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Takács Péter polgármester köszöntötte a jegyzőt és a képviselő-testület tagjait. A 

jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 képviselő jelen 

van. A testületi ülést megnyitotta, majd ismertette a napirendi pontokat. Felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a meghívóba szereplő napirendi 

pontokat. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 7 igen 

szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

Napirendet:  

 

1. Csatlakozás az Emberi Erőforrások Minisztérium által meghirdetett 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 



2022. évi pályázati fordulójához. 

  Előadó: Takács Péter   polgármester 

 

2. A kötelező felvételt biztosító iskolák 2021/2022. tanévre vonatkozó 

körzethatárainak megállapításához előzetes vélemény nyilvánítása 

  Előadó: Takács Péter polgármester 

 

3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

  Előadó: Takács Péter polgármester 

 

4. A településkép védelméről szóló 3/2018. (III.23.) rendelet 

módosítása 

  Előadó: dr. Varga András jegyző 

 

 5. Vegyes, aktuális ügyek 

 

 

1. napirend: Csatlakozás az Emberi Erőforrások Minisztérium által 

meghirdetett hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 

fordulójához. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben 

is lehetőség van az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázatához 

történő csatlakozásra, amelyhez kérte a képviselők véleményét. Hozzászólás 

hiányában, javasolta a csatlakozás elfogadását, támogatva felsőoktatási 

intézményekben tanuló rászoruló helyi diákokat. Felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

32/2021.(IX. 27.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. 

évi pályázati fordulójához. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a csatlakozási nyilatkozatot az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 



Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022 /1381 

Budapest, Pf:1418./ részére küldje meg. 

Felelős: dr. Varga András jegyző 

Határidő: 2021. október 1. 

2. napirend: A kötelező felvételt biztosító iskolák 2021/2022. tanévre vonatkozó 

körzethatárainak megállapításához előzetes vélemény nyilvánítása 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes 

tankerületi központ feladata az iskolák felvételi körzetének meghatározása. A felvételi 

körzetek megállapításához be kell szerezni az érdekelt települési önkormányzatok 

véleményét. Az előzetes véleményezéshez rendelkezésre áll a 2021/2022. tanérve 

vonatkozó, kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak bemutatása, mely 

jelen előterjesztés mellékletét képezi. A települési önkormányzat véleményének 

tartalmaznia kell a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 

általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi, tagintézményi bontásban.  

A Balatonfüredi Tankerületi Központ megküldte a monostorapáti tanulók körzeti 

felvételt biztosító iskoláinak felsorolását. A körzeti felvételt biztosító iskola a 

Monostorapáti, Művészetek Völgye Általános Iskola, a Művészetek Völgye Általános 

Iskola Taliándörögdi tagintézménye. A nyilvántartás szerint Monostorapáti 

településen összesen 86 tanköteles tanuló szerepel a jegyző nyilvántartásában. 

A tanulók az alábbi intézményekbe járnak: 

• Művészetek Völgye Általános Iskola Monostorapáti: 84 fő, 

•  Művészetek Völgye Általános Iskola Taliándörögdi tagintézmény:  1 fő 

• Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

1 fő 

A nyilvántartásban összesen 21 fő hátrányos helyzetű tanuló szerepel.  

Hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és kérte a jelenlévő tagokat 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

 

33/2021. (IX. 27.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) 

bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése 



alapján Monostorapáti község közigazgatási területére és a 

2021/2022-es tanévre vonatkozó – kötelező felvételt biztosító 

iskolai körzethatárokkal egyetért. 

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 

nyilvántartásában Monostorapáti községben lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek 

létszáma 86 fő - a 2021. január  1. napi állapotot figyelembe 

véve - intézményi/ tagintézményi bontásban:  

Művészetek Völgye Általános Iskola Monostorapáti: 84 fő, 

Művészetek Völgye Általános Iskola Taliándörögdi 

tagintézmény:  1 fő 

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola 1 fő 

A nyilvántartásban összesen 21 fő hátrányos helyzetű tanuló 

szerepel.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok 

előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a 

hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó 

adatszolgáltatást a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére 

- 2021. október 15. napjáig - továbbítsa.  

Felelős: Takács Péter polgármester  

 

Határidő: 2021. október 15. 

 

3. napirend: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Monostorapáti község 2021. évi 

költségvetésének módosítására az év közbeni támogatások és pályázati bevételek 

módosulása és növekedése miatt szükséges. Az önkormányzat tartaléka 7 millió Ft 

összeggel növekedett. Elmondta, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza a 

rendelet módosítását, kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

észrevételeiket.  

 

Szipőcs Nikolett képviselő a gyermekétkezés összegének változásáról kért 

tájékoztatást. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a normatív támogatás és a tényleges 

étkezés létszáma között különbözet abból adódik, hogy finanszírozás igénylését 

követően változik a létszám, mely áprilisban módosítható. Az adatok közötti 

különbözetre példaként említette, hogy tanév végi adatok alapján történik a 

szeptemberi kezdés, de a tényleges létszám még szeptemberben is módosult, az eltérés 



most visszafizetést eredményezett. 

 

Bati Istvánné képviselő az ingatlan értékesítésről érdeklődött. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy a költségvetés egy ingatlan értékesítést 

tartalmaz, majd ismertette annak lebonyolítását. 

 

dr. Varga András jegyző a polgármester felszólalását kiegészítve elmondta, hogy 

értékbecslés alapján történt a telek árának meghatározása, majd ismertette a 

támogatásokat, a tartalék mértékét. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányába kérte a jelenlévő 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerinti 

tartalommal az 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítást. 

 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta: 

7/2021. (IX.27.) ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e t 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 7/2021. (IX. 27.) rendeletet 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

4.  napirend: A településkép védelméről szóló 3/2018. (III.23.) rendelet módosítása 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a településkép védelmi rendelet 

módosítása a következő napirendi pont, melyet 2021. július 1. napján életbe lépő 

jogszabályi változás miatt kell módosítani, hogy folytonosság meg legyen célszerű 

lenne, ha a hatáskört a képviselő-testület a polgármesternek adná át annak érdekében, 

hogy a településképi véleményezést a jövőben is polgármester készíthesse el.  

 

dr. Varga András jegyző elmondta, hogy a településkép védelméről szóló 2016. 

LXXIV. törvény 8. §-a értelmében a településképi eljárás a képviselőtestület 

hatáskörébe került. ennek értelmében a teleüléskép eljárásokat főszabályként 

képviselő testületi ülésen kell elbírálni. A Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatalnál a polgármester hatáskörébe tartozóan átlagosan heti 2 településképi eljárás 

folytattunk le. Amennyiben a képviselő testület a településkép védelméről szóló 

rendeletben a hatáskört a polgármesterre ruházza át, úgy az eddigi szabályozással 

egyezően a polgármester bírálhatja el a bejelentéseket. A hatáskör átruházásról 2021. 

október 31. napjáig kell dönteni. 

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába felkérte a jelenlévő képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 3/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet 

módosítását. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta: 

8/2021. (IX.27.) ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e t 



A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szóló 

3/2018.(III.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 8/2021. (IX. 27.) rendeletet 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

5. napirend: Vegyes, aktuális ügyek 

 

Takács Péter polgármester ismertette a beérkezett telekvásárlási kérelmet, majd 

tájékoztatta a képviselőket az EFOP pályázat jelenlegi szakaszáról és várható 

kimeneteléről. Véleménye szerint át kell gondolni és felmérni a lehetőséget a 

pályázatban történő jövőbeni részvételt illetően.  

 

Varga János képviselő pályázatból történő visszalépés lehetőségéről és annak 

következményeiről kért tájékoztatást. 

 

dr. Varga András jegyző elmondta, hogy a pályázati anyag és a támogatási szerződés 

részletes áttekintése után lehet konkrétumokat mondani a pályázat lebonyolításáról 

illetve a kilépésről, de az biztos, hogy konzorciumból történő kilépésnek anyagi 

vonzata lesz. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a települések között nem látja az egységet. 

Tapolca város a gesztor önkormányzat és a legnagyobb összegű pályázó, 

Monostorapáti önkormányzata konzorciumi tag. A pályázatból történő kilépés, a 

szerződés bontás nem egyszerű, de véleménye szerint át kell gondolni a pályázat 

jövőjét, megvalósíthatóságát. 

 

Vigh Elemér alpolgármester szerint Monostorapáti önkormányzat hiába teljesít 

mindent határidőre, ha a többi település vagy Tapolca város, illetve a 

projektmenedzsment nem végzi pontosan a teljesítendő feladatokat. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a 3.000.000.- Ft összegű előleget vissza 

kell fizetni, mivel felhasználása nem történt meg.  

 

Szipőcs Nikolett megkérdezte, hogy a jövő évi Falunap, Apáti találkozó is a 

pályázatból került volna megvalósításra? 

 

Takács Péter polgármester ismertette az EFOP pályázatban megvalósítható 

programokat és azok teljesíthetőségének esélyeit. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az 

Apáti találkozó, Falunap megtartása előre láthatólag más forrásból is megvalósítható 

lesz. Ismertette a megvalósított útfelújítást és a várható útfelújításokat, az ingatlanok 

határrendezésével kapcsolatos feladatokat. Elmondta, hogy a jövőben nagy gondot fog 

jelenteni az ivóvíz vezeték, mivel annak állapota évről évre rosszabb és a Gördülő 

Fejlesztési Terv sem teljesíthető forrás hiánya miatt. Elmondta, hogy a HÉSZ 

módosítás folyamatát elindították, mely azért is indokolt, mivel 2006-os a HÉSZ és a 

jogszabályok közben változtak, de célszerűnek is tartották egy teljesen új HÉSZ 

készüljön ami már megfelel a jogszabályi követelményeknek és a helyi igényeknek. 

Tájékoztatta a képviselőket a szociális célú tűzifa megvételéről annak kiszállítási 

folyamatáról. Elmondta november 5-én tervezik az Idősek Napja rendezvény 

megtartását, de a járvány negyedik hullámának terjedése, a bevezetésre kerüli 



szabályozások még meghatározzák annak megtartását. 

 

Pócza Balázs képviselő szerint jó lenne felmérni, hogy az idősek közül hányan 

szeretnének részt venni a rendezvényen előre láthatólag. 

 

Takács Péter polgármester egyetértett a felvetéssel és elmondta a rendezvény 

megtartásához már most meg kellene rendelni a fellépőket, a szervezést el kell indítani. 

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2022. június 25-én szeretnék megtartani, majd az 

Apáti találkozót, amelynek szervezésében számít a képviselők segítségére. További 

hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és az ülést 18:30 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Takács Péter         dr. Varga András 

polgármester                            jegyző 


