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Domonkos Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte Monostorapáti község Önkormányzata képviselőtestülete nevében a közmeghallgatáson megjelenteket. Külön köszöntötte a képviselőtestület új
tagjait, a jegyzőt és a jegyzőkönyvvezetőt. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy jegyzőkönyv
készül az ülésről, mivel a képviselő-testületnek kibővített ülése, a közmeghallgatás. A jelenléti
ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 6 tagja jelen van.
Ismertette a napirendi pontot és javasolta annak elfogadását. Felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek napirendi ponttal.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:
Napirendet:
1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb
intézkedésekről
Előadó: Takács Péter Polgármester
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1. napirend: Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb
intézkedésekről
Takács Péter polgármester a beszámoló előterjesztése előtt bemutatta a képviselő-testület
tagjait. Elmondta, hogy az elmúlt időszak gazdálkodásáról már a lakossági fórumon is
tájékoztatást adott. Beszámolójában kitért a Magyar Falu Program keretében megvalósuló
belterületi utak karbantartásához tervezett eszközbeszerzésre, mely a közterületek, utak
könnyebb rendbetételét teszi lehetővé, majd ismertette a megvásárolni kívánt eszközöket.
Elmondta Tapolca várossal, mint gesztor településsel a jövőben egészség megőrzési
programokra, képzésekre, foglalkozásokra pályázatot nyertek és több éves pályázati időszakot
jelent, amelyet majd nyilvánosságra is hoznak. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megvalósult a
Zrínyi, Kossuth utca csapadékvíz részleges elvezetése, útburkolat rendbetétele, mely egy 2017.
évi Belügyminisztériumi pályázat keretében valósult meg. Elmondta a megalakult új képviselőtestülettel, a testületi munka folytatódni fog a falu fejlődéséért, a lakosságért.
Mondok Imre helyi lakos három témakörben kérte a tájékoztatást és a képviselő-testület
intézkedését. Elsőként a kisgépek használatának szabályozását kérte - példaként említette a
fűnyíró használatát - mivel szombaton, de nem ritka, hogy vasárnap este 20 óra után is
használják. A második felvetése a motoros permetezők használata belterületen, mert úgy
tapasztalta, hogy gond nélkül használják és nincsenek tekintettel a szomszédos ingatlan
tulajdonosára, hogy a permetszer merre száll. Harmadikként a hulladékszállító gépjármű
közlekedéséről szólt, mivel már egy kutyát is elütöttek olyan nagy sebességgel közlekednek az
utcákban. Véleménye szerint szerencse volt, hogy nem gyermek futott ki a gépjármű elé. Végül
a Monti palackozó üzemből kijövő gépjárművekről szólt, melyek az utcában fordulnak meg a
pótkocsis szerelvényekkel, amelyet véleménye szerint forgalmi rend változással meg lehetne
szüntetni.
Takács Lászlóné jegyző köszöntötte a megjelenteket, a felvetett problémákra reagálva
elmondta, hogy a kisgépek használatát a környezetvédelmi rendelet szabályozza, amely alapján
vasárnap tilos a használatuk. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a hivatal csak bejelentés után
tudja felszólítani az érintetteket, majd a szabálysértési eljárást kezdeményezhet a Tapolca Járási
Hivatalhoz helyi rendelet szabályainak megsértése miatt. A motoros permetező használata
ügyében hasonlóan lehet eljárni. Elmondta, hogy a forgalmi rend változása a képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy forgalom szabályozására nyitott, majd ismertette a
legutóbbi szabályozást, de hozzátette ahhoz az új faluban az érintett lakosság egyhangú
nyilatkozata kellene. Véleménye szerint itt is felvetődik egy kérdés a hulladékszállítása
megoldott legyen ugyanakkor az ásványvíz szállító kamion ne menjen az érintett utcában. A
képviselő-testület nem akar a lakosság ellen menni, illetve akik az Ady utcában laknak, de át
kell gondolni a forgalom szabályozást.
Somogyi Imre helyi lakos megköszönte a Zrínyi utca felújítását, csapadékvíz elvezetést,
mellyel elégedett.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében próbálnak jövőre
pályázni és reméli tovább folytatódhat a községben az utcák felújítása. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy csak pályázattal lehet megvalósítani az utcák felújítását, mert olyan magasak
a költségek. Az elmúlt évben többszörösére emelkedtek az árak.
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Somogyi Imre helyi lakos szerint a településen a füsttel kapcsolatosan is tenni kellene valamit,
mert a téli tüzelés mellett egyre nagyobb problémát jelentenek az avarégetések és a háztartási
hulladékok elégetése, amelyekkel a levegőbe mérgező anyagok is kerülnek. Kérte az
önkormányzatot hívják fel a lakosság figyelmét, hogy ne a kályhákban égessék a hulladékot.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy többször felvetődő probléma az avar égetése, van
önkormányzati rendelet mely szabályozza, hogy mikor lehet égetni, de a hulladék égetése már
régóta tilos. A szelektív hulladékgyűjtés megoldott a községben elszállítják havonta egyszer.
Elmondta a faleveleket össze lehet gyűjteni és a lomb egy év alatt le is bomlik, de sajnos még
mindig sokan elégetik és nincsenek tekintettel a szomszédokra. Felhívta a lakosság figyelmét
főként az állattartókat az afrikai sertéspestis terjedésére, mely már elérte a Dunántúlt és
hamarosan eléri a megyét is. Kérte az állattartókat figyeljenek oda a tartás során, ha erdőbe
mennek ruhát váltsanak, ha a sertéseikhez mennek, mert a vírust ruhán keresztül is be lehet
vinni az állatokhoz. Figyeljenek a NÉBIH jelentésére, mely folyamatosan tájékoztatja a
lakosságot valamint az önkormányzat is a hirdetőkön keresztül fogja értesíteni a vírussal
kapcsolatosan a lakosságot, mellyel egy pár évik együtt kell élni, aki hízót tart de ha betartják
az óvintézkedéseket talán meg tudják menteni állataikat. Elmondta pályáztak a zártkerti
ingatlanok fejlesztésre, amit sajnos nem nyertek meg, de jövőre is, ha kiírják pályázni fognak.
Tapasztalta, hogy számtalan kritika érte a képviselő-testületet miért olyan traktort vett, de a
traktorral és a hozzá tartozó eszközökkel a karbantartási munkák megvalósíthatók. A Magyar
Falu Program 100% támogatottságú, mellyel eszközöket vehetnek a traktorhoz és reméli a
település is belátja, hogy megérte.
Beliczai György helyi lakos kérte a képviselő-testületet a kultúrház autóbejárójának
kijavítására, mivel már nehézkes az azon történő behajtás.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az utak felújítására vonatkozó listán szerepel, ezért
türelmet kért annak megvalósításához. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Zrínyi és a Kossuth
utca felújítása már 2017. decemberére megvalósulhatott volna, de a Bakonykarszt Zrt. jelezte,
hogy 2018-ban gerincvezeték cserét hajt végre az érintett szakaszon, ezért úgy gondolták, hogy
a frissen mozgatott földre nem a legoptimálisabb az aszfaltozás megvalósítása, így 2019-ben
lett az érintett utcák felújítása. A csapadékvíz elvezetés a déli részen komoly tervezést igényel.
Az elmúlt 5 év csapadék mennyiségét nézve előfordulhat, hogy 80-90 mm csapadék is leeshet
egyszerre, melynek elvezetésére nincs megfelelő megoldás, de sok munka van, amely
elvégezhető lenne. Elmondta saját forrásból nem tudják megvalósítani csak pályázatból, de ott
is inkább az Európai Uniós nagy volumenű pályázatokkal. Az idei évben új pályázatok nem
kerültek kiírásra, 2021-ben várhatóan lesz, de addigra kell, hogy rendelkezzenek tervekkel,
koncepcióval, amellyel meg lehet oldani a csapadékvíz elvezetést. Tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy rövid a határidő egy-egy pályázat beadásához, a bölcsőde is TOP-os pályázati forrásból
valósult meg, de ott volt terv, de 40 nap alatt nem lehet kész tervet készíttetni, egyrészt mert
nincs a tervezőknek rá kapacitásuk. Véleménye szerint az utak felújításával párhuzamosan a
csapadékvíz elvezetést is meg kell oldani, gyors segítség esetén, akár csak az előző ciklusban,
ott volt a VISMAIOR pályázat.
Ferenczy Károly helyi lakos szerint az út állaga romlik, ha a csapadékvíz elvezetés nem készül.
A műszaki kivitelezés az utak felújítását illetően jó, de a befogadó résszel is foglalkozni kell,
mert a csapadékvíz a régi folyómederbe folyik. Elmondta a folyómeder megfelelő
csapadékelvezetését meg kell terveztetni, hogy jobb legyen annak a befogadó képessége és
ezzel az elkészült utakról a csapadékvíz elvezetése is megtörténhet. A kertek jó részét nem lehet
művelni, ezért ki kell építeni a csapadékvíz elvezetést, melyhez véleménye szerint
magvalósíthatósági tanulmányt is készíttetni kell, hogy már a következő pályázatnál
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rendelkezésre álljon. Elmondta most el kell készíttetni a terveket ahhoz, hogy 2-3 év múlva meg
lehessen valósítani és fontos még a kapcsolatok kiépítése. Felmérik az országos igényeket és
az alapján osztják el a keretet. Véleménye szerint a fő utca forgalma miatt a járda építést jó
lenne tovább folytatni, az elkészült járda is nagyon jó, de a hiányzó szakaszokat pótolni kell és
be lehetne vonni a Magyar Közútkezelőt, mert ők is felelősei ennek a nagy forgalomnak.
Elmondta minden fórumon hangsúlyozni kell, mert nagy a forgalom és az akna fedőlapok
állapota is rossz, az azon történő áthaladás az ott élők mindennapjait, éjszakáját teszi
elviselhetetlenné. Szerinte a híd felújítása is egy olyan kardinális kérdés mellyel foglalkozni
kell, mivel hosszabb távon nem bírja majd valamint a gyalogos- és kerékpáros közlekedés
forgalomra is oda kell figyelni.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a felvetett problémák már többször is voltak az
előző ciklusban a testület asztalán és voltak közös megbeszélések a hatóságokkal, de eddig
döntés még nem született. A 77-es út járda részét az önkormányzat Nagyvázsonnyal
konzorciumban valósította meg és a forgalom lassító helyett jobb lett volna végig a községben
járda. A hídra vonatkozóan elmondta, hogy a kihordási ideje lejárt, mely 50-60 év, felújítását
meg fogják majd valósítani. A kisebb rangú közutak rendbetételét a Magyar Falu Program
keretében szeretnék majd megoldani. Véleménye szerint a lakosság már eleget tűrt a nagy
forgalom miatt, mely annak is köszönhető, hogy a 71-es úton nem mehetnek a teherautók ezért
a 77-es útra összpontosul a forgalom. Elmondta nem kérték, de erre járnak keresztül és évi
130.000.- Ft-ot kap kárpótlásul a település, azért mert elviselik, ami még ha egy-két nullával
több lenne jó is lehetne mert, akkor biztonságos közlekedést lehetne megvalósítani a
gyalogosok, kerékpárosok számára. Véleménye szerint a templom előtti zebrán átkelni is
életveszélyes, mert ha 70 km/h sebességgel jön a kamion az nehezen áll meg, szerencse, hogy
eddig megúszták baleset nélkül. Elmondta több fórum volt már a megyei hatóságokkal, a
közútkezelővel, de sajnos előre lépés nem történt, a forgalom lassítokkal sem kerültek előrébb.
Véleménye szerint komolyabb előre lépés akkor lehet, ha a lakosság egyöntetűen a testület
mellé áll, minden lakos, mert a növekvő forgalom mindenkinek probléma. Elmondta, hogy
Kapolcson szerveznek több alkalommal is forgalom lassítást, fél pályás útlezárással, mivel a
40-es tábla ellenére nagyobb sebességgel közlekednek a gépjárművek a településen. A
káposztás keretekre kitérve elmondta, hogy az a jelenlegi formában nem fenntartható, ezért a
vadak kivonása érdekében szeretne beszélni a területek tulajdonosaival, ki az, aki gazdálkodik,
mert azoknak a területét be kell keríteni. Elmondta a patak néha jó nyáron, amikor lehet öntözni,
de néha amikor kiönt már rossz. Véleménye szerint tavaszra meg kell beszélni, hogy érdemes
lenne kivágni a területen a fákat, bokrokat, gazt, mert most még lehet, de ha már nagyobbak
lesznek a fák, bokrok már nem könnyű, ezért a télen szeretne az érintettekkel beszélni és
megoldást találni a problémára.
Bodó István helyi lakos szerint is a járda kialakítását az egész faluban végig meg kellene oldani,
de ne úgy, ahogyan most van, hogy egyszer az egyik oldalon, utána a másik oldalon kell
közlekedni. A fiatalság megtartásáról, új házhelyek, új utca kialakításáról kért tájékoztatást.
Szerinte az 5 községben már lehetne egy tornaterem az iskolához.
Takács Péter polgármester a házhelyekkel kapcsolatosan elmondta, hogy folyamatban van a
telek vásárlása a Monti melletti részen. A tornateremmel kapcsolatosan elmondta, hogy a
Tankerülettel és az iskola vezetőjével tárgyalt és egy helyi lakos diploma munkája alapján
szeretnék megvalósítani a már régen tervezett tortatermet. A fiatalság megtartása szempontjából
az első a házhely kialakítása majd utána tudnak az élet tervezésének nekiállni a fiatalok,
véleménye szerint a kistérségben a szolgáltatások megvannak és fenntarthatók,
Monostorapátiban a falusi CSOK nem igényelhető.
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Bati Istvánné képviselő szerint nem biztos, hogy a beköltözéssel megtartják a fiatalokat.
Takács Péter polgármester szerint, hogy miért mentek és mennek el a fiatalok annak kifejtése
hosszabb beszélgetést igényel.
Bodó István helyi lakos arra kért választ, hogy a jövőt miben láthatják a fiatalok, ha helyben
házhely sincs.
Takács Péter polgármester elmondta, van olyan lehetőség, amit nem lehet helyben biztosítani,
de aki szeretne tud itt élni. Véleménye szerint nem most mentek el a fiatalok, példaként említette,
hogy általános iskolában volt osztálytársainak fele külföldön él.
Bodó István helyi lakos szerint, ha nincs lakhatási lehetőség a faluban, ami van terület gazban
van.
Takács Péter polgármester szerint azok a területek amelyek gazban vannak spekulánsok
kezében vannak, akik csak nagyon magas összegért hajlandók eladni.
Bodó István helyi lakos megosztotta tapasztalatait, mely egy beépítetlen terület és neki kell
nyírnia a területet, mert a tulajdonos nem végzi el, a telek ára meg olyan magas, hogy nem
tudja megvenni. Véleménye szerint sok fiatal építkezne, de nincs házhely.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy lehetőség van, egy házhely még eladásra vár az
önkormányzat részéről az újfaluban a Göbecs András mellett, melyre már volt egy megkeresés,
majd ismertette a házhelyek beépítésére vonatkozó szabályt és az egyes területek beépítését,
azok elmaradását. Elmondta, hogy van, amire vételi ajánlatot tett a képviselő-testület és meg
tud vásárolni, de nem tud mindent megvenni. Véleménye szerint aki itt akar élni azért annak
van lehetősége, de 20-30 építési telek nincs. Elmondta ahhoz, hogy legyen kijelölve házhely
30-40 millió forint kell, mely sokáig terheli az önkormányzat költségvetését.
Bodó István helyi lakos szerint elfogynának hamar a telkek.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az említett telkek is hamar elfogytak és van
amelyikre nem építettek semmit, ha 10 olyan fiatal megvenné majd a telkeket, akik
építkeznének rá az már jó lenne.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket a Monti Ásványvíz forgalmazó üzem
melletti terület megvételének folyamatáról, melyet nehezít, hogy az ingatlan tulajdonosa nem
érhető el, külföldön él. Elmondta, hogy az önkormányzatnak van lehetősége a telkeknél 4 éves
beépítési kötelezettség megkötésére, de volt olyan telek ahol az akkori képviselő-testület
hozzájárult a beépítési kötelezettség törléséhez, azt az önkormányzat nem tudja visszavásárolni.
Takács Péter további hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és az ülést 17:58 órakor
bezárt.
K. m. f.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

