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Monostorapáti Község Önkormányzata  

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/84-16/2022. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 28-

án /szerda/ 18:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán, mely egyben testületi 

ülés is. 

 

 

Helye:  Monostorapáti Kultúrház 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 12. 

 

 

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 

 

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte Monostorapáti Község Önkormányzata képviselő-

testülete nevében a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-

testület határozatképes, mivel 6 tagja jelen van. Ismertette a napirendi pontokat. 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./ Tájékoztató Monostorapáti Önkormányzat és a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal tevékenyégéről  

 

 Előadó: Takács Péter polgármester, dr. Molnár Máté jegyző 

 

        2./ Vegyes, aktuális ügyek  

 

 

1./ Tájékoztató Monostorapáti Önkormányzat és a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal tevékenyégéről 

 

Takács Péter:  Tájékoztatatja a megjelenteket; 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében vállalt fejlesztésekről. 

- Belügyminisztériumi forrásból és a Magyar Falu Program keretein belül aszfaltozása 

történt az Ady és Dózsa utca, illetve a József Attila utcának. 

- Hivatali tető megújulása a Belügyminisztérium támogatásából, és az óvoda 

tetőszigetelése Magyar Falu Program nyújtotta támogatásból a közeljövőben 

megtörténik. 

- A Dörögdi utcán játszótér épül, melynek munkálatai még az idén megvalósulnak. 

- Az Egészségházban történt víznyomócső-törés miatt az alapszolgáltatások ideiglenesen 

szünetelnek a helyszínen, a diszelen látja el Dr. Piedl Endre háziorvosunk a betegeket, 

az utaztatást az Önkormányzat oldja meg, a fogorvosi ellátás is megoldott Dr. Kurkó 

György által. A védőnő ellátás folyamatosan biztosított, melynek új helyszíne a 

Teleházban biztosított. A helyreállítás vonatkozásában az Önkormányzat a 

Belügyminisztérium részére Vis Maior támogatási kérelmet nyújtott be, és további 

pályázati forrásokat kíván beszerezni a projekt finanszírozására. 

- A közelmúltban az érintett Önkormányzatok részére a tervezők konzultációt folytattak 

le online felületen a településünket is érintő 77-es elkerülő út tervezésével kapcsolatban. 

Noha a fejlesztést megelőző tervezési szakasz elején vagyunk, elmondható, hogy ha a 

kivitelezés megtörténik, úgy Monostorapáti haszonélvezője lesz a fejlesztésnek. A 

tervezési szakasz várható zárása 2026, ami most előre látható határidő. 

 

Személyi változás történt az idei évben az Mesevirág Óvoda és Bölcsőde és a Monostorapáti 

Közös Önkormányzati Hivatal élén. 

Törökné Giczi Anikó lett az új intézményvezető és dr. Molnár Máté a jegyző. 

Átadom a szót jegyző úrnak. 

dr. Molnár Máté:  Köszönöm szépen szót, és köszönöm az Önkormányzatok és 

polgármestereik bizalmát, itt kiemelve Takács polgármester urat. A meghitelezett bizalmuknak 

köszönhetően 2022. szeptember hó 1. napjától elláthatom a jegyzői feladatokat a Hivatalnál. A 

lakosságot ezúton tisztelettel tájékoztatom, hogy a Hivatal a megszokott ügyfélfogadási rend 

szerint várja az ügyfeleket, bízom benne, hogy sokáig szolgálthatom a Hivatal működését. 

Takács Péter: A közmeghallgatás következő része következik, a lakosság részéről kérdések 

következnek. 
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Nagy János Mártonné: Belterületi vadkár vonatkozásában kéri az Önkormányzat segítségét, 

mert a vadak bejutnak a telkére és a szomszédokéra is. 

Vadásztársasággal is egyeztetett, de segítséget nem kapott egyelőre. 

Takács Péter: A területileg illetékes vadásztársaságokkal felveszem a kapcsolatot, úgy 

gondolom, hogy belátják a vadak általi károkozáshoz a kártérítést, mert érdekük, hogy a magas 

értéket képviselő vadak ne a belterületen pusztuljanak el. 

Ill Károlyné: 77-es út járda vonatkozásában kérdezi az Önkormányzatot, hogy mikor valósul 

meg az ABC és az Óvoda utcai keresztezésig.  

Takács Péter: A alapprobléma az, hogy a 77-es út és annak közvetlen környezete a Magyar 

Állam tulajdona, melynek vagyonkezelője a Magyar Közút, így annak fejlesztésébe az 

Önkormányzatnak sajnos nincs beleszólása, az Önkormányzat ezt nem tudja megoldani, de 

tudomása van arról, hogy ez egy kardinális, visszatérő kérdés, amennyiben kis remény is 

mutatkozik, az Önkormányzat lesz az első, aki a járdaépítés ügye mellé áll. 

Göbecs András: A Paptag fejlesztésének lehetőségeit kérdezi, mert a gyerekek iskolába történő 

járása biztonságosabb lenne ott, mint a 77-es főúton az újfaluból. 

Takács Péter: A Paptag fejlesztése folyamatosan napirenden van, pályázati forrás nélkül nem 

tudunk fejleszteni, amint lesz pályázat, a fejlesztésre nyújtunk be támogatási igényt. 

A Paptag szélességben történő fejlesztése azért korlátozott, mert végig magánterületek vannak, 

a Montitól Ny-ra található földterület jelenleg rendkívül nehezen elérhető, külföldön tartózkodó 

magánszemély tulajdona, az Önkormányzat szándékában áll, hogy arra vételi ajánlatot nyújtson 

be, és azon a területen új építési telekhelyekkel területfejlesztést hajtson végre, itt akkor a 

közműfejlesztéssel együtt a szükséges út- járda- és közvilágítás-fejlesztés is megvalósulna. A 

jelenlegi állapotában közvilágítás hiányában sötétben mondjuk korlátozottan, de nappal 

kiszolgálja azt a célt, hogy a 77-es utat biztonságosan elkerülhessük, de ehhez az is szükséges, 

és akkor itt most visszakérdezek, hogy az érintett területen gazdálkozók földmunkák esetén 

traktoraikkal ne vigyék fel a sárt az útfelületre. 

Bodó Krisztián: Kérdése, hogy mikor valósul meg a patakmeder tisztítása, mert erről korábban 

már szó volt, csak még nem valósult meg. Továbbá kérdezi az Iskola utca aszfaltozását mikorra 

tervezi az Önkormányzat. 

Takács Péter: Patak medrének tisztítása soron van, a kiárkolás kivitelezéséről az 

Önkormányzat gondoskodik. 

Ahogy a beszámolómban említettem, csak az idei évben 3 utcánk újult meg, az Iskola utca is 

tervben van akként, hogy az utcákat jelenlegi minőségük szerint osztályozzuk, a soron 

következő utcákat a soron következő pályázati forrásból fogjuk megvalósítani. Az Iskola utca 

is meg fog újulni. 

Soós Gyula: Kérdezi, hogy az Óvoda utca útfelújítását mikorra tervezi az Önkormányzat? 

Megjegyzi, hogy a Dózsa utca felújítása nagyon szépen sikerült, de az Óvoda utca állapota is 

szükségessé teszi a mielőbbi karbantartást. 

Takács Péter: A Képviselő-testület által 2019-ben jóváhagyott gazdasági program tartalmazza 

a felújításra váró utcák besorolását. Az Óvoda utca az Iskola utcával közösen a felújítási 

sorrendben következnek. A civil kerek asztalon ez a téma több alkalommal is napirenden volt, 

melyről részleteiben tájékoztatást adott. Jelzi, hogy a következő pályázati lehetőségeknél 

mindkét utca prioritást élvez. 
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Somogyi Imre: A polgármester úr beszámolójában említett elkerülő út megvalósulását 

követően kérdés, hogy a falu belterületi szakaszát érintő -jelenlegi- 77-es út az Önkormányzat 

vagyonkezelésébe kerül-e, mert álláspontja szerint az ilyen projektek esetén a „régi” utat 

újraaszfaltozzák, és a híd állapota is kérdés lesz. 

Kérdésem továbbá, hogy a tanösvények és a túraútvonalak vonalán sok a szemét, a túrázók 

elszórják és senki nem szedi össze, pedig ennek feladata a pályázóé lenne. 

Takács Péter: A jelen gazdasági helyzetben csak bizakodhatunk benne, hogy az elkerülő 

megvalósítását követően a belterületi szakasz új aszfaltot kap. 

A túraútvonalak tisztántartására ezúton is felhívom a figyelmet, akár önkéntes alapon is 

szervezzünk csoportokat, szemétgyűjtési akció keretén belül, társadalmi munkában járjuk be az 

útvonalat. 

Taál István:  Kérdezi a híd várható helyreállításának időpontját, mert volt kint a helyszínen, a 

híd tartószekrezetének betonvas elemei rozsdásak, életveszélyes, nem fedi beton, bármikor baj 

lehet. 

Takács Péter: Sajnos a híd állapotával tisztában vagyunk, de ahogy említettem a Magyar 

Államé a 77-es közút belterületi szakasza, így annak műtárgyaként a híd is. A vagyonkezelő a 

Magyar Közút, de sajnos ismerve a Magyar Közút hozzáállását, anno sok harc ment az 

aknafedlapokkal kapcsolatban is, senkinek nem kell bemutatni a problémát, de amíg a Magyar 

Közút álláspontja az, hogy nem az út tartozéka az akna fedlap, hanem a víziközműé, addig nem 

tudunk abban sem előre menni. 

Kovács Pál: Kérdése, hogy gazos sajnos a káposztás kert, nagyon sok a tulajdonos. 

Takács Péter: A káposztás kerttel kapcsolatban a probléma jelen állás szerint megoldhatatlan, 

a tulajdonosok között rengeteg a vidéki tulajdonos, akiknek tartózkodási helye sokszor 

ismeretlen, probléma továbbá, hogy a magas tulajdonosszámhoz az egyes ingatlanok kis mérete 

és annak viszonylagos kis értéke társul, ezért csupán azoknak érdeke, hogy rend legyen, akik 

művelik a területüket. 

Az viszont határozottan kijelenthetem, hogy a káposztáskertet érintő területrendezésben az 

Önkormányzat nem vállal és nem is vállalhat bármilyen zöldterület-karbantartási munkát. 

További kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzik el. 

 

További napirendi pont nem lévén, Takács Péter polgármester az ülést 19.05 órakor 

bezárta. 

      k.m.f. 

 

  Takács Péter       dr. Molnár Máté 

  polgármester              jegyző 

 


