
Önkormányzati Képviselő-testület   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/5-2/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 6-án /szerdán/ 

18:00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről. 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

Takács Péter polgármester 

Vigh Elemér alpolgármester 

Gulyás Erzsébet képviselő 

Molnár Andrea képviselő 

Soós Gyula képviselő 

Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Széll Pál képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Takács Lászlóné jegyző 

Török Andrea pénzügyi vezető 

Horváth József Rendőrkapitányság Tapolca rendőr őrnagy 

Kovács György RNÖ elnöke 

Kovács Pál Monostorapáti Önkéntes Tűzoltóegyesület elnöke 

Pócza Balázs Egervölgye Sportegyesület elnöke 

Rompos József Monostorapáti Polgárőrség elnöke 

Simon László Bokréta Nagycsaládos Egyesület elnöke 

Török Zoltánné Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke 

Zentai János Nyugdíjasok Egyesülete elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Domonkos Istvánné 

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület rendes, nyilvános ülésén a 

megjelenteket. Külön köszöntötte a Tapolcai Rendőrkapitányságtól Horváth József rendőr 

őrnagyot a közrendvédelmi osztály vezetőjét, a civil szervezetek vezetőit és a hivatal 

dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mivel 6 tagja jelen van. Ismertette a napirendi pontokat, majd javasolta a napirendi pontok 

vegyes, aktuális ügyei közé felvenni a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási 

kérelmét a 2019. évre és a Szőlőhegy elnevezésű közterület jellegének meghatározásáról 

szóló előterjesztést. Javasolta,  először a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló előterjesztés 

tárgyalását.  Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a módosított 

napirendi pontokkal. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 
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N a p i r e n d e t :  

1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 

 Előadó: Molnár Tibor körzeti megbízott 

2./ Monostorapátii község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 

elfogadásáról szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

3./ Monostorapáti község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

elfogadása 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

4./ Tájékoztató az Egervölgye Sportegyesület munkájáról 

 Előadó: Pócza Balázs egyesület elnöke 

5./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

 Előadó: Rompos József egyesület elnöke 

6./ Vegyes, aktuális ügyek 

a.) Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

megállapodás 

b.) Iskolai körzethatár véleményezése 

c.) Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 

d.) Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme 

e.) Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 

f.) Monostorapáti vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata 

g.) Szőlőhegy elnevezésű önkormányzati utak jellegének 

meghatározása 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

1. napirend: Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 

 

Takács Péter polgármester az első napirend pontban a beszámoló közrend, közbiztonság 

helyzetéről szóló előterjesztés kiegészítésére felkérte a tapolcai Rendőrkapitányság részéről 

Horváth József  rendőr őrnagyot. 

 

Horváth József rendőr őrnagy köszöntötte a megjelenteket, elmondta Monostorapáti a 

tapolcai rendőrkapitánysághoz tartozik. Véleménye szerint szerencsés helyzetben van 

Monostorapáti, mert Molnár Tibor körzeti megbízott olyan személyi és helyi ismeretekkel 

rendelkezik, mivel 24 éve dolgozik a körzetben, ami a közbiztonsági adatok, a beszámolóban 

is látható bűncselekmények csökkenését eredményezte. A közlekedési balesetek, ittas vezetés 

és vagyon elleni bűncselekmény szerepel a beszámoló kimutatásában. Elmondta a településen 

nem volt nagy jelentőséggel bíró vagyoni bűncselekmény. Véleménye szerint a körzeti 

megbízott tiszta szívvel, hivatástudattal látja el feladatát. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy 

az egyik legeredményesebb rendőr a körzeti megbízott, jó a kapcsolata a helyi lakossággal, 

akinek tudja megoldja a problémáit vagy hivatalos útra tereli, ha szükséges és az év bármely 

időszakában egyenletesen biztosítja a rendet. Elmondta, hogy a fegyvertartás ellenőrzéskor a 

fegyvereket, azok tárolását rendben találták nem volt olyan tény, hogy a fegyvertartási 

engedélyt be kellett volna valakinek vonni. Véleménye szerint a település a közlekedési 

útvonal tekintetében nem a legjobb helyen van, az elkövetők már nem csak a környékből, 

hanem Somogy, Pest megyéből is érkeznek, mert a közlekedés is kedvező számukra. 
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Elmondta a lakosság ébersége és a folyamatos kontroll miatt visszaszorul a bűncselekmények 

száma. Megemlítette a polgárőrség munkáját, akik segítik, hogy a hatóság megkapja a 

szükséges információkat a bűncselekmények megelőzéséhez, az elkövetők felkutatásában. 

Sok változás történt a rendőrségnél is, de a kisebb nehézségek mellett is sikerült eredményt 

elérniük. Megköszönte a polgárőrség munkáját és kérte Molnár Tibor körzeti megbízott 

beszámolójának elfogadását. 

Takács Péter polgármester megköszönte az előterjesztés kiegészítését. Hozzászólás 

hiányában elmondta, reméli a 2019. évben is hasonló mutatószámokat tudnak majd 

felmutatni, mint az elmúlt évi közrend, közbiztonságról szóló beszámolóban és megköszönte 

a Tapolcai Rendőrkapitányság, Molnár Tibor körzeti megbízott és a polgárőrség munkáját. 

Felkérte a képviselőket kézfelemeléssel jelezzék, ha elfogadják a beszámolóban foglaltakat. 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi: 

5/2019. (II.6.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Tapolcai Rendőrkapitányság Monostorapáti 

község közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló 

2018. évi beszámolóját elfogadta. 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Horváth József rendőr őrnagy megköszönte az önkormányzat együttműködését és elköszönt, 

majd távozott. 

 

2. napirend: Monostorapátii község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 

elfogadásáról szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket véleményezzék a 2018. évi költségvetésről 

szóló 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Hozzászólás 

hiányában felkérte a képviselőket kézfelemeléssel jelezzék, ha elfogadják a 

rendeletmódosítást. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta és megalkotta az alábbi: 

1/2019. (II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata a 2018. évi 

költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2018. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) 

3. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

elfogadása 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az önkormányzat 2019. évi 

költségvetését részletesen, minden tételét átbeszélte már korábban a képviselő-testület, 

melynek bevételi és kiadási főösszege 370.721.000.- Ft. Elmondta, hogy a költségvetés nagy 

összegét a pályázatok adják,  nélkülük 270.000.000.- Ft körül lenne a költségvetés, majd 
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ismertette a pályázatokat és azok várható befejezésének időpontjait. Kérte a megjelenteket 

tegyék fel kérdéseiket az előterjesztésről. Vélemény, hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket kézfelemeléssel jelezzék, ha elfogadják az önkormányzat 2019. évi 

költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta és megalkotta az alábbi: 

2/2019. (II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e t 

Monostorapáti község Önkormányzata a 2019. évi 

költségvetéséről. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) 

4. napirend: Tájékoztató az Egervölgye Sportegyesület munkájáról 

Takács Péter polgármester felkérte az Egervölgye Sportegyesület elnökét, Pócza Balázst az 

egyesület munkáját tartalmazó tájékoztató kiegészítésére. 

 

Pócza Balázs elnök megköszönte a lehetősége, de nem kívánta kiegészíteni a tájékoztatót, 

mivel abban az sportegyesület minden tevékenységét részletesen leírt. 

 

Takács Péter polgármester a képviselőket kérte mondják el véleményeiket az előterjesztésről. 

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel jelezzék, ha elfogadják 

az Egervölgye Sportegyesület munkájáról szóló tájékoztatót. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi: 

 

6/2019. (II.6.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete az Egervölgye Sportegyesület 2018. évi 

munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

5. napirend: Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

Takács Péter polgármester Rompos Józsefet, mint a Polgárőr Egyesület elnökét kérte fel az 

egyesület tevékenységéről szóló előterjesztés kiegészítésére. 

 

Rompos József elnök megköszönte az önkormányzat és Vígh Elemér alpolgármester 

támogatását. Elmondta, hogy az előterjesztést nem kívánta kiegészíteni, mivel az részletesen 

tartalmazza az elmúlt évi tevékenységüket, de szívesen válaszol a kérdésekre. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a polgárőrség rendőrséggel való jó 

együttműködésének köszönhetően  eredményes munkát végeztek, melyért köszönet jár. 

Felkérte a képviselőket mondják el véleményeiket az előterjesztésről. Hozzászólás hiányában 

felkérte a képviselőket kézfelemeléssel jelezzék, ha elfogadják a Polgárőr Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
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Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi: 

7/2019. (II.6.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete az Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról 

szóló beszámolóját elfogadta. 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

6. napirend: Vegyes, aktuális ügyek 

a.) Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Monostorapáti hivatal látja el 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat hivatali ügyeit, ezért szükséges az önkormányzatnak a 

nemzetiségi önkormányzattal megállapodást kötnie, melyet minden évben felül kell vizsgálni. 

Vélemény, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha 

elfogadják az előterjesztésben foglaltak szerint a megállapodás megkötését. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi: 

8/2019. (II.6.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete felülvizsgálta a Monostorapáti Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött – 26/2015. 

(III.31.) Ökt. sz. határozattal elfogadott 

együttműködési megállapodást, megállapította, hogy 

a megállapodás módosítása nem indokolt. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről a 

nemzetiségi önkormányzat elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2019. február 20. 

b.) Iskolai körzethatár véleményezése 

Takács Péter polgármester minden évben visszatérő napirendként említette a kötelező 

felvételt biztosító általános iskola körzethatár véleményezését. A Művészetek Völgye 

Általános Iskola az előterjesztés szerint a megjelölt iskola, majd kérte a képviselőket az 

előterjesztésben foglaltak véleményezésére. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfelemeléssel jelezzék, ha elfogadják az előterjesztésben található határozati javaslatot. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal elfogadta az alábbi: 

9/2019. (II.6.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete kijelenti, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján 

elkészített és közzétett iskolai körzethatárt 

megismerte, egyetért a körzethatárral. Településen 
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lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező általános iskolába járó tanulók száma 

összesen: 92 fő. Művészetek Völgye Általános Iskola 

Monostorapáti alsó és felső tagozatra járó tanulói 

létszáma 91 fő, Taliándörögdi Tagintézménybe 1 fő jár, 

hátrányos helyzetű tanulók száma 18 fő, halmozottan 

hátrányos helyzetű tanuló 3 fő. 

 

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: 2019. február 15. 

 

c.) Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, támogatási kérelmet nyújtott be a 

Polgárőr Egyesület, 200.000.- Ft a támogatási összeg, melyet a költségvetésben is terveztek az 

egyesület támogatására, célja gépjármű fenntartásának, ruházat vásárlásának támogatása. 

Kérte a támogatási kérelem véleményezését. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Polgárőr Egyesület támogatását. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal elfogadta az alábbi: 

10/2019. (II.6.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t 

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 Polgárőrséget /8296 Monostorapáti, 

Petőfi u. 123./ egyszeri 200.000 Ft- forint összeggel 

támogatja. 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik 

az Egyesület bankszámlája javára. 

A támogatás célja: az egyesület szolgálati 

személygépkocsi fenntartásához, valamint ruházat 

kiegészítéséhez való hozzájárulás. 

A felhasználás határideje: 2019. november 30. Az 

Egyesület a támogatásról 2019. 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.  
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Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás 

benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be 

a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. december 31. 

 

d.) Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy támogatási kérelmet nyújtott be a Monostorapáti 

Nyugdíjasok Egyesülete, melynek támogatására 100.000.- Ft összeget terveztek a 

költségvetésben, majd kérte a képviselőket mondják el véleményeiket. Hozzászólás hiányában 

felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az egyesület támogatását. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal elfogadta az alábbi: 

11/2019. (II.6.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t 

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 Monostorpáti Nyugdíjasok Egyesületét /8296 

Monostorapáti, Iskola u.1 ./ egyszeri 100.000 Ft- forint 

összeggel támogatja. 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik 

az Egyesület bankszámlája javára. 

A támogatás célja: az egyesület működési kiadásaihoz, 

ünnepségek, rendezvények, belépők és utazási 

költségek kiegészítéséhez való hozzájárulás. 

A felhasználás határideje: 2019. november 30. Az 

Egyesület a támogatásról 2019. 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 Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2019. december 31. 
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e.) Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 

 

Takács Péter polgármester a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási 

kérelmének véleményezésére kérte fel a képviselőket, melynek a költségvetésben tervezett 

összege 200.000.- Ft az egyesület működésének, eszközeinek beszerzéséhez nyújtana az 

önkormányzat. Vélemény, kérdés hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, 

ha elfogadják a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatását. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal elfogadta az alábbi: 

12/2019. (II.6.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t 

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 Monostorpáti Önkéntes Tűzoltó Egyesületét /8296 

Monostorapáti, Petőfi u. 108./ egyszeri 200.000 Ft- 

forint összeggel támogatja. 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik 

az Egyesület bankszámlája javára. 

A támogatás célja: az egyesület működési kiadásaihoz, 

eszközbeszerzésének költségeihez való hozzájárulás. 

A felhasználás határideje: 2019. november 30. Az 

Egyesület a támogatásról 2019. 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 Képviselő-testületnek. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2019. december 31. 

 

f.) Monostorapáti vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

észrevételt tett a Vízkárelhárítási terv polgári védelmi program- Monostorapáti község tárgyú 

vízkár-elhárítási tervdokumentációban foglaltakkal kapcsolatosan. Véleménye szerint a 

vízkárelhárítási terv önmagában nem oldja meg a problémákat, tudják, hogy  a településen mit 

kell tenniük, terv nélkül is. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tervet módosítani kell a 

jogszabály változások miatt is. 
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Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy a régi patakmeder tisztítása 2010 óta nem történt 

meg, annak fontosságát senki sem vitatta a vízkárelhárításban sem. Felvetette még a Jókai 

utca vízelvezető árok a helyreállítását. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy személyes egyeztetés történt a Jókai utca 

vízelvezetése ügyében egy udvaron keresztül kerülne megvalósításra, de a tél beállta miatt 

nem akarták az érintett udvarát tökre tenni.  

 

Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy a patakmeder emelkedő vízszintje esetén 

visszafolyik a víz az árokba és a Jókai utcába. Véleménye szerint a patakmeder mélyítése is 

szükséges lenne, mert nagyobb csapadék esetén az árokban is magas a vízszint.  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a vízügy nem zárkózik el, csak kevés a gépi- és 

kézi munkaerő, ami rendelkezésükre áll. 

 

Vigh Elemér alpolgármester az után érdeklődött, hogy a terv tartalma megfelel-e vagy az 

egész terv átdolgozása szükséges. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy a terv 2011-ben készült, melyet természetesen 

módosítani kell mivel történtek jogszabályi változások és az illetékes hatóságok neve is 

megváltozott. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a vízkárelhárítás és a polgári védelemi feladat két 

külön dolog.   2011-ben készült el a terv és 2014-ben volt a vízkár, amely több települést is 

érintett, akkor már felvetődött a terv átdolgozása, de az anyagi fedezet hiánya miatt elmaradt.   

 

Takács Péter polgármester ismertette a Vízügyi Igazgatóság levelét, annak részletes 

tartalmát, a hiányosságokat.  

 

Vigh Elemér alpolgármester arról kért tájékoztatást, hogy esetleges szankció történik-e ha a 

tervet még nem készítik el. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy  2011-ben a vízügyi hatóság által  jóváhagyásra 

került a  terv akkor nem kifogásolták, 2011-től 2018-ig változtak a jogszabályok, ezért 

módosítást kell. Bírságolásra nem kerül sor.   

 

Varga János képviselő szerint, ha a terv elkészítés mindenképpen szükséges járjon közbe a 

Vízügyi Igazgatóság pályázati lehetőség elérhetőségében, mert így csak plusz kiadás az 

önkormányzatnak. 

 

Takács Lászlóné jegyző javasolta, hogy a képviselő-testület most arra vonatkozóan fogadjon 

el határozatot, hogy a tájékoztatót megismerte, tudomásul veszi és keresi a megoldást a terv 

elkészítéséhez, a lehetőségekhez mérten pályázati forrás felhasználásával. 

 

Takács Péter polgármester véleménye szerint a kulcs szerepe van a víztározónak is, mely az 

1960-as évek körül készült és a szükséges engedélyt is akkor kapta meg, de nagyobb csapadék 

esetén a víztározóba is a hordalék lerakódik, amely gondot okoz. Elmondta a megoldásra volt 

többször is megbeszélés, de tényleges cselekvés az ügyben nem történt. 
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Soós Gyula képviselő szerint, miért kell még az önkormányzatnak fizetnie külön tervezőért, 

amikor meg vannak a faluhatárok, amelyeket egyszer már kimértek, a patakmedrek sem 

változtak, a hatóságok látják miért nem tudják megoldani és elkészíteni a tervet. 

 

Varga János képviselő az előtte szólóhoz csatlakozva elmondta, hogy az utak szelvényszáma 

sem változott. 

 

Takács Péter polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület az elhangzott határozati 

javaslat elfogadását kézfeltartással jelezze. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal elfogadta az alábbi: 

13/2019. (II.6.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (8000 

Székesfehérvár, Balatoni út 6.) Monostorapáti település 

vízkárelhárítási terve – hiánypótlás tárgyában 

megküldött észrevételezését a „Vízkárelhárítási terv 

polgári védelem program – Monostorapáti község” 

tárgyú vízkár-elhárítási tervdokumentációval 

kapcsolatban megismerte és tudomásul vette.  

 

Képviselő-testület a tervdokumentáció átdolgozásához, 

az észrevételek szerinti módosításokhoz, valamint a 

tervek elkészítéséhez árajánlatok bekérésére 

felhatalmazza a polgármestert és keresi a megfelelő 

pénzügyi forrást a terv elkészítésének 

megvalósításához. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Folyamatos 

g.) Szőlőhegy elnevezésű önkormányzati utak jellegének meghatározása 

Takács Péter polgármester a Szőlőhegy közterület elnevezésű önkormányzati utak jellegének 

meghatározására vonatkozó előterjesztésből ismertette a határozati javaslatot, amelyben a 

„pincesor” közterület jelleg került meghatározásra. 

 

Vigh Elemér alpolgármester szerint az önkormányzati területek utak a helyrajzi számok 

alapján, ezért véleménye szerint a jellege út vagy utca legyen. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő szerint az utca nem jó mert kicsinyítő jelentése van az út a 

nagyobb. 

 

Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy az érintett területek önkormányzati utak, ezért 

javasolja a közterület jellegének az „út” megnevezést. 

 

Varga János képviselő az elhangzottak alapján egyetértett a Szőlőhegy út elnevezéssel. 

 

Takács Péter polgármester ismertetett még néhány közterület jelleget, amelyek közül 

választani lehet. 
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Gulyás Erzsébet képviselő a Szőlőhegy „dűlőt” javasolta, mivel az „út” megtévesztő, mert 

egy nagyobb szakaszt jelent. 

 

Zentai János elnök szerint a Szőlőhegy elnevezés helyett, nem lehetne külön minden 

önkormányzati útnak a hegy helyi elnevezése szerinti neve. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő tájékoztatta, hogy a közterület megnevezése már meg van a 

Szőlőhegy, most a jellegéről kell dönteni példaként említette az út, utca, dűlő vagy pincesor 

megnevezéseket. Megemlítette a település egy utcájának elnevezését, mint a közterület nevet 

és annak jellegét az utca megnevezést. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mai ülésen a közterület jellegről 

hozhat döntést a képviselő-testület, mivel a közterület Szőlőhegy elnevezéséről már december 

12-én döntöttek. 

 

Takács Péter polgármester felsorolta a közterületek jellegének lehetséges elnevezéseit és 

kérte a jelenlévőket az elhangzottak közül szíveskedjenek javasolni. 

Gulyás Erzsébet képviselő szerint a „dűlő” elnevezés lenne a legjobb megoldás, mivel az 

„út” a-ból b-be menő szakasz és nem több út együttes elnevezése. 

 

Varga János képviselő elmondta a „pincesor” más jelentést hordoz magában, amely csalódást 

jelentene az ide látogatóknak és az „út” megnevezést javasolná elfogadásra. 

 

Takács Péter polgármester összefoglalva az elhangzot javaslatokat elmondta az „út” és 

„dűlő” közül kell döntenie a képviselő-testületnek.  

 

Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy a magyar nevek értelmezése szerint az „út” nem 

elágazott utat jelent, hanem egy adott pontból egy másik pontba jutó szakaszt, ezért javasolta 

a „dűlő” elnevezést, mint közterület jelleget. 

 

Simon László helyi lakos szerint a történelmi borvidékeken vannak dűlők, de ott kisebb-

nagyobb területek jelentését hordozza magában. 

 

Molnár Andrea képviselő szerint a dűlő többet jelent, mint maga a fogalom, magasztosabb. 

 

Vigh Elemér alpolgármester elmondta a dűlők területek és nem utak. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő szerint az egész területen szétszórton vannak a pincék, ezért jobb 

és szebb a „dűlő”, mivel sok esetben nem egymás mellett vannak a pincék. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatban szereplő „pincesor” helyett a „dűlő” 

elnevezéssel értenek egyet. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal 

elfogadta az alábbi: 
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14/2019. (II.6.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete 94/2018. (XII.12) Ökt. számú határozatát, a 

központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 

h) pontja alapján, továbbá a Korm. rendelet 10. §-ának 

és 1. mellékletének figyelembevételével  

kiegészíti, 

Monostorapáti Szőlőhegy közterültének jellege: 

„dűlő”, mely az egységes ingatlan- nyilvántartási 

adatbázisban szereplő 19-es kódnak felel meg. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. Határozatot küldje meg a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolca Járási 

Hivatal Földhivatali Osztályának címregiszterben 

történő rögzítés áljából. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. február 28. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat költségvetése 

még módosításra fog majd kerülni többek között a Tapolcai Önkormányzatok Társulásához 

való hozzájárulás miatt, mivel későn küldték meg annak hozzájárulási összegét. Kérte a 

jelenlévőket mondják el véleményeiket, tegyék fel javaslataikat. 

 

Zentai János elnök elmondta, hogy a Romániában található Szucság településről érkeznek 

farsangi időszakban, kérte a település művelődési házának biztosítását a rendezvény 

lebonyolításához.  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatában szeretnék 

Szucság  települést a testvértelepülésnek, de nem érkezett meg a falajánlás, 

szándéknyilatkozat már négy éve. Elmondta a kultúrház rendelkezésre áll a rendezvényhez. 

 

Zentai János elnök tájékoztatta, hogy szóbeli megállapodás már volt, de 

szándéknyilatkozatot még nem küldtek. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, a 12.000.- Ft-os téli rezsicsökkentés 

brikett megérkezéséről és átvételének lebonyolításáról. Megköszönte a lakosság pozitív 

hozzáállását. 

 

Varga János képviselő az Arany János utca árok 50%-os feltöltődését említette meg és kérte 

annak tisztítását, mivel egy nagyobb esőzés esetén gondot okozhat. 

 

Simon László elnök az óvoda utcában lévő árok rendbehozataláról érdeklődött. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Arany János utcában az árokban lerakódott 

hordalék elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. Az Óvoda utcával kapcsolatosan 

tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kivitelezőnek, az alvállalkozóknak valahol kell állniuk, ami 

még nehezíti az Óvoda utca lakóinak életét, de kéri a lakosság türelmét. A vízelvezető árok a 
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munkálatok befejezése után kerül megvalósításra, majd hozzászólás hiányában megköszönte a 

részvételt és a képviselő-testület zárt ülését 19:00 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

Takács Péter Takács Lászlóné 

polgármester jegyző 


