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Önkormányzati Képviselő-testület   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/84-13/2022. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 24-

én /szerdán/ 17:00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános ülésén 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterem 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

Takács Péter polgármester 

Bati Istvánné képviselő 

Pócza Balázs képviselő 

Szipőcs Nikolett képviselő 

Törökné Giczi Anikó képviselő 

Varga János képviselő 

 

Távollétét előzetesen bejelentette: 

 

Vigh Elemér alpolgármester 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

Takács Lászlóné jegyző 

Kovács Pál Monostorapáti Önkéntes Tűzoltóegyesület elnöke 

Pócza Balázs Egervölgye Sportegyesület elnöke 

Németh József Polgárőrség elnöke 

Simon László Bokréta Nagycsaládos Egyesület elnöke 

Török Zoltánné Mozgáskorlátozottak Egyesülete vezetője 

Zentai János Énekkar tagja 

Kőmíves Ferencné Nyugdíjasok Egyesületének elnöke 

Gulyás Erzsébet              Települési Értéktár Bizottság elnöke  

 

Jegyzőkönyvvezető:  Domonkos Istvánné 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte Monostorapáti község Önkormányzata képviselő-

testülete nevében a rendes, nyilvános ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 6 tagja jelen van. Ismertette a 

napirendi pontokat, majd javasolta, hogy a Monostorapáti Értéktár beszámolóját is vegyék fel 

a napirendek közé. További javaslat, napirendi pont felvételének hiányában felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a módosított napirendi pontokkal. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 
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N a p i r e n d e t : 

 1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 

 Előadó: Molnár Tibor körzeti megbízott  

2./Tájékoztató a Monostorapáti Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

 Előadó: Németh István egyesület elnöke 

 3./Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről 

 Előadó: Egyesületek elnökei 

 4./ Beszámoló a könyvtár, kultúrház 2021. évi tevékenységéről  

 Előadó:  Stiglicz Rita  kultúrház  vezetője  

 5./Vegyes, aktuális ügyek 

a.)Monostorapáti ivóvízellátó rendszer Gördülő Fejlesztési 

Tervének véleményezése 

b.)Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer 

Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése  

c.)Viziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása 

 

6./ Monostorapáti Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

 Előadó: Gulyás Erzsébet elnök 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a napirend előtt a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb 

intézkedésekről kapott tájékoztató véleményezésére kérte fel a képviselőket. Hozzászólás 

hiányában felkérte a képviselőket határozathozatal nélkül kézfeltartással jelezzék, ha 

elfogadják a tájékoztatót. Megállapította, hogy a képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről szóló tájékoztatót. 

 

1. napirend: Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 

Takács Péter polgármester köszöntötte Horváth József alezredes, osztályvezető urat a Tapolcai 

Rendőrkapitányságról és Molnár Tibor körzeti megbízott urat. Elmondta, hogy első napirendi 

pont a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló, melyet a körzeti megbízott 

megküldött és a képviselők is megkaptak. 

 

Horváth József alezredes úr köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy hosszú évek óta 

nyugodtan jön Monostorapátiba, mert már több éve egy körzeti megbízott látja el 

lelkiismeretesen feladatát. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Molnár Tibor körzeti megbízott a 

legaktívabb körzeti megbízott, aki a közrend, közbiztonság vonalán szolgálaton kívül  is aktív. 

Elmondta a rendőségi munka számára hivatás, mely nem ér véget a munkaidő végeztével. A 

településen a közbiztonság kiváló 4 bűncselekmény történt az elmúlt évben, 2 közlekedési 

bűncselekmény, mely szerinte megnyugtató. A Művészetek Völgye Fesztivál nem befolyásolta 

a településen a közbiztonságot, mely a fesztiválban résztvevő, szomszédos településekről nem 

volt elmondható. Elmondta, hogy a közlekedésrendészeti szempontból méréseket végeztek, 

amely alapján a legveszélyesebb a településen található híd, melyen a 77-es út közlekedése 
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folyik. A forgalom évről évre egyre nagyobb és Veszprém megyében a gépjárművek száma is 

növekedett. Az ingatlan vásárlások, a főként hétvégi házaknak vásárolt ingatlanok is 

befolyásolják a településen a közlekedő járművek számát. A turisták megnézik a 

bűncselekményi adatokat is és oda mennek ahol kevesebb a bűncselekmény. Elmondta, az 

igazgatási rendészeti feladatok is fontos és kiemelt feladatai a körzeti megbízottnak, így a 

lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezőket is ellenőrzi, mindenki szabályosan tartja a 

fegyvereket a településen, akinek erre engedélye van. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 

település jó közbiztonságát elősegítette a polgárőrség munkája, a járőri szolgálat és  

megjelennek a nagyobb rendezvényeken is. A polgárőrség tagjai szabadidőjüket áldozzák fel a 

munkájuk során. Elmondta, hogy utazó bűnözők száma is csökkent, mely a polgárőrséggel való 

jó együttműködésnek, az együttes munkának köszönhető. Megköszönte a polgárőrség munkáját 

és az önkormányzat együttműködését és a közös munkát jónak értékelte.  

 

Takács Péter polgármester megköszönte a rendőrség, a körzeti megbízott munkáját és a 

beszámoló kiegészítését.  

 

Bati Istvánné képviselő szerint részletes volt a beszámoló és köszönte munkájukat. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Tapolcai Rendőrkapitányság Monostorapáti község 

közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   elfogadta az alábbi:  

 

46/2022. (VIII.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Tapolcai Rendőrkapitányság Monostorapáti község 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről szóló 2021. évi beszámolóját elfogadta. 

 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Tájékoztató a Monostorapáti Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

 

Takács Péter polgármester elmondta a következő napirendi pont a Monostorapáti Polgárőr 

Egyesület beszámolója a 2021. évi munkájukról, köszöntötte az egyesület elnökét. 

 

Németh József elnök köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan 

látták el a településen a polgárőri munkát, majd részletesen ismertette a teljesített órák számát, 

mely magába foglalta a járőrözéseket, a rendezvények biztosítását, a covid szabályok 

betartásával együtt járó feladatokat. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy részt vettek a lakosság 

segítségnyújtásában is a covid idején, gyógyszerek kiváltásával, bevásárlással. Elmondta, hogy 

munkájukat központi intézkedések is meghatározzák, mely a sportrendezvények biztosítását is 

magába foglalta. A faluban a bűncselekmények száma munkájuknak is köszönhetően csökkent 

és a rendőrséggel való jó együttműködésnek köszönhetően kábítószerkereskedőt fogtak el. 

Megköszönte az önkormányzat együttműködését, segítségét. Elmondta, hogy a településen a 

civil szervezetek, önkormányzat munkája összefonódik. A Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal is jó kapcsolatban vannak, mely elősegíti a felmerülő problémák mielőbbi 

megoldását. A rendőrséggel jó kapcsolat, a körzeti megbízottal együtt dolgoznak. Elmondta, 

hogy az utcai árusokat, akik házról házra jártak sikerült megszüntetni, mely a házakba történő 

bűncselekmények megelőzését hozta magával. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
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polgárőrségnek az elszámolása szigorúbb lett, de igyekeznek a szabályoknak megfelelni. A 

központból meghatározott intézkedések között van olyan amikor a településen kívül kell 

szolgálatot teljesíteniük példaként említette a Balaton átúszást, a kerékpárversenyt. Elmondta, 

hogy a cél a polgárőrség tagjainak létszámának megtartása és a jövőben is jó együttműködés 

megteremtése az önkormányzattal, a rendőrséggel és a civil szervezetekkel, mert szívesen 

segítenek. 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a beszámolót. Kérte a képviselőket tegyék fel 

kérdéseiket. Vélemény, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, 

ha elfogadják a polgárőrség beszámolóját. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

47/2022. (VIII.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Polgárőrség tevékenységéről szóló 2021. 

évi beszámolóját elfogadta. 

 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a harmadik napirendi pontban a 

civil szervezetek tevékenységéről szóló beszámolók véleményezése, elfogadása. Elsőként az 

Énekkar beszámolójának véleményezésére kérte fel a képviselőket, melyet Őri Sándor az 

énekkar vezetője átküldött és a képviselőknek megküldésre került. Hozzászólás hiányában 

megköszönte az énekkar tevékenységét, rendezvényeken való fellépését és felkérte a 

képviselőket kézfeltatással jelezzék, ha elfogadják az énekkar beszámolóját. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

48/2022. (VIII.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Énekkar tevékenységéről szóló 2021.-

2022. évi beszámolóját elfogadta. 

 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

beszámolójának elfogadása a következő, kérte a képviselőket annak véleményezésére. 

 

Kovács Pál elnök megköszönte az önkormányzat együttműködését, melyre a jövőben is 

számítanak. 

 

Takács Péter polgármester megköszönte az egyesület munkát, majd hozzászólás hiányában 

felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Monostorapáti Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület beszámolóját. 
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Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

49/2022. (VIII.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 

 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait az Eger-völgye Sportegyesület 

beszámolójának véleményezésére. Elmondta, hogy az egyesület tevékenysége sportöltöző 

felújításával még látványosabb és eredményesebb lett. Hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a szervezet tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

50/2022. (VIII.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Eger-völgye Sport Egyesület 2021. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját elfogadta. 

 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a következő a Monostorapáti Nyugdíjasklub 

beszámolójának véleményezése, elfogadása. 

 

Kőmíves Ferencné elnök megköszönte az önkormányzat együttműködést és támogatását és 

reméli a jövőben is számíthatnak az önkormányzat támogatására. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzat, ha nem lesz akadálya a jövőben 

is támogatja a civil szervezeteket. Megköszönte a Nyugdíjasklub munkáját, fellépéseit, majd 

hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 

Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete beszámolóját. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

51/2022. (VIII.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 

 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket a Bokréta Nagycsaládos Egyesület 

tevékenységéről szóló beszámoló véleményezésére. Elmondta, hogy a nagycsaládosok 
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egyesülete aktív volt és a civil kerekasztal mely folyamatosan biztosítja a képviselő-testület és 

a civil szervezetek közötti konzultációt, alapja a jó együttműködésnek. 

 

Simon László elnök megköszönte az önkormányzat együttműködését, támogatását és a civil 

szervezeteknek is jó az együttműködést. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Bokréta Nagycsaládos Egyesület tevékenységéről 

szóló beszámolót. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

52/2022. (VIII.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Bokréta Nagycsaládosok Egyesülete 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 

 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Péter polgármester a Mozgássérültek Tapolca és térsége csoportjának 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló véleményezésére kérte fel a képviselőket. 

 

Török Zoltánné elnök megköszönte az önkormányzat támogatását. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a szervezet támogatását. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

53/2022. (VIII.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Mozgássérültek Tapolcai csoportja 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 

 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a civil szervezetek elnökeinek az aktív részvételt és 

a szervezetek tagjainak munkáját a település rendezvényein. Munkájukhoz jó egészséget 

kívánt.  

 

4. napirend: Beszámoló a könyvtár, kultúrház 2021. évi tevékenységéről   

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a következő napirendi pont a könyvtár, kultúrház 

2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 

Stiglicz Rita művelődési ház vezető egy EFOP pályázat keretében megvalósuló táboroztatás 

miatt nem tud jelen lenni. Ismertette a könyvtár nyitva tartását és elmondta, hogy a leselejtezett 

könyvek 100 Ft-os darabáron megvásárolhatóak, melyet ezúton jelez a településen élőknek. 

Elmondta, hogy Stiglicz Rita a pályázat megvalósításával sokkal több munkát végez, ezúton is 
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köszönte és gratulált munkájához. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltarással jelezzék, ha elfogadják a könyvtár, kultúrház 2021. évi beszámolóját. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

54/2022. (VIII.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Művelődési Ház, Könyvtár,  2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 

 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. napirend: Vegyes, aktuális ügyek 

a.)Monostorapáti ivóvízellátó rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a következő napirendi pont a Gördülő Fejlesztési 

Terv véleményezése. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a víziközmű vagyon átadásáról, mely a 

Bakonykarszt Zrt-n keresztül valósul majd meg a Magyar Állam számára. Elmondta a 

Bakonykaszt Zrt. likvidítási gondok miatt nem tudja vállalni, ezért az önkormányzat 

felajánlhatja a Magyar Állam számára. Elmondta a Gördülő Fejlesztési Terv minden évben 

véleményezésre kerül, hosszú távú terv, amelyet minden évben aktualizálni kell. Ismertette a 

Monostorapáti ívóvíz víziközmű rendszerre vonatkozó határozati javaslatot és hozzászólás 

hiányában kérte annak elfogadását a képviselők kézfeltartással jelezzenek. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

55/2022. (VIII.24.) Ökt. számú 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 a  8. sorszámú 11-

24040-1-001-00-02 kóddal rendelkező Monostorapáti 

ivóvízellátó víziközmű rendszerre vonatkozó 2023-2037. 

évek közötti időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet a 

határozat melléklete szerinti formában elfogadásra 

javasolja. 
 

Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szolgáltatót 

a testület döntéséről tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné  jegyző 

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 
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b.)Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének 

véleményezése  

 

Takács Péter polgármester ismertette a Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-

rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének határozati javaslatát. Hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

56/2022. (VIII.24.) Ökt. számú 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 a  64. sorszámú 21-

02422-1-005-00-00 kóddal rendelkező  Hegyesd 

szennyvízelvezető és- tisztító víziközmű rendszerre 

vonatkozó 2023-2037. évek közötti időszakra szóló 

Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti 

formában elfogadásra javasolja. 
 

Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szolgáltatót 

a testület döntéséről tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné  jegyző 

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

 

c.)Viziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a következő, amelyről döntenie kell a képviselő-

testületnek az Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonának aktualizálása. A 

vagyonértékelése és az aktualizálás elvégzése a víziközmű tulajdonosának a feladata. 

Elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták, kérte annak véleményezését. 

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 

Monostorapáti ivóvízrendszerére vonatkozó vagyonértékelésről szóló határozati javaslatot. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

57/2022. (VIII.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti     Község Önkormányzata Képviselő-

testülete, mint a 11-24040-1-001-00-02 MEKH kóddal 

rendelkező 8. sorszámú Monostorapáti    ivóvízellátó 

víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 

víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó 

előterjesztést. 
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Képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése alapján elkészített 

vagyonértékelés aktualizálásával egyetért. 

- Képviselő-testület elfogadja a  költségviselés mértékét 

- A 2022. évi használati díjat a Bakonykarszt Zrt. víziközmű 

szolgáltató kezelésébe 

adja. 

  Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: Takács Péter  polgármester 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Bakonykarszt Zrt. előzetes 

felmérést végzett az önkormányzatok között, melyek  azok  az önkormányzatok akik átadnák a 

víziközmű vagyont a Magyar Államnak. Elmondta nagyon sok választása nincs az 

önkormányzatoknak. Nagy valószínűséggel Monostorapáti átadja, előzetes 

szándéknyilatkozatot aláírta és megküldték. 

6. napirend: Monostorapáti Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

Takács Péter polgármester köszöntötte a Monostorapáti Települési Értéktár Bizottság elnökét, 

Gulyás Erzsébetet. 

 

Gulyás Erzsébet elnök köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a Települési Értéktár 

Bizottságban végzett munka önkéntes, szabadidőbe végzik tagjai. Eszmei tevékenység, 

megőrzik a település értékeit a jövő nemzedéke számára, a tevékenységük sokrétű. 2015-ben 

alakult Monostorapátin a Települési Értéktár Bizottság, majd ismertette tagjait. Elmondta az 

első ülésükön számba vették a település értékeit. Ismertette az értéktárba vehető értékek 

benyújtásának módját, menetét. Elmondta, hogy rendelet határozza meg milyen módon, hogyan 

kell benyújtani, szabványosított formában az értékeket. Elmondta a bizottsági tagok között 

kiosztották az egyes értékeket a polgármester úrhoz kellett benyújtani, majd döntés született 

arról, hogy mi kerül a Települési Értéktárba. Elmondta 12 értéket vettek fel a második ülésen 

és az Almádi Monostor a Megyei Értéktárba is bekerült. A települési értéktár megalakulásakor 

remélték, hogy előnyt jelent majd megalakulásuk, de eddig még nem érezték előnyét. 2017 és 

2018-ban adatgyűjtés folyt, felhívás a lakosság segítségének kérése. Régi fényképek gyűjtése 

melyet még szívesen fogadnak, szeretnének még az önkéntes tűzoltók munkájáról is képeket, 

valamint az egykori női tűzoltókról is. Sajnálattal mondta el, hogy az önkéntes tűzoltókról, 

munkájukról nem maradt fenn kép, sem a régi posta épületről, buszmegállókról. 1971-ben 

Szuper Irma néni által készített gyűjteményben egy régi betlehemes szöveg is megtalálható, de 

képek sajnos nincsenek. Az értékőrzése jelenleg otthonában egy szekrényben van, illetve 

pendrive-n. Minden eddig megkapott oklevelet, iratot, fényképet digitalizáltak és lementettek 

majd visszaadták tulajdonosának. Terveik közül kiemelte Nagy Pál kőműves mester Lurdi 

kápolnához emléktábla elhelyezését, a hősi emlékmű 30. évfordulójára annak felújítását, a 

bölcsőcske 70. évfordulójára is szeretnének valamit, mely a Települési Értéktárba bekerült.  

2019. szeptemberében részt vettek az Országos Értéktár ünnepségén és értékeiket 

bemutathatták a megyei rendezvényen is. Ismertette egy Budapestről érkező megkeresést,  egy 

antikváriumban vásárolt könyvben megtalált levelezőlap alapján a leszármazottak 
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felkutatásáról és egy találkozó megszervezéséről. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2020-ban 

benyújtott anyagot a bölcsőcskéről, hogy bekerüljön a Megyei Értéktárba, de sajnos nem 

sikerült. 2022-ben is egyeztetett az értéktár megyei elnökével az ügyben. Elmondta a logóval 

kapcsolatban 13 pályázat érkezett és Nagy Eszter pályázata nyert, ami már használható. 

Megemlítette, hogy Ládai Bodó Regina munkája egy kiadvány külső borítója lesz, Lesch Máté 

montázsát is szeretnék felhasználni, a honlapon megjeleníteni. A taliándörögdi értéktár napon 

is bemutatkoztak, valamint a Megyei Értéktár és az NMI által szervezett Magyar Műhelyek 

sorozatban is részt vettek, mely véleménye szerint nagyon kötött volt, nagyon szabályozott, 

időpontokra bontva a rendezvényt. Török Zoltánné és Illés Sándor plébános úr nyújtották be a 

Kálvári létrehozására engedély kérését az önkormányzathoz, melyet meg is kaptak. Reméli, 

hogy elkészül a kálvária, jelenleg 6 stációra van elegendő adomány. Elmondta egy stáció 

kétszázezer forint. Terveikről elmondta, hogy jövőre lesz 80 éves a Simon kereszt felállításának 

évfordulója, melyet Simon Dezső kovács állítatott, majd röviden ismertette a kereszt 

felállításának történetét és Simon Dezső leszármazottjának megtalálását. Szeretné, ha a 

település honlapján lenne egy olyan felület, ahol az  „Akikre büszkék vagyunk” felírtnál 

megjelennének a díszpolgári címet kapott személyek neve és miért kapta, természetesen az 

érintettek jóváhagyó nyilatkozatának beszerzése mellett. Távlati tervek közül kiemelte két 

munkafüzet kiadását egyet az alsó iskolában, egyet a felső iskolában. Játékos feladatok a 

településről, történetek, novellák melyekből megismerhetik a település életét, az egykori 

lakosokat, melyhez kérte pedagógusok segítségét is. Véleménye szerint a Takács család 

feldolgozása, a kereskedő család története is egy jó novella anyaga lehetne. Megköszönte a 

lehetőséget a beszámoló megtartására. 

 

Takács Péter  polgármester megköszönte a beszámolót. 

 

Simon László elnök jó ötletnek tartaja az iskolások részére a munkafüzetet, történeteket a 

településen élőkről. 

 

Takács Péter polgármester megköszönte az értéktár bizottság munkáját és felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az elhangzott beszámolót.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen, 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

58/2022. (VIII.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Települési Értéktár Bizottság 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Péter polgármester egy csokor virággal köszönt meg Takács Lászlóné Marika 

jegyzőasszonynak a munkáját, hogy visszajött a jegyző feladatokat ellátni. A képviselő-testület 

nevében nyugdíjas éveihez is sok erőt, jó egészséget kívánt. 

 

Takács Lászlóné jegyző megköszönte az elismerést és elmondta örömmel jött vissza. Elmondta 

amit lehetett elvégzett és bízik abban, hogy majd a jegyző úr is hasonló lendülettel dolgozik. 

Köszönte a lehetőséget és örült a három hónapi munkának. 
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Takács Péter  polgármester megköszönte a képviselő-testület, a Települési Értéktár Bizottság, 

a civil szervezetek munkáját és a megjelenést, majd az ülést 18:14 órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Takács Péter Takács Lászlóné 

polgármester jegyző 


