
Monostorapáti község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    

Tel. 87/437-060. 

 

Száma: M/39-4/2021. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült a Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2021. 

november 15-én (hétfőn) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Helye:  Polgármester Irodája, Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

 Takács Péter polgármester 

 Vígh Elemér alpolgármester 

 Bati Istvánné képviselő 

 Pócza Balázs képviselő 

 Szipőcs Nikolett képviselő 

 Törökné Giczi Anikó képviselő 

 Varga János képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, dr. Varga András 

jegyzőt és a jegyzőkönyvvezetőt. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel 7 képviselő jelen van. Az ülést megnyitotta és ismertette a 

napirendi pontokat, majd kérte a napirendi pontok közé a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámolóját, a Művészetek Völgye Általános 

Iskola alsó tagozat részére iskolai padok vásárlását és az Extázis Ifjúsági Egyesület 

támogatási kérelmének elbírálását. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha 

elfogadják a meghívóba szereplő napirendi pontokat az említett három napirendi 

ponttal együtt. 

 

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

szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

Napirendet:  

1. Az önkormányzat 2022. évi munkatervének elfogadása.  

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

2. Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 

 Előadó: dr. Varga András jegyző 

 

3. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2019 (VIII.31.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: dr. Varga András jegyző  



 

4. A Bakonykarszt Zrt. GFT. felújítási terv módosításának 

véleményezése. 

 Előadó: Takács Péter   polgármester 

 

5. Monostorapáti község költségvetési átcsoportosítása 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

6. A TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázat 

benyújtásával kapcsolatos döntés 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

7. Konzorciumi szerződés megkötésének jóváhagyása a Veszprém 

Megyei Önkormányzattal projektmenedzsmenti feladatok ellátására 

a TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázaton. 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

8. A településképi eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban tervezői 

feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárásban küldött árajánlatok 

elbírálása. 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

9. A nyugdíjasklub támogatási kérelme 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

10. Monostorapáti 458/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 

megvásárlása. 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

11. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámoló 

Előadó: dr. Varga András 

 

12. Művészetek Völgye Általános Iskola alsó tagozata részére padok, 

székek vásárlása 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

13. Extázis Ifjúsági Szervezet támogatási kérelme 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

14.  Vegyes, aktuális ügyek 

 

 

1. napirend: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

beszámolója 

 

Takács Péter polgármester az első napirendi pontként eltérve a napirendi pontok 

sorrendjétől a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámolójának 

véleményezésére kérte fel a képviselőket. 

 



dr. Varga András jegyző elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan került 

elkészítésre a beszámoló, amelyből kiemelte sok a pályázat a hat településen, mely 

többletmunkát jelent a hivatalban dolgozóknak. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 

beszámoló nagy részét statisztikai adatok, szakterületenkénti bontásban mutatja be a 

hivatalban dolgozók munkáját.  

 

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányában javasolta a beszámoló elfogadását, 

mely az előző évekhez hasonlóan részletesen tartalmazza a hivatalban folyó munka 

számszerűsített adatait. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják 

a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámolóját. 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

 

34/2021.(XI. 15.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

/A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

2. napirend: Az önkormányzat 2022. évi munkatervének elfogadása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti éves munkaterve a 

melléklet előterjesztés szerint elkészült, melyet a képviselők elektronikusan 

megkaptak. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati 

javaslatot. 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

 

35/2021.(XI. 15.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. évi Munkatervét elfogadja. 

A munkaterv jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester, dr. Varga András jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

3. napirend: Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a jegyző úr és a 

pénzügyes együtt vizsgálták meg milyen terület kerüljön ellenőrzésre. 

 

Pócza Balázs képviselő az ellenőrzést végző személyéről kért információt. 

 



Takács Péter polgármester elmondta, hogy Kövessiné Müller Katalin végzi a belső 

ellenőrzést. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással 

jelezzék, ha elfogadják a 20211. évi belső ellenőrzési tervet. 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 
 

36/2021. (XI. 15.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  
 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

Felelős: dr. Varga András  jegyző  

Határidő: Folyamatos 

 

4. napirend: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2019 

(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a 13/2019. (VIII.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést a képviselők megkapták.  

 

dr. Varga András jegyző elmondta, hogy A Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló 13/2019(VIII.31.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban 

törvényességi felhívással élt a következők szerint. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §   (1) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 

figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - a 

Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való 

egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 

alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. 

A 2019. évben elfogadott rendelet megalkotása során a Monostorapáti Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal nem került egyeztetésre a rendelet szövege. A jelen 

módosítás a Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történt egyeztetést 

követően megfelel a jogszabályi követelményeknek 

 

Takács Péter polgármester további vélemény, kérdés hiányában ismertette a rendelet 

tervezetet és kérte a jelenlévő képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 

rendelet módosítást. 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta: 

9/2021. (XI.15.) ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata a helyi 

közművelődési feladatok ellátásáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.tv#lbj265id5c81
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.tv#lbj265id5c81


szóló13/2019(VIII.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. napirend: A Bakonykarszt Zrt. GFT. felújítási terv módosításának 

véleményezése 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Bakonykarszt Zrt. megküldte a 2021-

2035. év közötti Gördülő Fejlesztési Tervének módosítását véleményezésre. A 

módosítás szerint Monostorapáti községet egy szennyvízátemelőnek szivattyú pótlása 

érinti. A Bakonykarszt. Zrt. tájékoztatása alapján a forrás részben a megképzett 

amortizációból, részben pályázati forrásból valósul meg, a pályázat intenzitása 70% és 

a hozzá adott amortizációs keretből meg lehetne valósítani a pályázatot. Vélemény, 

hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják 

az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

37/2021.(XI. 15.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11.§ (4) bekezdése, valamint az 58/2013. (II.27.) 

kormányrendelet 90/B. §-a alapján 64. sorszámú Hegyesd 

szennyvízelvezető és- tisztító víziközmű rendszerre 

vonatkozó 2021-2035. évek közötti időszakra szóló Gördülő 

Fejlesztési Terv módosítását elfogadja 

 

Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szolgáltatót a 

testület döntéséről tájékoztassa. 

 

Felelős: dr. Varga András jegyző 

Határidő: 2021. november 21. 

 

6. napirend: Monostorapáti község költségvetési átcsoportosítása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, a Monostorapáti napközi - Monostorapáti, 

Óvoda u. 5. - önerőből történt felújításával kapcsolatban vált szükségessé, hogy 

Monostorapáti Község Önkormányzata költségvetésének tartalékából 260 000 Ft 

összeget a felújítás sorra csoportosítsanak át, mivel egy millió forintot terveztek be, de 

a megvalósítás költsége meghaladta 260.000.- Ft-tal. További hozzászólás, észrevétel 

hiányában polgármester kérte, hogy a képviselő testület szavazzon az indítványról. 

 

Monostorapáti község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

 

38/2021.(XI. 15.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-

testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2021. évi 



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

rendelet szerint 260 000 Ft át csoportosítását a működési 

tartalék terhére a felújítás sor javára. 
 

Felelős: Takács Péter polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

 

7. napirend: A TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázat 

benyújtásával kapcsolatos döntés 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a TOP plusz-1.2.1-21 pályázat keretében 

van lehetőség pályázni belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat 

felújítására, fejlesztésére, mely 100% támogatottságú. Ismertette a megyei 

önkormányzat pályázatban való szerepét, a konzorciumban történő pályázat 

lehetőségeket. Elmondta, a támogatható a települések fejlesztését célzó vízgazdálkodás, 

zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek 

gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztése, kerékpárforgalmi infrastruktúra, 

kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházások, közlekedésbiztonsági, 

forgalomcsillapítást segítő, közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések, továbbá 

hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése. Monostorapáti 

községben a csapadékvíz-elvezető hálózat felújítására, fejlesztésére szeretne benyújtani 

pályázatot. Ismertette a határozati javaslatot, majd felkérte a képviselőket, mivel nem 

volt hozzászólás, hogy kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a TOP Plusz-1.2.1-21 

pályázat benyújtását. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

 

39/2021. (XI.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testülete egyetért a TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető 

települések” című pályázat benyújtásával.  

 

Felhatalmazza a polgármestert árajánlatok bekérésére: 

- a pályázati felhívás által előírt műszaki dokumentáció 

elkészítéséhez, a tervezéshez,  

- a kötelező tanulmányok elkészítéséhez 

- a kivitelezési munkák megvalósításához 

és a pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos 

dokumentáció aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Azonnal és folyamatos 

 

8. napirend: Konzorciumi szerződés megkötésének jóváhagyása a Veszprém 

Megyei Önkormányzattal projektmenedzsmenti feladatok ellátására a TOP 

Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázaton 

 



Takács Péter polgármester elmondta, hogy a TOP Plusz pályázat 

projektmenedzsment feladatainak elvégzéséhez a Megyei Önkormányzat munkatársait 

javasolja, mivel több pályázatban dolgoztak együtt és jó volt az együttműködés. A 

Veszprém Megyei Önkormányzat – jogszabályi előarások miatt is - vállalja a TOP 

Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázaton projektmenedzsmenti feladatok 

ellátását. A feladatok ellátásához szükséges a konzorciumi szerződés megkötése. 

 

Szipőcs Nikolett képviselő a projektmenedzsment költségekről kért tájékoztatást. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a projektmenedzsment feladataira a 

pályázatban a támogatási szerződés szerinti általában azonos százalékban kérnek a 

projektmenedzsmenti feladatokra jelentkezők. Jelen esetben is volt több megkeresés a 

különböző cégektől.  

 

dr. Varga András jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a megyei önkormányzat 

részére a projektmenedzsmenti feladatokért akkor kell fizetni, ha a pályázat nyertes 

pályázat lesz. 

 

Takács Péter polgármester ismertette a pályázatok benyújtásának, elbírálásának 

menetét. A saját és a szomszédos települések pályázatainak lebonyolításában végzett 

munkájuk alapján javasolta a megyei önkormányzattal konzorciumi szerződés 

megkötését a projektmenedzsmenti feladatok ellátásához. Felkérte a képviselőket, aki 

egyetért a javaslattal kézfeltartással jelezze. 

 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta az alábbi: 

 

40/2021. (XI.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetért és jóváhagyja a Veszprém Megyei 

Önkormányzattal a konzorciumi szerződés megkötését   

a TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázat 

projektmenedzseri feladatainak ellátására. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Azonnal és folyamatos 

 

9. napirend: A településképi eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban 

tervezői feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárásban küldött árajánlatok 

elbírálása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy tervezői feladatok ellátására árajánlatok 

megérkeztek. Ismertette a településszerkezeti tervhez kistelepüléseknek kiírt 

pályázatot, amelyben az adóerőképesség alapján maximum 1,5 millió forint 

támogatásra számíthatnának. Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 21/2021.(VII. 15.) Ökt.sz. határozatával elhatározta az önkormányzat 



településrendezési eszközök, koncepció, stratégia, kézikönyv és településképi rendelet 

felülvizsgálatát és azok szükség szerinti módosítását. 

A módosítás és felülvizsgálat lefolytatásához szükséges tervezői árajánlatok bekérése 

megtörtént. A településképi eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban tervezői 

szolgáltatások megrendelése iránti beszerzési eljárásban 4 árajánlat érkezett az 

alábbiak szerint: 

 

ajánlattevő ajánlati ár (nettó Ft) Áfa (Ft.) ajánlati ár (bruttó 

Ft) 

Város és Ház Bt.  5 500 000 1 485 000 6 985 000 

Tér- Háló Terra Kft. 5 700 000 1 539 000 7 239 000 

Pestterv Kft. 5 250 000 1 417 500 6 667 500 

dr. Laposa József 7 100 000 - 7 100 000 

 

Elmondta, hogy megállapítható, hogy minden árajánlat jelentősen meghaladja a 

jelenleg az önkormányzatnak erre a célra rendelkezésre álló anyagi fedezetét. Javasolja 

a képviselő testületnek, hogy a beszerzési eljárást a fedezet hiány miatt nyilvánítsa 

eredménytelenné.  

dr. Varga András jegyző elmondta, hogy 2022-ben és 2023-ban is lesz pályázat a 

településrendezési-, településképi eszközök felülvizsgálatához. A jogszabályi 

kötelezettség alapján 2023. december 31-ig el kell elvégezni a településrendezési 

tervek felülvizsgálatát. Elmondta, hogy a kiírt pályázatban a támogatási összeg 

alacsony a tervezői ajánlatokhoz képest, ezért lehet érdemes lenne még várni a 

kedvezőbb támogatási összegre és a kedvezőbb tervezői ajánlatokra.  

Takács Péter polgármester egyetértve a jegyzővel, véleménye szerint a pályázatot az 

idei évben ne nyújtson be az önkormányzat. Reméli, hogy tavasszal több 

információval rendelkeznek majd a pályázatról. Javasolta, hogy a beérkezett 

pályázatok alapján a beszerzési eljárást fedezet hiány miatt nyilvánítsa a képviselő-

testület eredménytelenné a tervezői szolgáltatások megrendeléséről, további 

hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják 

a javaslatot. 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta az alábbi: 
 

41/2021. (XI.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a településképi eszközök 

felülvizsgálatával kapcsolatban tervezői 

szolgáltatások megrendelése iránti beszerzési 

eljárást a rendelkezésre álló fedezet hiánya miatt 

eredménytelenné nyilvánítja. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Azonnal és folyamatos 



 

10. napirend: A Nyugdíjasklub támogatási kérelme 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Nyugdíjasok Egyesülete kérelmet 

nyújtott be a szervezet támogatásához, melyet az énekkarral együtt használna fel, 

200.000.- Ft összegű támogatást kértek, melyről 2022-ben számolnának el. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2020-ban kérték a Támogatási szerződés 

módosítását, mivel a támogatási összeget nem tudták felhasználni a járvány miatt.  

 

Pócza Balázs képviselő úgy látja tolódik a támogatás, ezért 2022-ben is várható 

támogatási kérelem a szervezet részéről. 

 

Varga János képviselő szerint tárgyi eszközök vásárlára is - példaként említette 

bútorok, elektronikai eszközök beszerzését - fordítható a támogatás. Megköszönte a 

nyugdíjasklub helyiségének kifestését. 

 

Takács Péter polgármester további vélemény, hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Nyugdíjasok Egyesületének 

támogatási kérelmét. 

 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta az alábbi: 

 

42/2021.(XI. 15.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Monostorapát Nyugdíjasok Egyesületét (8296 

Monostorapáti, Iskola u. 21.) 200.000 Ft- forint összeggel 

támogatja. 

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a 

szervezet bankszámlája javára. 

 

A támogatás célja: az énekkar, és nyugdíjasklub egyéb 

költségeinek fedezésére, valamint kirándulástámogatása. 

 

A felhasználás határideje: 2022. november 30.  

 

Az Egyesület a támogatásról 2022. december 31-ig köteles 

elszámolni. 

 

A fenti támogatásról a döntésnek megfelelő tartalommal 

támogatási szerződést köt a szervezettel. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését 

követően intézkedjen fenti összeg kifizetéséről.  

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 dr. Varga András jegyző 

Határidő: 2021. november 31. 



 

11. napirend: Monostorapáti 458/2. hrsz-ú „kivett saját használatú út” 

megvásárlása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti 458/2 hrsz.-ú „kivett saját 

használatú út” 270 m2 nagyságú ingatlan megvásárlása esetén a Jókai u. pályázatból 

megvalósuló felújítása során erre a területre is aszfaltburkolatot lehetne tenni. Jelenleg 

az utcák kaviccsal borítottak, mindenképpen javasolt az aszfaltburkolat, amelyet 

amiatt nem lehet kivitelezni jelenlegi helyzetben, mert az út nem az önkormányzat 

tulajdonában áll. Elmondta, hogy egyeztetett az érintett tulajdonosokkal és az ingatlan 

értékbecslésre került a Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda által. Az 

ingatlanforgalmi értékbecslés alapján az ingatlan forgalmi érétke 330 000 Ft +/- 15 %. 

Javasolta az ingatlan megvásárlását, a terület rendezése céljából az értékbecslés 

szerinti áron. 

 

Bati Istvánné képviselő a Dózsa utcába tervezett aszfaltozásról kért tájékoztatást. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy 2022. április, május hónapjába tervezik az 

utca aszfaltozását és addig még tulajdonviszonyokat rendezni kell, az érintettek egy 

részével már egyeztetett. Ismertette mely területeket kell rendezni, megvásárolni vagy 

eladni az önkormányzatnak. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 458/2. hrsz-ú ingatlan megvásárlását. 

 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta az alábbi: 
 

43/2021.(XI. 15.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat megvásárolja a 

Monostorapáti 458/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 

270 m2 nagyságú ingatlant, az ingatlan forgalmi 

értékbecslésben meghatározott érték figyelembe vételével. 

 

Meghatalmazza polgármestert a tárgyalások lefolytatására 

az ingatlan tulajdonosaival, valamint az adásvételi szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

12. napirend: Művészetek Völgye Általános Iskola alsó tagozatához iskolai pad 

és székek vásárlása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Művészetek Völgye Általános Iskola alsó 

tagozatának tantermeiben 16 tanulóasztal és 32 szék vásárlásához megérkezett a 

719.379.- Ft összegű ajánlat, majd kérte a képviselők mondják el véleményeiket. 

Hozzászólás, vélemény hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha 

elfogadják a 16 tanulóasztal és 32 szék beszerzését a Művészetek Völgye Általános 

Iskola részére. 



 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta az alábbi: 

 

44/2021.(XI. 15.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta, hogy az önkormányzat megvásárolja a 

Művészetek Völgye Általános Iskola alsó tagozata 

számára a 16 tanulóasztalt és a 32 darab széket 719.379.-Ft-

os beszerzési áron, a Kiss-Iskolabútor Kft. (4130 Derecske, 

Batthyány u. 11.) árajánlata szerint.  

 

Meghatalmazza polgármestert a tanulóasztalok és székek 

beszerzésére. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

13. napirend: Extázis Ifjúsági Szervezet támogatási kérelme 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Extázis Ifjúsági Szervezet támogatási 

kérelmet nyújtott be 100.000.- Ft összegre a szervezet támogatására. Hozzászólás 

hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a szervezet 

támogatásával. 

 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta az alábbi: 

 

45/2021.(XI. 15.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Monostorapát Extázis Ifjúsági Szervezet (8296 

Monostorapáti, Petőfi u. 12.) 100.000 Ft- forint összeggel 

támogatja. 

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a 

szervezet bankszámlája javára. 

 

A támogatás célja: az énekkar, és nyugdíjasklub egyéb 

költségeinek fedezésére, valamint kirándulástámogatása. 

 

A felhasználás határideje: 2021. december 15.  

 

Az Egyesület a támogatásról 2021. december 31-ig köteles 

elszámolni. 

 

A fenti támogatásról a döntésnek megfelelő tartalommal 

támogatási szerződést köt a szervezettel. 



Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését 

követően intézkedjen fenti összeg kifizetéséről.  

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 dr. Varga András jegyző 

Határidő: 2021. november 31. 

 

14. napirend: Vegyes, aktuális ügyek 

 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket mondják el javaslataikat, 

véleményeiket a települést érintő kérdésekben. 

 

Varga János képviselő elmondta, hogy a Települési Értéktár Bizottság elnöke Gulyás 

Erzsébet jelezte, hogy az Értéktár munkájáról évente beszámolót szeretne tartani a 

képviselő-testületnek. 

 

Takács Péter polgármester javasolta, hogy az önkormányzat 2022. évi 

Munkatervében augusztus 24-én a könyvtári munka éves beszámolóját követően a 

Település Értéktár Bizottság éves munkájának beszámolója következzen, amellyel a 

képviselők egyetértettek. 

 

Varga János képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Települési Értéktár 

Bizottság ülését érkezett észrevétel a Nagy Dóra helyi lakos részéről, hogy az ide 

érkező turisták részére jó lenne egy térkép, amelyen a helyi értékek is megjelölésre 

kerülhetnének és a buszmegállók állapotára is kitért. Véleménye szerint szebbé lehetne 

tenni, nagyobb figyelmet fordítani, hasznossá tenni a buszmegállókat. A szüreti 

felvonulással kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat helyett enni- és 

innivalóval kínálhatnák a helyi lakosok is a felvonulás résztvevőinek, az 

önkormányzat kihirdethetné a falu lakossága számára, hogy ők várják és fogadják a 

felvonulókat. 

 

Szipőcs Nikolett képviselő szerint nem központilag kellene elrendelni, hanem a 

lakosság részéről elkezdeni, aki gondolja és szeretné - példamutatásként indulna - 

lakossági kezdeményezésre a szüreti felvonuláson részt vevőket vendégül láthatná. 

 

Takács Péter polgármester az előtte szólóval egyetértve elmondta, hogy a szüreti 

felvonuláson a vendéglátást lakossági kezdeményezéssel lehetne elindítani. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy Nagy Dóra helyi lakos felkereste és elmondta 

ötleteit, amelyek egy részét ismertetette. Egyetért a buszmegállók felújításával, 

helyreállításával, de egyéb funkciót nem kíván adni. Elmondta, hogy a községben 

elvégzendő munkákat, feladatokat rangsorolni kell, mert csak két önkormányzati 

alkalmazott és két közfoglalkoztatott végzi el a munkákat és nem jut mindenre idő. 

Ismertette az Apáti találkozóra tett kerékpár túra javaslatát, de annak megszervezése 

is idő és jelenleg a pályázatok benyújtása, előkészítése, elszámolása, hiánypótlások 

megküldése fontosabb. Vannak jó ötletek, amelyekkel egyetért, de a falu lakosságának 

is oda kellene állnia és cselekedni, mert az önkormányzatnak nincs minden ötlet 

megvalósításához ideje. 

 

Varga János képviselő elmondta, hogy javasolta Nagy Dórának ötleteinek egy 

részével keresse fel a civil szervezetek is, egyeztessen velük. 



 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az emberek sajnos nem látják át milyen 

munkák, feladatok hárulnak az önkormányzatokra, de a következő közmeghallgatáson 

el fogja mondani. Fenn kell tartani az óvodát, a kultúrházat, mellyel sokan nincsenek 

tisztában mennyi kötelezettsége, feladata van az önkormányzatnak. A helyi adóról 

szóló rendelet módosításának megtárgyalására kérte fel a képviselőket.  

 

dr. Varga András jegyző elmondta, hogy új adótípus bevezetéséhez, illetve az 

adórendelet módosításának 2021. január 1. napján történő hatályba lépéséhez 2021. 

november 30-ig el kell fogadni a rendelet módosítását. Át kell gondolni az adótípusok 

mértékét, mint a korábban felvetett építményadó 500 Ft/m2  összegről 600 Ft/m2 

összegre történő növelését, valamint az építmény adóra vonatkozó mentességet. A 

településen élők részére magánszemély esetén mentesség de ha vállalkozási 

tevékenységet végeznek akkor már adófizetési kötelezettség van. Ismertette 

adóbevételeket, amelyek közül 115-en fizetnek építményadót 4.500.000.- Ft, a 

kommunális adót 494 adózó 3.800.000.- Ft összegű befizetést jelent. Elmondta a 

törvény alapján egy fajta adó lehet egy építményen tehát van építmény adó vagy 

kommunális adó. A lakhely, lakcím, tartózkodási hely nem lehet alapja az adó 

megállapításának, mivel a KURIA már hozott az ügyben határozatot ami az 

önkormányzatokra nézve kötelező norma. Véleménye szerint az építményadó kül- és 

belterületen történő pontos meghatározása, a mentesség, az adó mértékének 

meghatározását kell átgondolni. 

 

Takács Péter polgármester szerint a legfőbb gondot a szőlőhegyen az egymás után 

megjelentő új tulajdonosok jelentik, akik szőlőt nem művelnek, de szálláshelyként, 

vendéglátóhelyként kívánják az épületet hasznosítani. Elmondta az építményadó 

növelése magával hozná, hogy mint ad érte az önkormányzat, út felújítását, javítását, 

ahol elviszi a víz mart aszfalttal történő javítását. 

 

Vígh Elemér alpolgármester a szőlőhegyen élők hulladék szállításról kért 

tájékoztatást.  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a szőlőhegyen élők részére először az 

orvosi rendelő udvarában elhelyezett konténer adott lehetőséget a hulladék 

elhelyezésére, majd áthelyezésre került az egészségügyi dolgozók kérésére a posta 

melletti parkolóba, de ott a kialakult helyzet miatt behozták a hivatal épülete elé a kapu 

mellé, de ott az eső után a szállítás nehezen megoldható az autók süllyedése miatt. 

Hatalmas gondot jelent, hogy hol helyezzék el a konténert. Lehetőség lenne a 

szőlőhegyen élők számára, ha zsákokat vennének a szolgáltatótól, de annak az 

elhelyezése is nehézségbe ütközik, hogy hova tegyék ahol állatok sem férnek hozzá, 

mivel ha zárt helyen van ki nyitja és mikor. 

 

Bati Istvánné képviselő szerint is fel fog merülni a kérdés adó emelés esetén mit 

kapnak érte. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a hulladék szállítás az önkormányzatnak 

évente körülbelül 500.000.- Ft-ba került, csütörtökön szállítják el a szemetet, de már 

aznap délután ismét megtelik a konténer, amelybe nem csak a szőlőhegyen élők 

tesznek szemetet.  

 



Bati Istvánné képviselő elmondta, hogy a hegyben élők csütörtökön reggel az út mellé 

helyezik el a zsákokat. Kérdéssel fordult a polgármesterhez, hogy miért nem megy 

szemétszállító a szőlőhegybe? 

 

Takács Péter polgármester szerint a szemétlerakás, elszállítás mindig is nagy gondot 

jelent. Javasolta, hogy emeljék meg az építményadót 500 Ft/m2 -ről 600.- Ft/m2 -re, a 

kommunális adó maradjon változatlan. 

 

Vigh Elemér alpolgármester az elhangzottak alapján  a falusi turizmus is 

vállalkozásnak számít ezért a tulajdonos építményadót köteles fizetni. 

 

Takács Péter polgármester elmondta elsőként a cél meghatározása a fontos, most aki 

vállalkozási tevékenységet folytat az építmény adót fizet. 

 

dr. Varga András jegyző elmondta, hogy építményadót vagy kommunális adót 

valamelyiket fizetni-e kell az építmény tulajdonosának. 

 

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket gondolják át a helyi adóra vonatkozó 

rendelet módosítását. Zártkertre, külterületre a mentességet, az adó mértékét külön 

kellene szabályozni ha lehet és ha 2022-ben nem módosítják a rendeletet, akkor majd 

a következő évben. 

 

Vigh Elemér alpolgármester szerint fontos, hogy utána számoljanak mennyit nyer 

illetve veszít a rendelet módosításával, az adó emelésével az önkormányzat. 

 

Takács Péter polgármester szerint át kell gondolni, mivel most az adózók 90%-a 

befizeti az adót, ha emelnek lehet ez az arány kevesebb lesz. További napirendi pont 

és hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és az ülést 18:42 órakor bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Takács Péter         dr. Varga András 

polgármester                            jegyző 


