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Jegyzőkönyvvezető:  Domonkos Istvánné 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte Monostorapáti község Önkormányzata képviselő-

testülete nevében a közmeghallgatáson megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2021. 

június 15. napjától lehet képviselő-testületi üléseket tartani a járvány helyzet miatt. Elmondta, 

hogy fontosnak tartotta a közmeghallgatás megtartását, melyről jegyzőkönyv készül, mivel a 

képviselő-testületnek kibővített ülése, a közmeghallgatás. A jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 7 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, 7 igen szavazattal 

határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

N a p i r e n d e t :  

1./ Tájékoztató Monostorapáti Község Önkormányzata és a Monostorapáti 

Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről a veszélyhelyzet ideje 

alatt. 

 Előadó: Takács Péter   Polgármester, dr. Varga András jegyző 
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1. napirend: Tájékoztató Monostorapáti Község Önkormányzata és a Monostorapáti 

Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről a veszélyhelyzet ideje alatt. 

 

Takács Péter polgármester köszöntve a megjelenteket. Elmondta, hogy először szeretné 

ismertetni a járvány hatásait, a megtett intézkedéseket, majd azt követően várja a jelenlévők 

községet érintő ügyeivel kapcsolatosan felvetődő kéréseiket, észrevételeiket. Elmondta, hogy a 

járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt, mely 1,5 év időt foglalt magába a képviselő-testület 

nem ülésezhetett, polgármesterként hozott döntéseket, de a képviselők nem hagyták magára, 

minden sarkalatos kérdésben elmondták, megosztották vele véleményeiket, virtuálisan tartották 

a kapcsolatot. Elfogadták a költségvetést, pályázatokkal kapcsolatos ügyekben segítették a 

döntésben, a zárszámadás elfogadása is megtörtént és sok olyan döntés született, amely 

hosszútávon meghatározza a település és az itt élők életét. Megköszönte a képviselőknek a jó 

együttműködést, mert a polgármester egy személyben felelet a járvány ideje alatt a döntésekért. 

Megköszönte a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók munkáját a szabályok betartását, 

betartatását. A civil szervezeteknek, monostorapáti lakosságának a korlátozások alatt nyújtott 

együttműködésüket, a korlátozások betartását, melynek köszönhetően kevés áldozattal lettek 

túl a járványon. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a hivatal működése az elmúlt időszakban 

megtörtént épület és fűtési rendszer felújítása alatt is zavartalanul ment. A felújítás harminckettő 

millió forint volt, amelyhez 1,8 millió önerőt biztosított az önkormányzat. Megvalósult a fűtés 

korszerűsítés, az épület külső szigetelése, nyílászárók cseréje és a festési munkák, még a tető 

van vissza a felújítást illetően. Elmondta, hogy a felújítással energiát is spórolnak és 

esztétikailag is szebb lett az épület. Tájékoztatta a jelenlévőket a pályázatokról, folyamatban 

van 4 pályázat, melyek közül kettő a helyi utak felújítását érinti. A Magyar Falu Program 

keretében eszközfejlesztés is megvalósításra kerül a közterületek karbantartásához és az 

Újfaluban játszótér kerülne kialakításra. Elmondta, hogy az egészségház felújítását nem tudták 

megvalósítani, mivel a közbeszerzés után olyan magasak lettek a költségek, hogy negyven 

millió forint önrészt a település nem tudott vállalni, ezért visszaadták, de reméli lesz még 

lehetőség a jövőben pályázni. A csapadékvíz elvezető árok felújításának pályázati előkészítése 

a TOP plusz pályázat keretében a Megyei Önkormányzattal együttműködve valósul meg. Az 

önkormányzati ingatlanok energetikai koncepció keretében nyílászárók cseréje, épületgépészeti 

felújítás, napelem telepítés pályázata előkészítés alatt áll. Elmondta, hogy az önkormányzat 

gazdasági helyzete stabil, a megszorítás, ami az önkormányzatokat érinti a vírus miatt nem 

okozott gondot, olyan költségvetést fogadtak el, ami igen takarékos. Hivatalban változás, hogy 

dr. Varga András lett a jegyző, Takács Lászlóné nyugdíjba vonult és a hat település 

polgármesteriből álló bizottság dr. Varga Andrást választotta jegyzőnek. A Közös Hivatal 2020-

ban a Magyar Államkincstár ellenőrzésén esett át, a jegyző úrra várt az ellenőrzéssel járó 

dokumentáció befejezése.  Tavaly a felújítás miatt a Nagyterembe költöztek a hivatal dolgozói, 

így is sikeresen vette az ellenőrzést a Hivatal. Elmondta, hogy a MÁK ellenőrzés mellé még 

ÁSZ vizsgálat is folyt és kiválóan teljesítették a hivatal dolgozói. Megköszönte a hivatal 

dolgozóinak munkáját, jó teljesítményét. Véleménye szerint vannak megoldatlan problémák, 

de azok egy részében nem az önkormányzat hibája. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Tapolcai 

Kormányablak egy hónapban egyszer itt a településen is működik és a jövőben is fog ha lesz rá 

igény, de nehézséget okoz, hogy az illeték befizetésére nincs lehetőség készpénzben csak 

bankkártyával. Elmondta, hogy az elektronikus ügyintézés került előtérbe. Bemutatta dr. Varga 

András jegyzőt, majd kérte a jelenlévőket mondják el véleményeiket, észrevételeket. 

 

dr. Varga András jegyző köszöntötte a jelenlévőket, sajnálatát fejezte ki, hogy korábban nem 

volt lehetősége a bemutatkozásra a járvány miatt, de a jövőben már felkeresheti bárki a 

hivatalban. 



3 

 

 

Szőcze Lászlóné helyi lakos elmondta, hogy a Kossuth utcában egy család megkeseríti az ott 

élők életét, álladó az ordítozás és gyerekek is rondán, tiszteletlenül beszélnek. A kutyák, a 

vadmalac is az utcában szaladgált, veszélyeztetve az ott élőket. Az árok tele van szeméttel, de 

nem mernek szólni a szemetelőknek. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy mindennapos a 

hangoskodás.  

 

Illés Károlyné helyi lakos csatlakozva az előtte szólóhoz elmondta, hogy a volt felső bolt előtt 

gyülekeznek egy kis csapat kutyával és ott játszanak, kiabálnak. Szólni nem lehet, mert nagyon 

rondán beszélnek vissza. 

 

Király László helyi lakos elmondta, hogy nap mint nap már 1 éve tapasztalja az előtte szólók 

által felvetett problémát. A polgári életben a viselkedésük nem elfogadott. Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy az utóbbi 3 hétben egy vadmalacot is kergettek az utcán veszélyeztetve az 

utcában élőket. A rendőrség megjelenése után eltűnnek, csendesebb az utca, de két-három 

naponta a petárdázás is folyik. Véleménye szerint 4-5 család életét keserítik meg és azzal a 

kérdéssel fordult a polgármesterhez, hogy van e megoldás a normális egymás mellett élés mikor 

lesz. 

 

Szőcze Lászlóné helyi lakos elmondta, hogy az elhangzottak az egész utca problémája. 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egy kis kutyával is járják az utcákat, mely az udvarokban 

tartott kutyák ugatását hozza magával és a zenéket is hangosan hallgatják. 

 

dr. Varga András jegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy elsődlegesen rendőségi hatáskör a 

garázdaság. Problémaként említette, hogy az önkormányzat, a jegyző nem tud tenni semmit, az 

önkormányzat feladatköre kicsi és a rendőrségnek van hatásköre intézkedni. 

 

Illés Károlyné helyi lakos kérdéssel fordult a polgármesterhez az idősekkel szemtelen, 

hangoskodó gyermekekkel kapcsolatban mit lehet tenni.  

 

Takács Péter polgármester az elhangzottakkal kapcsolatosan, mint mondták tenni kell valamint, 

de az önkormányzat nem tud tenni semmit. Véleménye szerint a fő gond, hogy nincs összefogás 

példaként említette a játszóteret, ahova nem mennek a családok. Elmondta a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat kap támogatást, de meghatározott feladatokra, nem adhat a szerényebb 

családoknak ezért kérelmet nyújtanak be támogatásra az önkormányzathoz, mely rendszer 

szintű probléma. Igazat adva a jelenlévőknek elmondta, hogy a településen van bölcsőde, óvoda, 

iskola, orvosi rendelő ezért jó lenne itt lakni, de egy-egy család miatt nehéz. A lakosok nagy 

része az önkormányzattól várja a megoldást, de az eladó házakat az önkormányzat nem tudja 

megvenni és a pályázatokhoz is biztosítani kell önrészt. Elmondta, hogy a Nemzetiségi 

Önkormányzat rendezvényeinek megtartásra kapja a támogatást. Véleménye szerint nincs 

összefogás a faluban és a többi roma származású lakossal nincs probléma csak az említett 

családokkal. 

 

dr. Varga András jegyző véleménye szerint megoldás lehetne, ha a polgárőrség is többször 

járőrözne. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a polgárőrséget megkeresi az ügyben és a Veszprém 

Megyei Rendőr-főkapitányságot is felkeresi, mert lehet jobb lenne nem helyi rendőr intézkedne. 

 

Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy a petárdázás garázdaság és a rendőrség 

intézkedhet, de tettenérés kell, a lakosok rögzíthetnék telefonon. 
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Szőcze Lászlóné helyi lakos elmondta, hogy a kertben nincs a kezükben a telefon. Elmondta, 

hogy az idős lakosokkal szemtelenek a gyerekek és félnek tőlük. 

 

Takács Péter polgármester szerint mindenki a másik emberre vár, pedig többen is 

rászólhatnának. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megyei szinten fog a rendőrség felé jelezni. 

 

Bajnóczi Zoltán helyi lakos a Petőfi utcában lévő beszakadt akna tetőről kért tájékoztatást. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy már vaskos dokumentum van az 

aknatető helyreállításának ügyével kapcsolatosan. Elmondta, hogy a Magyar Közút vélelmezi, 

hogy az akna fedlap a szennyvízhálózat része, a tulajdonos a Monostorapáti Község 

Önkormányzata, üzemeltető a Bakonykarszt Zrt., ezért ha tönkre megy az önkormányzat tegye 

rendbe. 2013-ban két számjegyű lett a főút, 77-es út lett, ami többlet forgalmat hozott magával. 

Monostorapátitól Nagyvázsonyig egy közösséget alkotva próbálják az önkormányzatok az utak 

rendbetételét elrendezni. Elmondta, hogy a Magyar Közút Zrt. kivitelezésében 1-2 évet bírnak 

a fedlapok. A 77-es úton folyó forgalomban az útdíj a Magyar Államhoz folyik, a Magyar Közút 

a befizetett útdíjakból, amit a kamionosok fizetnek, ami nem kevés, az utat rendbe tudná tenni 

és nem az önkormányzat pénzéből kellene, mert 6,5 millió forint jelenlegi áron a kivitelezés 

díja, és 1-2 év garanciát sem vállalnak. Elmondta, ha olyan megkeresés érkezik, hogy 

mindenképpen csináltassák meg és a képviselő-testület úgy dönt, hogy fizessük ki a fedlapok 

helyreállítását megvalósítják, de a forgalom nem lesz kisebb. Példaként említette, hogy 

Kapolcson 3 éve megcsinálta a Magyar Közút, de jelenleg hasonlóan vannak a fedlapok mint 

Monostorapátin. Véleménye szerint nem a Monostorapáti lakossággal kell megfizettetni az 

akna fedelek javítását, hanem a befolyt útdíjakból. 

 

Kovács István helyi lakos arra kért választ, ha baleset történik az akna fedél miatt, ki lesz a 

felelős! Kérte, hogy az önkormányzatot vegye fel a kapcsolatot a vadásztársasággal, mert 

bejárnak a faluba a Macskadombon a rókák. Reggel és esete a dupla kerítésén keresztül 

bejutnak a háza körül. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy két vadásztársasággal a Boncsos és a 

Bakonyerdővel egyeztetett és próbáltak belterületen vadászatot megvalósítani, de nem sikerült. 

Véleménye szerint a rókák esetében rókacsapdát lenne célszerű elhelyezni ezért az 

önkormányzat felveszi a kapcsolatot a vadásztársasággal. 

 

dr. Varga András jegyző elmondta, hogy a leszakadt aknafedéllel kapcsolatos baleset esetén a 

felelősség a Magyar Közúté, mivel az úttest biztonságos fenntartása a társaság feladata. A 

közlekedési szabályokat be kell tartani, a súlykorlátozás, a forgalom lassítás a Magyar Közút 

feladata az önkormányzat nem tud dönteni.  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy szeretnék elkerülni a tragédiákat és partnerek 

lennének a fedlapok környezeti helyreállításában, elkészítésében. Véleménye szerint a fedlapok 

körüli aszfalt sem a legtökéletesebb.  

 

Soós Gyula helyi lakos arról kért tájékoztatást, hogy az önkormányzat pályázik-e az állatok 

ivartalanításra. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy tervezni nem tervezték. Tájékoztatta a jelenlévőket, 

hogy gondot jelent az önkormányzatnak, hogy a kóbor kutyákat nem tudják befogni. Elmondta, 

ha lesz igény az ivartalanításra akkor a pályázat benyújtásától nem zárkóznak el.  
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Bajnóczi Zoltán helyi lakos a kóbor kutyák ügyében kért tájékoztatást. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy több felszólítás is már kiküldésre került, de sajnos 

több lehetőség nincs, a rendőrséggel is egyeztettek. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 

sintérekkel folyik az egyeztetés Tapolcán és Nemesvámoson. Az önkormányzat sintért fogadhat 

fel ha közterületen van a kóbor állat és foghatja be. 

 

dr. Varga András jegyző elmondta, hogy közterületen van akkor az önkormányzat intézkedhet. 

Ha egyszer-egyszer kint van a kutya felszólítást küldenek ki, de van akinél már rendőrség felé 

felszólítás, feljelentés is van. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az optimális megoldás a 

gyepmester. Tapolcán nem vállalta, Nemesvámosi gyepmestertől kért árajánlatot, melynek 

többszáz ezer forint a költsége. 

 

Bajnóczi Zoltán helyi lakos megoldásként vetette fel, hogy a költség kifizetésére a kutya 

tulajdonosát kötelezzék. 

 

dr. Varga András jegyző elmondta, hogy jelenleg csak a kóborállatot lehet befogni és ha a 

tulajdonosnak kell akkor ki kell fizetnie a költségeket. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a róka ügyében lát előrelépést, a kutya ügyben nem. 

Átérzi az emberek gondjait, amit átélnek a kutyák és a rendzavaró családokkal szemben, de az 

önkormányzat nem tud mindent megoldani. 

 

Őri Sándor helyi lakos és az énekkar vezetője a helyi szinten megrendezésre kerülő programok, 

rendezvények időpontjáról kért tájékoztatást és a civil szervezetekkel való összejövetelre lesz-

e lehetőség a képviselő-testületnek. 

 

Takács Péter polgármester reméli, hogy visszatér minden a járvány előtti időkre, mert már 

frusztráló. A rendezvényeket illetően elmondta, hogy augusztus utolsó hétvégéjén, szombaton 

lesz a falunap, szeptember 25-én a szüreti felvonulás. A falunapi rendezvényt is várják a lakosok, 

melyet reméli meg is tudnak majd rendezni. Szeretnék november 5-én az első pénteken az 

időseket köszönteni, de nem mernek nagyon előre tervezni. Az Adventi ünnepkörben az elmúlt 

évekhez hasonlóan a civil szervezetekre számítanak. 2021. augusztus 14-én Somogyapátin lesz 

az Apáti találkozó, melyre 20-25 főt várnak a településünkről. A településen egyházi szinten 

augusztus 15-én lesz egy újra temetés az Almádi monostornál feltárt földimaradványának. Az 

augusztus 20-i ünnepi megemlékezést az Almádi monostornál szeretnék Szent István szabadtéri 

misét, kenyér áldással, ha az időjárás engedi. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy hétvégén a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében lesz rendezvény. Elmondta, hogy a civil 

szervezetekkel 2-3 héten belül szeretne összejövetelt tartani. A pályázatokkal kapcsolatosan 

elmondta, hogy az alsó iskola felújítása is folyamatban van, energetikai felújítás lesz, a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde épületének tetőszigetelése, a menza épület felújítása az iskolások 

étkeztetéséhez folyamatban van. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy szerettek volna pályázatot 

benyújtani a menza épületének felújítására, de 5 éven belül már a konyha felújításra nyújtottak 

be, így most nem lehetett, de a pályázat benyújtásához szükséges tervek, konstrukció 

rendelkezésre áll szeretnének egy 50-60 fő befogadására alkalmas közösségi étkezőt, melegítő 

konyhával, így a kultúrház szerepe csökkenne. Elmondta, hogy a terv kész, ha pályázatot már 

lehet benyújtani csatolni már tudják és ha rövid a határidő egy pályázat benyújtásánál ez nagy 

előnyt jelent. Az óvoda vezetője sikeresen pályázott a várépítő pályázat keretében, így oda  

építőanyagot nyertek. A nyári szünet alatt elkészítik a menza részt, hogy egy kulturáltabb helyen 

étkezhessenek a tanulók. A helyi önkormányzati épületek felújítása is érinti a községet, annak 
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pontosításáról még egyeztetni kell. Megköszönte az emberek türelmét, nyugalmát a járvány 

időszak alatt és reméli az önkormányzat munkája is visszatér a régi kerékvágásba. Köszönte a 

jelenlévők részvételét és az ülést 19:17 órakor bezárta. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

Takács Péter dr. Varga András 

polgármester jegyző 


