célját.
Vigh Elemér alpolgármester szerint a Tapolca irányból érkező forgalom esetében nagyon
közel jelzi csak a sebességet, jobb lenne távolabbra állítani az érzékelőt, ha lehet.
Gulyás Erzsébet képviselő úgy látja a forgalom lassító sziget sem érte el a hozzá fűzött
reményeket, mivel a nagy autók, a nyerges kamionok már a házuk előtt gyorsabban mennek.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy a nemzetközi kamionforgalom is ezen az
úton folyik és jó lenne a forgalmat lassítani, akár egy-két „fekvő rendőr” elhelyezésével, de
azt nem engedélyezik a hatóságok.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint a rendőrség megjelenése is visszatartó erőt jelent,
elegendő a rendőrségi autó jelenléte.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta a traffipaxok GPS koordináta alapján tudnak csak
mérni, de csak az arra kijelölt helyeken, példaként említette a posta melletti parkolót.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint ott szélesebb az út és van hely ahova félre álljon a
gyalogos, de az újfaluban nincs hely.
Molnár Tibor körzeti megbízott szerint is visszatartó erő lenne a többszöri mérés, de nehéz
megoldani nincs a rendőrségnek rá kapacitása. A jogszabályi változások már nem teszik
lehetővé a jogosítvány elvételét gyorshajtás esetén.
Sztrik Ákos rendőr szerint a büntetés kiszabásakor sem érzik az emberek, hogy büntetést
kapnának, mert kifizetik most már helyben terminálon keresztül bankkártyával és nem kell
menniük másfelé még a postára sem.
Gulyás Erzsébet képviselő a híradásokból értesült a Tapolcán megjelenő kábítószer
használatról, fogyasztásról melyről tájékoztatást kért a rendőrkapitányság képviselőitől,
tekintettel Tapolca közelségére.
Molnár Tibor körzeti megbízott szerint nagyon fontos, hogy a szülő mindig tudja mikor mit
csinál a gyermeke, tapasztalata szerint sok esetben a szülőnek nincs ideje a gyermekére.
Véleménye szerint a kábítószer fogyasztás nagyságát a média felfújta, de nehézséget okoz az
hogy úgy változtatják a drogok összetételét, hogy a rendőrség által szakértővel bevizsgálásra
vitt drogról kiderül, hogy engedélyezett, a szakértői díjat ki kell fizetni, de büntetni nem
büntethetik annak fogyasztóit. Intézkedéseik vannak, de véleménye szerint nem terjedt el
annyira mint a média állítja. Elmondta, hogy sokkal veszélyesebbnek tartja a füvek
használatát, különösen a biofű használatát, amelyek hatására törnek, zúznak. Úgy látja a
gyermekek már nem sportolnak, fociznak inkább a telefonjaikon facebookoznak vagy
játszanak.
Kovács György elnök kérte a polgárőrség segítségét a Zrínyi utcában és az iskola udvarán
focizó gyermek rendre utasítása és az utcán való focizás tiltásának betartására.
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Takács Péter polgármester elmondta a 77-es úton a híd felújításánál kérné a rendőrség
támogatását, mivel kérni fogja a híd felújításával kapcsolatosan a 7,5 tonna feletti teherautó
forgalom tilalmát, mert anélkül a település élhetetlen lesz.
Vigh Elemér alpolgármester szerint, ha Művészeti Napok alatt lehet forgalmat terelni, akkor
ekkora nagyságú és jelentőségű építkezésnél is lehet.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy a jogszabályi változások miatt a teherautó
forgalom csak fizetős útszakaszokon lehetséges, ami nehezíti a tereléseket, de nem
megoldhatatlan.
Takács Péter polgármester véleménye szerint a híd felújítása előtt hatósági egyeztetések
lesznek, de szeretné, ha a híd felújítása alatt is élhető lenne a település majd további
hozzászólás hiányában megköszönte a körzeti megbízott beszámolóját és együttműködését.
Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a közrend, közbiztonságról
szóló beszámolót.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, elfogadta az alábbi:
70/2018. (X.17.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,
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igen

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta A közrend, közbiztonság helyzetéről szóló
beszámolót.

/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Molnár Tibor körzeti megbízott megköszönte az önkormányzat együttműködését majd
elköszönt és távozott Sztrik Ákos rendőrrel együtt.
Takács Péter polgármester a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató véleményezésére kérte fel a képviselőket.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a
tájékoztatóban foglaltakkal. Megállapította, hogy a képviselőtestület egyhangúlag határozat
hozatal nélkül elfogadta a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben
hozott döntésekről szóló tájékoztató.
2. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata
önkormányzati rendelet tervezete a helyi adókról

Képviselő-testületének

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a helyi adókról szóló rendeletmódosítást az
indokolja, hogy a helyi rendeletet összhangba kell hozni a központi jogszabályban
foglaltakkal. Módosítás érinti a háziorvos részére adómentesség megállapítását, amely
véleménye szerint az önkormányzat költségvetését nem módosítaná. Felkérte a jegyzőt az
előterjesztés kiegészítésére.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy már négyszer módosítottak, ezért
egy új rendelet tervezetet készítettek, az adó mértékek nem változtak egyedüli változás a
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háziorvos kedvezménye. Elmondta, hogy kedvezőbb döntést év közben is hozhat a testület, ha
szigorítás lenne az csak a következő év januárjától alkalmazható.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy már korábban is javasolták a háziorvos
adómentességét, de akkor nem került elfogadásra.
Takács Péter polgármester további vélemény, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a rendelet módosítással.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:
6/2018. (X.31.) önkormányzati

egyhangúlag,

6

igen

rendeletet
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
helyi adókról.

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
3. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelet tervezete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló 6/2006. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a HÉSZ a Veszprém Megyei Kormányhivatal
észrevétele alapján tartalmazott olyan jogszabályi hivatkozásokat, amelyek már nem
megfelelőek, ezért szükséges volt a HÉSZ módosítása.
Vigh Elemér alpolgármester arra kért választ, hogy a HÉSZ aláírásra kerül nem aktuális
tartalmát tekintve vagy ez csak formai módosítás.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy formai módosítások történtek, a
HÉSZ. tartalmát nem érinti pl. övezeti besorolásokat.
Vigh Elemér alpolgármester arról kért tájékoztatást, hogy a tartalmával mikor foglalkoznak,
mert a jelenlegiben is van olyan helyrajziszám ami nem létezik.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, a HÉSZ. alkalmazását egy évvel meghosszabbították
2019. december 31. napjáig. Következő évben egy új HÉSZ-t lenne célszerű készíteni a
településtervezővel történő megbeszélés során tájékoztatást kapott arról, hogy a HÉSZ-t
szabályozó jogszabályt is módosítani fogják, valamint a megyei területi koncepciókat is
módosítják ezért célszerű megvárni azok módosítását.
Takács Péter polgármester elmondta a megyei tervek már előrébb vannak, amelyekkel majd
a települési építési szabályzatoknak összhangban lenniük. Felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a rendelet módosítással.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:

egyhangúlag,
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igen
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7/2018. (X.31.) önkormányzati

rendeletet
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának
valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló
6/2006. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
4. napirend: Beszámoló a Monostorapáti Polgárőrség tevékenységéről
Takács Péter polgármester a Monostorapáti Polgárőrség tevékenységéről szóló beszámoló
kiegészítésére felkérte Rompos József elnököt.
Rompos József elnök megköszönte az önkormányzat támogatását, a beszámolót nem kívánta
kiegészíteni. Tájékoztatta a jelenlévőket hogy kaptak a készenléti rendőrségtől egy autót,
amelynek mos üzembentartói. Kérte az önkormányzat segítségét az gépjármű műszaki
állapotának rendbetételéhez, fenntartásához.
Takács Péter polgármester kérte jelezzék, milyen költségek merültek fel, hogy a
költségvetésbe be tudják építeni. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a beszámolót.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, elfogadta az alábbi:
71/2018. (X.17.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta
a
Monostorapáti
Polgárőregyesület
tevékenységéről szóló beszámolót.

/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
5./Vegyes, aktuális ügyek
a.)Iskolai körzethatár véleményezése
Takács Péter polgármester az iskolai körzethatárok véleményezéséről szóló előterjesztéssel
kapcsolatosan kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat. Hozzászólás
hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztésben
foglaltakat.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, elfogadta az alábbi:

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen
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72/2018. (X.17.) Ökt. számú

határozatot

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: 97 fő. Művészetek
Völgye Általános Iskola Monostorapáti alsó és felső tagozatra járó tanulói
létszám 92
fő, hátrányos helyzetű tanulók száma 20 fő, halmozottan
hátrányos helyzetű tanuló 3 fő. Tapolcára 5 tanuló jár, akik közül nincs
hátrányos, halmozottan hátrányos tanuló.
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. október 31.
b.)

Közterület elnevezése

Takács Péter polgármester a közterület elnevezésréről szóló előterjesztéssel kapcsolatosan
elmondta, hogy a szőlőhegyen lakó ingatlan tulajdonos kereste fel az önkormányzatot, hogy
szeretne bejelentkezni, amely utcához kötött a rendelethez a határozatot kell hozni.
Gulyás Erzsébet képviselő arra kért választ, hogy a jelenlegi sorszámozást az E.ON alkotta
meg vagy egyéb szerv.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a kérelmet benyújtó is egy E.ON
számlát csatolt, amelyen a Monostorapáti Szőlőhegy szerepel. Elmondta, hogy szám és külön
helyrajzi szám is szerepel rajt.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint, ha valaki már megalkotta egyszer ezt a rendszert, akkor
nem lehetne az alapján a sorszámozás létrehozni.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a közterület nevét kell az önkormányzatnak
meghatározni Szőlőhegy és továbbra is maradhatna a pince szám.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint az E.ON valamilyen logika alapján megszámozta a
pincéket és ez birtokában van-e az önkormányzatnak.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta, hogy nincs az említett számozás, de a kérelemhez
benyújtott számlán is látszódik egy szám a pincéhez, illetve mellett a helyrajzi szám.
Vigh Elemér alpolgármester arra kért választ, hogy a szőlőhegyen szerepel utca az hivatalos
és jogszerű.
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Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta, hogy van hivatalos név a Scheller Pincészethez
„Scheller” a hivatalos elnevezés. Azok akik a zártkertbe bejelentkeztek az Arany János utca
folytatásaként kaptak számot.
Vigh Elemér alpolgármester arra kért választ, hogy a KCR-be fel lehet e rögzíteni az új
elnevezést és rákerül a tulajdoni lapra.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a hivatalban munkatársa arról tájékoztatta, hogy fel
lehet rögzíteni és csak azokat érinti, akik be kívánnak jelentkezni, nem minden pincét,
tulajdonost vinnének fel.
Vigh Elemér alpolgármester elmondta, ha jól érti a zártkertet átteszik szőlőhegyre.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta zártkert marad továbbra is csak a közterület
megnevezése lenne a Szőlőhegy, a besorolása megmarad mint zártkert.
Vigh Elemér alpolgármester szerint akkor a jelenlegi például a zártkert 16/18-as
megnevezés helyett Szőlőhegy 16/18-as lesz amelyet rá kell vezetni a tulajdoni lapra, más
lesz a neve. Véleménye szerint, ha a pályázati támogatási rendszerben beadott pályázatoknál a
megnevezés megváltozik akkor módosítást kell benyújtani a pályázónak. Javasolta, hogy a
KCR rendszer üzemeltetőivel vegyék fel a kapcsolatot mielőtt döntenének az ügyben, a
földhivatal vezetője is javasolta.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, ha van lakossági igény hogy szeretnének bejelentkezni
intézkedni kell. A közterület elnevezés nem kötelező mindenkire, az önkormányzat lejelenti, h
a közterület nevét, ha valami be kíván jelentkezni megteheti.
Takács Péter polgármester felmerülő kérdésként említette, hogy a tulajdoni lapon való
átvezetés költsége kit terhel.
Vigh Elemér alpolgármester annak a félelmének adott hangot, hogy a tulajdoni lapon a zk
elnevezés helyett Szőlőhegy lesz, a határozati javaslat alapján.
Takács Lászlóné jegyző véleménye szerint fogalmazási hiba a zártkert nem szűnik meg.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, ha a zártkertben egy elnevezést adnak egy
közterületnek attól az még zártkert marad.
Takács Lászlóné jegyző ismertette a vonatkozó jogszabályt, amelyből kiemelte a
közterületeket el lehet látni nevekkel külterületen is, a közterület elnevezése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. Elmondta a határozat helyesen megfogalmazva a zártkertben a
Szőlőhegy közterületet nevez meg, nem a magánterületet fog az önkormányzat megnevezni.
Takács Péter polgármester elmondta, a szőlőhegyen utcaneveket ad az önkormányzat
véleménye szerint a közterületi utak helyrajzi számát fel kell sorolni elnevezéssel ellátni.
Vigh Elemér alpolgármester következő kérdése is arra vonatkozott, hogy a jogszabályban is
közterületet említ és a zártkert mind magántulajdon, csak az utak önkormányzati területek
akkor most mire vonatkozik a Szőlőhegy elnevezés.
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Varga János képviselő véleménye szerint az utaknak adjanak nevet és az út menti pincék
aszerint kapjanak majd számokat.
Zentai János elnök szerint az utakhoz tartozó helyrajzi számok alapján kell neveket adni
példaként említette Kopácsi út. Elmondta, ahol lakunk ott is az utca neve van meghatározva
és ahhoz a házszámozás.
Vigh Elemér a zártkert az magánszemélyeké és az önkormányzatoké az út, a földhivatal
vezetője szerint is ez bonyolult ügy és a földhivatal állásfoglalást nem tud adni, mert felettes
szervükhöz kerültek az ilyen jellegű ügyek.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint nem érdemes bonyolítani egy bevált rendszert amit az
E.ON is használ miért nem lehet használni, hivatalos formát adni.
Vigh Elemér alpolgármester szerint az E.ON saját belső rendszerében használja, de attól még
a tulajdoni lapon nem szerepel, a zárt kertet nem lehet átminősíteni, nem az útról beszélünk,
hanem az egészről.
Molnár Andrea képviselő szerint az utak elnevezését kell kérni és arról kell majd határozatot
hozni
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy majd kér állásfoglalást az ügyben.
Takács Péter polgármester javasolta az ügyben határozatot majd a következő ülésen
hozzanak.
c.) Helyi Esélyegyenlődési Program elkészítéséhez vélemények bekérése
Takács Péter polgármester elmondta a Helyi Esélyegyenlőségi program elkészítéséhez
szükséges a vélemények bekérése, a 2013-as évben készített HEP a pályázatok beadásához
mellékletként benyújtott dokumentum volt, amelyet felül kell vizsgálni mi került
megvalósításra milyen intézkedések szükségesek még. Felkérte a képviselőket mondják el
véleményeiket.
Gulyás Erzsébet képviselő a HEP-el kapcsolatosan elmondta a község történetét magába
foglaló rész kissé hiányos, illetve tárgyi tévedéseket is tartalmaz, ezért írt helyette, ha a
képviselő testület elfogadja akkor átküldi a hivatal részére és be lehet építeni a HEP-be.
Takács Péter polgármester elmondta, a HEP tartalmazza a hátrányos helyzetre, idősekre,
gyermekekre, nőkre, fogyatékkal élőkre vonatkozóan kell meg határozni célokat. Felkérte a
képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, elfogadta az alábbi:
73/2018. (X.17.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
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előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján
lekészítendő Helyi Esélyegyenlődési Program készítésével
kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a
szükséges intézkedéseket tegye meg. Az elkészített
programot terjessze a képviselőt-testület elé jóváhagyás
céljából.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2018. december 17.
d.)
Tapolca Környéki
módosításának jóváhagyása.

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Megállapodás

Takács Péter polgármester a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási ülésén
Lesencetomaj önkormányzat bejelentette, hogy ki kíván lépni a társulásból 2018. december
31. fordulónappal. Elmondta, a Társulási Tanács tagjait magába foglaló települések képviselőtestületeinek, a társulási megállapodás alapján határozatot kell hozni és fel kell hatalmaznia a
polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására, majd kérte a képviselőket
mondják el véleményeiket. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, elfogadta az alábbi:
74/2018. (X.17.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti
testülete

Község

Önkormányzata

Képviselő-

1. Lesencetomaj Községnek a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulásból 2018. december 31. napjával
történő kilépését tudomásul veszi. A kilépéssel
kapcsolatban a Társulási Megállapodás és annak 1.
mellékelte módosítására vonatkozó javaslatot a mellékelt
tartalommal elfogadja.
2. Felkéri Takács Péter polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodás módosítását elfogadó képviselő-testületi
határozatot
küldje meg a Tapolca
Környéki
Önkormányzati Társulás elnökének további intézkedés
végett.
3. Felhatalmazza Stark Sándor polgármestert, hogy a
módosított Társulási Megállapodást az önkormányzat
képviseletében írja alá.
Felelős:
Takács Péter polgármester
Határidő: 2018. november 1.
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e.) Dr. Simon Sándor ügyvéd megbízása
Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy amit elutasítottak Vasmatics
Károly szőlőhegyi vásárlás ügyében, megtámadták bírósági eljárásban, ezért javasolta ügyvéd
úr megbízását az önkormányzat képviseletére. Elmondta dr. Simon Sándor ügyvéd úr vállalta
az önkormányzat képviseletét. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az ügyvéd megbízatását 50.000.- Ft-os megbízási díj
ellenében.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, elfogadta az alábbi:
75/2018. (X.17.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag,

6

igen

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza dr. Simon Sándor 8200 Veszprém, Virág
Benedek u. 8. sz. ügyvédet, hogy Vasmatics Károly 8097
Nadap, Szabadság u. 1. felperesnek Monostorapáti község
önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti,
Petőfi u. 123. alperes ellen a Veszprémi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság előtt 103.K.27.752/2018. sz. alatti
földforgalmi tárgyban indított közigazgatási perben az
önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
Képviselő-testület dr. Simon Sándor ügyvéd részére
50.000.- Ft ügyvédi díjat biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza
meghatalmazás aláírására.

a

polgármestert

a

Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: azonnal.
Takács Péter polgármester kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el
javaslataikat.
Gulyás Erzsébet képviselő a Jókai utca vízelvezetéséről kért tájékoztatást.
Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy a vízelvezető árok ügye folyamatban van a
vízüggyel kapcsolatosan az akna tekintetében a Bakonykarszt álláspontja szerint
elmozdíthatatlan, ezért a vizet nem lehet olyan irányban elvezetni, ahogy elképzelték, marad a
Jókai utcai vízelvezetés, majd ismertette annak pontos megvalósítására vonatkozó elképzelést.
További hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és az ülést bezárta 19:55 órakor.
K. m. f.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

