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Monostorapáti Község Önkormányzata 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    

Tel. 87/437-060. 

 

Száma: M/84-8/2022. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2022. június 

14-én (hétfőn) 13:00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Polgármester irodája 

 Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

 Takács Péter polgármester 

 Vigh Elemér alpolgármester 

 Bati Istvánné képviselő 

 Szipőcs Nikolett képviselő 

 Törökné Giczi Anikó képviselő 

 Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen jelezte: 

 Pócza Balázs képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 Takács Lászlóné jegyző 

 Váradi Anita intézményvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 Domonkos Istvánné  

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket Monostorapáti Község 

Önkormányzata képviselő-testületének rendes, nyilvános ülésén. Megállapította, hogy 

a képviselő-testület határozat képes, mivel 6 képviselő jelen van. Ismertette a napirendi 

pontokat és javasolta, hogy a Monostorapáti ivóvízellátó rendszer Gördülő Fejlesztési 

Tervének véleményezéséről szóló előterjesztést vegyék ki a napirendi pontok közül, 

mivel a határozathozatal most nem szükséges, fejlesztés hiányában. További 

hozzászólás, javaslat hiányában kérte képviselőket a módosított napirend elfogadását 

kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 6 igen 

szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 
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Napirendet:  

 

1. Gyermekétkezési térítési díj rendelet-tervezet elfogadása 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

2. Vegyes, aktuális ügyek 

a.) Monostorapáti sportöltöző nyílászáróinak cseréje 

b.) Régi temetőben „Emlékparkban” kálvária stációk állítása 

c.) Monostorapáti, Óvoda u. 5. sz. bérlakás bérleti szerződésének 

hosszabbítási kérelme 

d.) Rózsa Gábor Monostorapáti 402/15. hrsz-ú ingatlan vételére 

vonatkozó kérelme 

e.) Ungor Balázs Monostorapáti 951/9. hrsz-ú ingatlan vásárlására 

vonatkozó kérelme 

  Előadó: Takács Péter polgármester 

 

 

1. napirend: Gyermekétkezési térítési díj rendelet-tervezet elfogadása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az első napirendi pont a gyermekétkezési 

térítési díjakról szóló rendelet-tervezetének véleményezése, elfogadása. Elmondta, 

hogy a Covid járvány alatt, a veszélyhelyzet idejére meghozott jogszabályok miatt a 

térítési díjakat nem lehetett emelni. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az élelmiszer 

árak nagymértékű emelkedésére tekintettel az étkezési térítési díjak emelése 

szükséges, melynek jogszabályi akadálya nincs. 

 

Váradi Anita intézményvezető elmondta, hogy alapos normaszámítás készült az 

étkezési térítési díjak emeléséhez. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 

élelmezésvezetővel együtt a kiszámított adatok alapján, az árváltozások miatt 

megállapították, hogy nem lehet kihozni a jelenlegi étkezési térítési díjakból az 

étkezést. Tájékoztatta a jelenlévőket az étkezésre vonatkozó előírásokról. Elmondta, 

hogy 600 Ft -os áron egy egyszerűbb étel készíthető el, ha hús is kerül az ételbe akkor 

már csak kisebb adagokat tudnának az árból biztosítani. Véleménye szerint ma egy jó 

ebéd, mely megfelelő adagú és tartalmú 700-800 Ft nyersanyagköltséggel valósítható 

meg. Elmondta a raktárkészlettel tudtak annyiban felkészülni eddig a nyersanyag 

áremelkedésre és a jelenlegi térítési díjakból kihozni az étkezést, hogy még az 

áremelkedés előtt hónapokkal vásároltak raktárra. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 

étlap összeállításánál is szeretnének gazdagabb, változatosabb ételeket tervezni. 

Elmondta, hogy a szállítókkal egyeztetve várhatóan a hús 40%-kal, a kenyér 30%-kal 

fog növekedni és még az energia árak – gáz, villany – a rezsiköltség is egyre magasabb 

lesz. 

 

Vigh Elemér alpolgármester megkérdezte, hogy a nyersanyagköltség csak az 

alapanyagot vagy a rezsiköltségeket, alkalmazott költségét is tartalmazza vagy az még 

külön van és mit jelent az intézményi alkalmazotti étkezés. Véleménye szerint 

veszteséggel működik az intézmény, ha még a rezsi és alkalmazott költsége a 

nyersanyag költség felett van.  
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Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy az óvodában és a bölcsődében, konyhában 

dolgozókra vonatkozik az intézményi alkalmazotti étkezés. Tájékoztatta a 

képviselőket, hogy 2018-ban a nyersanyag költség alatt volt az intézményi étkezés 234 

Ft amikor 300 Ft volt a nyersanyagköltség. 2019-ben megemelték az intézményi 

dolgozók étkezési díját 420 Ft lett 2020. január 1-től. Elmondta, hogy nagy problémát 

okozott az intézményi alkalmazottak díjának emelése.  

 

Vigh Elemér alpolgármester szerint az árak emelkedése folyamatos, hogy fognak 

reagálni majd a változásokra az étkezési térítési díjak. Megkérdezte, hogy a 

vendégétkezők árához fel lehetne vinni az intézményi alkalmazottak étkezési díját? 

 

Váradi Anita intézményvezető elmondta, hogy a nyersanyag áron esznek az 

intézményi dolgozók és ezen felül lehet a rezsi és a munkabér rávetített részét  lehet a 

díjban érvényesíteni,  mely a testület döntése. 

 

Takács Péter polgármester megkérdezte mekkora a rávetített rezsi költség. 

 

Váradi Anita intézményvezető elmondta, hogy a rezsiköltség 100 Ft körül van és az 

intézményi alkalmazottak Széchenyi kártyán kapnak cafeteriát, korábban a cafeteria 

az étkezésük volt. Elmondta, hogy az óvodában és bölcsődében dolgozók látják a 

gyermekek étkezését és ha a gyermekek előtt étkeznek, az a mintaadás szempontjából 

fontos a gyerekeknek. A konyhában dolgozók is tisztelettel ellátják munkájukat 

gesztus értékű, hogy ott esznek az intézményi alkalmazotti költségen. Véleménye 

szerint ma senki nem tudja megmondani mikor mekkora mértékű áremelkedés lesz 

várható a jövőben vagy akár 1 hónap múlva. 

 

Vigh Elemér alpolgármester arra kért választ meddig lesz tartható a 

rendelettervezetben található ár. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy most elfogadják a rendelet-tervezetet az 

abban meghatározott étkezési térítési díjakat és ha az árak nagymértékben növekednek 

akkor ha kell két hónap múlva újabb képviselő-testületi ülésen emelnek. Véleménye 

szerint nagyon magas árat a gyakorlatban nem lehet meghatározni mert az 

beláthatatlan következményekkel járna. 

 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy a vendégebédnél van csak nyereség az 

iskolai és a szociális étkezésnél nem lehet nyereség. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 

az óvodában 400 Ft egy nap, de ha már halat készítenek az 600 Ft és az uzsonnát 200 

Ft-ból nem lehet kihozni. Elmondta, hogy az óvodában a legtöbb gyermek ingyenesen 

étkezik, kevés gyermek szülei fizetnek térítési díjat. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a gyermekétkezési térítési díjakról szóló 

rendelet-tervezetet. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:  

 

 

 



4 
 

5/2022. (VI.20.) önkormányzati r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata a 

gyermekétkezési térítési díjakról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Vegyes, aktuális ügyek 

a.) Monostorapáti sportöltöző nyílászáróinak cseréje 

 

Takács Péter polgármester elmondta a második napirendi pont a vegyes, aktuális 

ügyek közül a Sportpályán az öltöző nyílászáróira árajánlat elfogadása. Ismertette az 

árajánlatokat majd javasolta a legkedvező ajánlat, a Marung Kft ajánlatának 

elfogadását. 

 

Ajánlattevő Bruttó ár ( Ft) 

Marung Kft. 8449 

Magyarpolány, 

Dózsa u. 36.  

505 600 

Varga Csaba 8500 

Pápa, Dóra u. 22. 

533 800 

 

Kérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a javalatot. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

35/2022. (VI.14.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti sportpálya 

öltözőjének felújításához a nyílászárók 

cseréjére beékezett ajánlatot 

 

Név: Marung Kft. 

Címe: 8449 Magyarpolány, Dózsa u.36. 

 

bruttó 505.600.-ft. azaz Ötszázötezer-hatszáz 

forint összegben elfogadja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

nyílászárók megrendelésére, szerződés aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2022. június  30. 

 

b.) Régi temetőben „Emlékparkban” kálvária stációk állítása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy kérelem érkezett a Illés Sándor plébános 

Monostorapáti Római Katolikus Egyházközségtől, Török Zoltánné a Veszprém 
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Megyei Mozgássérültek Monostorapáti Egyesület elnökétől és Gulyás Erzsébet 

Települési Értéktár Bizottság elnökétől az egykori temető helyén az emlékparkban egy 

kültéri kálvária felállítására. Kérte a képviselőket mondják el véleményeiket. 

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják 

a Monostorapáti régi temető helyén kálvária felállítását. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

36/2022. (VI.14.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata a 

Monostorapáti „régi temető” hrsz: 565/6. helyén 

kialakított emlékparkban kültéri kálvária 

felállításához hozzájárul. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a kezdeményezés 

érintettjeinek tájékoztatására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

c.) Monostorapáti, Óvoda u. 5. sz. bérlakás bérleti szerződésének 

hosszabbítási kérelme 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a következő napirendi pont a 

Monostorapáti, Óvoda u. 5. szám alatt található önkormányzat ingatlan bérleti 

szerződésének meghosszabbítása, mely 2022. június 1-jén lejárt. Javasolta 2023. 

június 1-ig történő meghosszabbítását és július 1-től az inflációval történő bérleti díj 

emelését. 

 

Víg Elemér alpolgármester felvetette, ha a háziorvos vagy fogorvos nyugdíjba vonul 

és helyette olyan orvos érkezik, aki igény tartana az ingatlanra akkor lesz lehetőség 

részére átadni az ingatlant, hogy van bérleti szerződés. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a szerződés tartalmazhat olyan kikötést, 

amennyiben az önkormányzatnak szüksége lenne a lakásra bérlők cserelakás nélkül, 3 

hónapos felmondási idővel kötelesek a bérleményt átadni. 

 

Takács Péter polgármester elmonda, hogy most a rendelőkkel kapcsolatosan gondot 

jelen, hogy nem tudják hol van a csőtörés. További hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha a megküldött előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot az infláció mértékével történő bérleti díj emeléssel és a 3 hónapos 

felmondásidővel történő kiegészítésével egyetértenek.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  
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37/2022. (VI.14.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII 

.törvény alapján ifj. Czverencz Zoltán és 

Czverencz-Jordán Katalin kérelmének helyt ad, 

és Monostorpáti, Óvoda u.5.sz. alatt lévő 

ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést  további 

egy évre 2022. június 1-től 2023. június 1-ig 

meghosszabbítja. Bérleti díjat 2022. július 1-től 

infláció mértékével megemeli. 

Amennyiben az önkormányzatnak szüksége lenne 

a lakásra bérlők cserelakás nélkül, 3 hónapos 

felmondási idővel kötelesek a bérleményt átadni. 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a 

bérleti szerződés meghosszabbításáról szóló okirat 

elkészítésére.  

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

 

Határidő: 2022. június 30.  

 

 

d.) Rózsa Gábor Monostorapáti 402/15. hrsz-ú ingatlan vételére vonatkozó 

kérelme 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti 402/15. helyrajzi számú 

belterületi ingatlan megvételére Rózsa Gábor helyi lakos kérelmet nyújtott be. 

 

Vigh Elemér alpolgármester arról kért információt tudni lehet milyen célból történik 

az ingatlan megvétele. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a megvásárlással kapcsolatosan nem 

érkezett annak céljáról tájékoztatás. 

 

Varga János képviselő szerint lehet nem volt elég nagy a mellette lévő terület és nem 

tudja lakásként használni. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a terület a Helyi Építési 

Szabályzatban  központi, vegyes területbe tartozik, nem lakás céljára szolgáló 

helyisége lehetett építeni és nem lehet átminősíteni lakásnak. 

 

Varga János képviselő elmondta, hogy a korábbi években felvetett tervet, hogy az 

Iskola utcát összekötik a Dózsa utcával az ingatlan eladása nem befolyásolja? 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület mindig átgondolja a 

területei eladását és csak akkor ad el, ha látja értelmét. Tájékoztatta a képviselőket, 

hogy az Iskola és a Dózsa utca összekötésénél csak egy forgalmi sávú utca 
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kialakítására lenne lehetőség. 

 

Szipőcs Nikolett képviselő szerint jó lenne megvalósítani majd az Iskola utca és a 

Dózsa utca közötti utcát, mert a főutca gyalogosan is veszélyes. 

 

Takács Lászlóné jegyző ismertette térkép alapján az ingatlanok elhelyezkedését és a 

kérelmező tulajdonában lévő területeket. 

 

Varga János képviselő elmondta, hogy sajnos az utca tervét befolyásolta az egyik 

ingatlanon a telekhatárról kinyúló terasz. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Ő nem támogatja az eladást. Felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék ha egyetértenek véleményével.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

38/2022. (VI.14.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti 402/15. hrsz-

ú ingatlan eladását nem támogatja, Rózsa Gábor 

8296 Monostorapáti, Ady E. u. 20. szám alatti 

helyi lakos kérelmét elutasítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről 

az értettet tájékoztassa.  

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

e.) Ungor Balázs Monostorapáti 951/9. hrsz-ú ingatlan vásárlására vonatkozó 

kérelme 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti 951/9. hrsz-ú ingatlan 

eladásához értékbecslést kért. A Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda 5.600.000 

Ft-ban állapította meg az ingatlan jelen piaci értékét. Elmondta, hogy a korábbi 

értékbecslésben 2,5 millió Ft érték került megállapításra, egy év alatt 2,5 millió Ft-ról 

5,6 millió Ft-ra emelkedett, majd ismertette a szakértői véleményt egyes részeit.  

 

Bati Istvánné képviselő megkérdezte ha meg volt állapítva egy éve az értéke  nem az 

alapján kellett volna eladni vagy az új értékbecslés alapján kell? 

 

Víg Elemér alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak a mindenkori piaci 

áron kell értékesíteni. Véleménye szerint nézni kellene, hogy aki meg akarja venni 

tovább értékesítés céljából vásárolja-e és ha piaci áron értékesítik Monostorapátin élő 

fiataloknak segíteni kell. Elmondat a helyi fiatalokat támogatni kell, ha azt akarják, 

hogy itt maradjanak. Nem értet egyet a jelenlegi piaci áron történő értékesítéssel és 

véleménye szerint nem arra kell törekedni, hogy olyan társadalmi réteget célozzanak 

meg akik spekulánsok vagy a fővárosból érkezők, akik hétvégi házakat vásárolnak, 
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építenek. Fiatalok kellenek a településre, hogy legyenek gyerekek óvodába, iskolába. 

Véleménye szerint az önkormányzatnak, ha a piaciáron történő értékesítésbe nem 

szólhat bele, akkor legalább kikötni, hogy ne lehessen továbbadni az ingatlant 

harmadik félnek, esetleg beépítési kötelezettséget előírni. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta az önkormányzat vagyonrendelet alapján 

értékesítheti az ingatlant, az értékbecslés alapján az ingatlan fekvése miatt  15% -kal  

kevesebb vételárat határozhat meg.  

 

Vigh Elemér alpolgármester szerint az 5.600.000 Ft teljes összeg helyett a korábbi 

értékbecslés szerinti áron 2.500.000 Ft lenne jó értékesíteni és a fennmaradó rész 

támogatás formájában, ezzel is támogatva a helyi fiatalokat. 

 

Takács Péter elmondta az önkormányzatnak a vagyonrendelet alapján kell eljárni és 

ha lesz önkormányzati telek akkor egy fajta eljárás szerint kell eljárni. Véleménye 

szerint, ha mos érték alatt adnák el akkor utána a további telek eladásánál is kérni 

fogják a kedveszményes árat. Tulajdon átruházásnál lehet-e olyan követelés 5 éves 

beépítési kötelezettséget előírni, ha nem építkezik visszavásárlási lehetőség az 

önkormányzatnak. Elmondta az önkormányzatnak a jogszabályok szerint és úgy kell 

eljárni, hogy védve legyen és amit a jogszabályok alapján lehet segítenek, de ne 

vádolják meg a képviselő-testületet. 

 

Varga János képviselő javasolta, hogy az eladási ár legyen 15%-kal kevesebb amit 

van lehetőségük megadni megfelelő indokkal és akár két részletben történő 

kifizetéssel. 

 

Törökné Giczi Anikó képviselő arról kért tájékoztatást, hogy a helyieket megilleti az 

elsőbbség egy ingatlan vásárlásánál. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta, hogy nincs elsőbbség, mert az 

diszkriminációnak minősülnek ha különbségtétel lenne az ingatlan vásárlói között. 

 

Vigh Elemér alpolgármester szerint az említett összegért Veszprém közelében is 

kapnak telket nem biztos, hogy Monostorapátit választják. Régen volt lehetőség 

támogatni a fiatalokat. Kérdéssel fordult a jegyzőhöz, hogy van-e lehetőségük 

feltételeket meghatározni az adás-vételi szerződésben. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy korábban volt lehetőség 5 éves elidegenítési 

tilalomra és beépítési kötelezettség előírására, de már az elidegenítési tilalmat a 

jogszabályi változások miatt nem lehet előírni. Ismertette a márciusban megtartott ülés 

határozatát, mely tartalmazta, hogy értékbecslés után történik az értékesítés. 

 

Takács Péter polgármester javasolta, hogy a vagyonrendelet és a jogszabályok 

figyelembevételével a paci árat tekinteni az eladási árnak és pályázat útján történő 

értékesítést. 

 

Bati Istvánné képviselő javasolta a 15 %-kal kevesebb összegen történő értékesítést. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék. 
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Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

39/2022. (VI.14.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 22/2022.((III.2.)Ökt.sz. 

határozatát alábbiakban egészíti ki: 

 

Monostorapáti 951/9. hrsz-ú „kivett, beépítetlen 

terület” megjelölésű, természetben  8296 

Monostorapáti, Radnóti Miklós utca 30. szám 

alatti ingatlant értékesíti Ungor Balázs 8296 

Monostorapáti, Ifjúság utca 4. sz. alatti lakos 

részére.  Az ingatlan forgalmi értéke 5.600.000.-ft. 

a  Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda 

(8300 Tapolca, Ady E. u. 18. fsz.4.) szakértői 

véleménye alapján . Képviselő-testület az ingatlant  

15 %-kal csökkentett  értékben 4.760.000 Ft-ért 

azaz négymillió-hétszázhatvanezer forint 

összegben  értékesíti vevő részére terepviszonyok 

figyelembe vétele miatt. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy erről  kérelmezőt tájékoztassa, a szerződést 

kösse meg. 

 

Amennyiben vevő nem kíván élni a vételi 

lehetőséggel a fenti ingatlant pályázat útján történő 

értékesítéssel hirdesse   meg.  

 

Felelős:  Takács Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt 

és az ülést 13:50 órakor bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Takács Péter Takács Lászlóné 

polgármester jegyző 


