
Önkormányzati Képviselő-testület  Önkormányzati Képviselő-testület 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 

 Önkormányzati Képviselő-testület  Önkormányzati Képviselő-testület 

8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.  

Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 

8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. 

Szám: KÖH/7-1/2022.  

J e g y z ő k ö n y v 

Készült Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Hegyesd Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vigántpetend Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. január 26-én /szerda/ 17:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

 

Jelen vannak: 

 

 Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

Takács Péter polgármester  

Bati Istvánné képviselő  

Szipőcs Nikolett képviselő  

Pócza Balázs képviselő  

Törökné Giczi Anikó képviselő 

Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Vigh Elemér  alpolgármester  

 

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

Mohos József polgármester 

Stumpf Rebeka alpolgármester 

Prácser Miklós  képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Mohos Brigitta képviselő 

Szőke András képviselő 

 

 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete: 



 

Márvány Péter polgármester 

Kocsics Csaba alpolgármester 

Horváth Lászlóné képviselő  

Sári János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Márta István képviselő 

 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

Győriványi Dániel polgármester 

Kovács Miklós alpolgármester  

Ács Szilvia képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

Kardos Tibor képviselő 

 

Távolmaradását nem mentette ki: 

 

Giricz Zoltán képviselő  

 

Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

Somogyi József képviselő 

Sinkó Norbertné képviselő  

Lucziné Molnár Borbála képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

Horváth Bence polgármester 

Albertné Asztalos Anita alpolgármester  

 

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

Stark Sándor  polgármester 

Fekete Gábor képviselő  

Imre Gabriella  képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

Adrián Szabolcs  alpolgármester  

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

dr. Varga András jegyző 

Török Andrea pénzügyi vezető  

 



Jegyzőkönyv hitelesítők: 

  

Takács Péter polgármester  

Stark Sándor  polgármester  

Mohos József  polgármester  

Márvány Péter  polgármester 

Győriványi Dániel polgármester 

Somogyi József képviselő 

dr. Varga András jegyző  

 

Jegyzőkönyvvezető:  Domonkos Istvánné  

 

Takács Péter Monostorapáti község polgármestere köszöntötte az együttes ülésen megjelent 

önkormányzatok képviselő-testületeit, a hivatal köztisztviselőit az együttes testületi ülésen. 

Megállapította a jelenléti ívek alapján, hogy a képviselő-testületek határozatképesek, mivel 

Monostorapáti község Képviselő-testületének 6 tagja, Taliándörögd község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 3 tagja, Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 tagja, 

Sáska község Önkormányzata Képviselő- testültének 3 tagja, Vigántpetend község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 3 tagja, Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testületének 3 tagja jelen van, ezért az ülés megtartásának nincs jogi akadálya. Elmondta, hogy 

egy napirendi pont van a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése 

és nem érkezett több napirendi javaslat. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha 

egyetértenek a napirendi ponttal  

 

A Képviselő-testületek tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül 

elfogadták az alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :  

 

1. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése 

Előadó: dr. Varga András jegyző 

 

 

1. napirend: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a napirendi pont, a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének megtárgyalása, melyről az előterjesztést 

minden képviselő megkapta.  

 

dr. Varga András jegyző köszöntötte a megjelent polgármestereket és képviselőket, majd az 

előterjesztést kiegészítéseként elmondta, hogy a közös hivatal 2022. évi költségvetésével 

kapcsolatosan több tervezet is készült, amelyek a képviselőknek megküldésre kerültek. 

Elmondta, hogy a költségvetés az előző évhez képes növekedett. Kiemelte a személyi juttatások 

emelkedésének két oka is van, egyrészt két dolgozó részére 30 éves jubileumi jutalmat 

terveztek, melyet jogszabály szerint be kellett tervezni, másrészt terveztek bérfejlesztést. 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy bérfejlesztést a 8,7%-os infláció is indokolja, melyet 

lényegesen többnek érez mindenki, amikor vásárol. Elmondta, hogy a tervezetek a különböző 

mértékű az illetménykiegészítések szerint készültek. Ismeretette az illetménykiegészítés 

mértékét, mely a „B” variáció esetében 10%-os, „D” variációnál 0%-os, „E” tervezetnél 3,5%-

os és az „F” variációnál 5%-os, az illetmény alap 55.000.- Ft szinten tartása mellett. Javasolta 



a „B” variáció a 10%-os emeléssel megtervezett bérfejlesztés elfogadását, melyet azzal 

indokolt, hogy 8,7%-os infláció mellett kis mértékű reálbér növekedés lehetne, mely 2%-ot sem 

érné el a 10%-os emelés esetében. Elmondta, hogy a „D” variáció, az „E” illetve az „F” verziók 

a tényleges infláció mértéke alatt vannak, nem eredményezne reálbér növekedést. Tájékoztatta 

a jelenlévőket, hogy a polgármesterek egyeztettek, de konszenzus nem született. 

 

Takács Péter polgármester felkérte a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

véleményeiket a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. költségvetés tervezeteiről. 

Hozzászólás hiányában javasolta az „F” variáció elfogadását, mely 5%-os illetményemelést 

jelent a bérfejlesztésben. Felkérte a települések testületeit mondják el véleményeiket a 

javaslatról. 

 

Márvány Péter Kapolcs község polgármestere elmondta, hogy Kapolcs Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az 5%-os béremelést. 

 

Mohos József Taliándörögd község polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület egyetért 

az 5%-os emeléssel, melyet már a polgármesteri egyeztetésen is javasolt. 

 

Somogyi József Sáska Község Önkormányzata képviselője elmondta, hogy a képviselő-testület 

előzetes egyeztetése alapján 5%-os emelést támogatják. 

 

Győriványi Dániel Vigántpetend község polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 

képviselő-testületben nincs egységes álláspont. 

 

Stark Sándor Hegyesd község polgármestere elmondta, hogy mint legkisebb település 

elfogadja az 5%-os emelést, de ha a szavazást követően nem kerül elfogadásra lesz még 

javaslata. 

 

Márvány Péter Kapolcs község polgármestere megköszönte a közös hivatal dolgozóinak 

munkáját. Elmondta, hogy a polgármesterek egyeztetésén nem tudott személyesen jelen lenni. 

Szeretné, ha lehetne minden évben emelni, ösztönözve a dolgozókat, hogy aki tovább marad 

számíthat a béremelésekre. Véleménye szerint a béremelés jobb, ha a kisebb lépésekben 

hosszabb távra történik. Végül megköszönte a köztisztviselők munkáját, együttműködésüket. 

 

Takács Péter Monostorapáti község polgármestere további hozzászólás hiányában felkérte a 

települések képviselőtestületeit kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az „F” variációt. 

Elsőként felkérte Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületét kézfeltartással 

jelezzék, ha elfogadják a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 

az „F” tervezet szerint. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

1/2022. (I.26.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 

költségvetését 

72.002 e Ft-ban  

állapítja meg. 



 

Képviselő-testület 2022. január 1-től a köztisztviselői       

illetményalapot 55.000.- Ft-ban határozza meg.  

A hivatal működéséhez szükséges 4.815.000.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2022. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőjőt, hogy az intézmény 

költségvetési hozzájárulását, valamint az illetményalapot a 

Monostorapáti község Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe 

építse be. 

 

Felelős: dr. Varga András jegyző 

Határidő: 2022. február 15. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

2022. évi költségvetésével az „F” tervezet szerint.  

 

Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

1/2022. (I.26.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 

költségvetését 

72.002 e Ft-ban  

állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2022. január 1-től a köztisztviselői       

illetményalapot 55.000.- Ft-ban határozza meg.  

A hivatal működéséhez szükséges 2.803.933.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2022. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény 

költségvetési hozzájárulását, valamint az illetményalapot a 

Taliándörögd község Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe 

építse be. 

 

Felelős: dr. Varga András jegyző 

Határidő: 2022. február 15. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 



Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat az „F” tervezet szerinti Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésével.  

 

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

1/2022. (I.26.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 

költségvetését 

72.002 e Ft-ban  

állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2022. január 1-től a köztisztviselői       

illetményalapot 55.000.- Ft-ban határozza meg.  

A hivatal működéséhez szükséges 1.614.544.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2022. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény 

költségvetési hozzájárulását, valamint az illetményalapot a 

Kapolcs község Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe építse 

be. 

 

Felelős: dr. Varga András jegyző 

Határidő: 2022. február 15. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Takács Péter polgármester felkérte Sáska község képviselő-testületének tagjait kézfeltartással 

jelezzék, ha egyetértenek az „F” tervezet szerinti Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

2022. évi költségvetésével.  

 

Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

8/2022. (I.26.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 

költségvetését 

72.002 e Ft-ban  

állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2022. január 1-től a köztisztviselői       

illetményalapot 55.000.- Ft-ban határozza meg.  



A hivatal működéséhez szükséges 1.230.323.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2022. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény 

költségvetési hozzájárulását, valamint az illetményalapot a 

Sáska község Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe építse 

be. 

 

Felelős: dr. Varga András jegyző 

Határidő: 2022. február 15. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend Község Önkormányzata képviselő-

testületének tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az „F” tervezet szerint. 

 

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

4/2022. (I.26.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 

költségvetését 

71.002 e Ft-ban  

állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2022. január 1-től a köztisztviselői       

illetményalapot 55.000.- Ft-ban határozza meg.  

A hivatal működéséhez szükséges 892.753.- Ft önkormányzati 

hozzájárulást a 2022. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény 

költségvetési hozzájárulását, valamint az illetményalapot a 

Vigántpetend község Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe 

építse be. 

 

Felelős: dr. Varga András jegyző 

Határidő: 2022. február 15. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek „F” tervezet szerinti Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésével elfogadásával.  

 



Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

1/2022. (I.26.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetését 

71.002 e Ft-ban  

állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2022. január 1-től a köztisztviselői       

illetményalapot 55.000.- Ft-ban határozza meg.  

A hivatal működéséhez szükséges 731.654.- Ft önkormányzati 

hozzájárulást a 2022. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény 

költségvetési hozzájárulását, valamint az illetményalapot a 

Hegyesd község Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe 

építse be. 

 

Felelős: dr. Varga András jegyző 

Határidő: 2022. február 15. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Takács Péter polgármester megállapította, hogy minden képviselő-testület a Monostorapáti 

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését elfogadta. További hozzászólás 

hiányában megköszönte a részvételt és az ülést 17:14 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 

 

 

Takács Péter Mohos József 

polgármester polgármester 

 

 

Márvány Péter Somogyi József 

polgármester képviselő 

 

 

Győriványi Dániel Stark Sándor 

polgármester polgármester 

 

 

dr. Varga András 

jegyző 


