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Önkormányzati Képviselőtestület
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Száma: 302-1/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képvisel -testületének, Hegyesd Önkormányzat
Képvisel -testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képvisel -testületének,
Kapolcs Önkormányzat Képvisel -testületének, Vigántpetend Önkormányzat
Képvisel -testületének, Sáska Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. január
28-án /hétf n/ 18.00 órai kezdettel megtartott együttes ülésér l.
Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
Monostorapáti, Pet fi u. 123.

Jelen vannak:
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Egyed Péter
Gulyás Erzsébet
Szip cs Csaba
Sztrik Emilné
Wind József

polgármester
képvisel
alpolgármester
képvisel
képvisel
képvisel

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Polgár László

képvisel

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyz
Krunikkerné Török Andrea pü. vezet
Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Imre Gabriella
Kovács Krisztián

polgármester
alpolgármester
képvisel

Távolmaradását előzetes bejelentette:
Somogyi Józsefné
Fekete Róbertné

képvisel
képvisel
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Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete
Kajdi István
Mohos József
Berki Sándor
Mohos Béláné
Inhoff Zoltán

polgármester
alpolgármester
képvisel
képvisel
képvisel

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete
Márvány Gyuláné
Mohos Attila
Orsós János
Szabó István

polgármester
képvisel
képvisel
RNÖ elnöke
képvisel

Távolmaradását előzetes bejelentette:
Tóth Attila

alpolgármester

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Farkas Károly
Nagy Péterné

polgármester
alpolgármester
képvisel
képvisel

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Nemoda István
Farkas Károly
Kandikó Ferencné

küls s alpolgármester
képvisel
képvisel

Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete
Kovács Nándor
Horváth Árpád
Konkoly Norbert
Tóth Zoltán

polgármester
alpolgármester
képvisel
képvisel

Távolmaradását előzetesen bejelentette
képvisel

Jehoda István
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hárshegyi József
Stark Sándor
Kajdi István
Márvány Gyuláné
Marton Istvánné
Kovács Nándor
Takács Lászlóné

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
körjegyz
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Hárshegyi József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a hat
Képvisel -testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képvisel -testületének 7
tagjából 6 f , Hegyesd község Képvisel -testületének 5 tagjából 3 f , Taliándörögd község
Képvisel -testületének mind az 5 tagja, Kapolcs község Képvisel -testületének 5 tagjából 4
f , Vigántpetend község Képvisel -testületének 5 tagjából 3 f , Sáska község Képvisel testületének 5 tagjából 4 f jelen van, így az ülést megnyitotta.
Javasolta, a kiküldött meghívóban szerepl napirend elfogadását
Képvisel -testületek tagjai a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül, egyhangúlag
elfogadták az alábbi:
Napirendet:

1./

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetésének elfogadása.
El adó:

Takács Lászlóné
jegyz

1. Napirend
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésére vonatkozó írásos el terjesztést a képvisel k el zetesen megkapták. A
tavalyihoz képest 150.000,-Ft különbség van, pedig már 6 település tartozik a hivatalhoz.
Pozitívan értékelhet az is, hogy az önkormányzatoknak nem kell hozzájárulni a hivatal
fenntartásához, hisz az állami támogatás azt teljes egészében fedezi.
Felkérte Takács Lászlóné jegyz t, amennyiben az el terjesztéssel kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Takács Lászlóné
jegyz elmondta a hivatal költségvetését az állam által biztosított
pénzeszközök figyelembevételével állították össze, a személyi és dologi kiadásokat
tartalmazza. A hivatal működésével kapcsolatban elmondta az ügyfélfogadási rend kialakult,
a megállapodásnak megfelel en tartják az ügyfélfogadást a településeken. A hivatali
létszámot a II. félévt l szeretné egy f vel b víteni, mivel a zalahalápi kollégan meggondolta
magát és nem jött át a hivatalhoz dolgozni. Mivel az önkormányzatok úgy nyilatkoztak hogy,
anyagilag nem tudják támogatni a hivatal működését, csak a tényleges állami támogatás
ismertében vesz fel új dolgozót. A kirendeltségre, ügyfélfogadási helyekre nem terveztek
kiadást, mivel a megállapodásban foglaltak szerint a működési költségeket az adott
önkormányzatok viselik. Természetesen papírt, postaköltséget biztosítja a hivatal.
Kérte a képvisel ket, amennyiben a költségvetéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.
Marton Istvánné
polgármester szerint a költségvetési koncepcióhoz képes szűkített
költségvetés készült, hisz akkor még 50 millió forinttal számoltak. Továbbra is azt kéri,
próbáljon a hivatal az állami hozzájárulásból kijönni, hisz az önkormányzatok költségvetése
nem teszi lehet vé, hogy a működéshez hozzájáruljanak. Az ügyfélfogadással kapcsolatban
elmondta, a gyakorlati tapasztaltok alapján azok id pontján bármikor lehet változtatni, ahol
nem szükséges a jelenleg megállapított id t tölteni, le lehet csökkenteni. Vigántpetenden az
ügyfélfogadási id január 1-t l a csütörtöki napokon megszűnt, ezt próbálja pótolni.
Hárshegyi József polgármester szerint óvatos költségvetés készült, hisz sok mindent lehetett
volna tervezni, gépparkot felújítani, berendezést vásárolni, de figyelembe vették, hogy
mindenhol takarékosan kell gazdálkodni.
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Takács Lászlóné jegyz megköszönte Sáska község képvisel -testületének a számítógépet,
nagy szükség lesz rá, ha tud új embert felvenni. A Járási Hivatal kevés olyan feladatot vitt el,
ami az itt eddig jelentkez feladatokat csökkentette volna. A járáshoz átkerült feladatokkal
kapcsolatos, a hivatalnál benyújtott kérelmeket továbbra is el kell fogadni.
Hárshegyi József polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a költségvetés
elfogadását.
Kérte el ször Monostorapáti község Képvisel -testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képvisel -testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
min sített többséggel, meghozta az alábbi:
4/2013. /I. 28./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képvisel -testülete a
Monostorapáti Közös
Önkormányzati
Hivatal
2013.
évi
költségvetését
39.957 eFt-ban
állapítja meg.
Képvisel -testület
utasítja
a
gesztor
önkormányzat jegyz jét, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2013. évi költségvetésébe építse be.
Felel s:

Takács Lászlóné
jegyz

Határid : 2013. február 5.
Hárshegyi József polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képvisel -testületét
szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képvisel -testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
min sített többséggel, meghozta az alábbi:
1/2013. /I. 28./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község
testülete
a
Önkormányzati
költségvetését

Önkormányzata Képvisel Monostorapáti
Közös
Hivatal
2013.
évi

39.957 eFt-ban
állapítja meg.
Képvisel -testület
utasítja
a
gesztor
önkormányzat jegyz jét, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2013. évi költségvetésébe építse be.
Felel s:

Takács Lászlóné
jegyz

Határid : 2013. február 5.
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Hárshegyi József
testületét szavazni.

polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képvisel -

Vigántpetend község Önkormányzata Képvisel -testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
min sített többséggel, meghozta az alábbi:
1/2013. /I. 28./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képvisel testülete
a
Monostorapáti
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2013.
évi
költségvetését
39.957 eFt-ban
állapítja meg.
Képvisel -testület
utasítja
a
gesztor
önkormányzat jegyz jét, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2013. évi költségvetésébe építse be.
Felel s:

Takács Lászlóné
jegyz

Határid : 2013. február 5.
Hárshegyi József polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képvisel -testületét
szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képvisel -testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
min sített többséggel, meghozta az alábbi:
1/2013. /I. 28./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község
testülete
a
Önkormányzati
költségvetését

Önkormányzata Képvisel Monostorapáti
Közös
Hivatal
2013.
évi

39.957 eFt-ban
állapítja meg.
Képvisel -testület
utasítja
a
gesztor
önkormányzat jegyz jét, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2013. évi költségvetésébe építse be.
Felel s:

Takács Lászlóné
jegyz

Határid : 2013. február 5.
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Hárshegyi József
testületét szavazni.

polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képvisel -

Taliándörögd község Önkormányzata Képvisel -testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
min sített többséggel, meghozta az alábbi:
2/2013. /I. 28./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képvisel testülete
a
Monostorapáti
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2013.
évi
költségvetését
39.957 eFt-ban
állapítja meg.
Képvisel -testület
utasítja
a
gesztor
önkormányzat jegyz jét, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2013. évi költségvetésébe építse be.
Felel s:

Takács Lászlóné
jegyz

Határid : 2013. február 5.
Hárshegyi József
szavazni.

polgármester kérte Sáska község Önkormányzati Képvisel -testületét

Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, min sített
többséggel, meghozta az alábbi:
8/2013. /I. 28./ Ökt. számú

határozatot
Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete
a
Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetését
39.957 eFt-ban
állapítja meg.
Képvisel -testület
utasítja
a
gesztor
önkormányzat jegyz jét, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2013. évi költségvetésébe építse be.
Felel s:

Takács Lászlóné
jegyz

Határid : 2013. február 5.
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Hárshegyi József polgármester mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a képvisel k
részvételét, az ülést 18.25 órakor bezárta.
Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Stark Sándor
polgármester

Marton Istvánné
polgármester

Márvány Gyuláné
polgármester

Kajdi István
polgármester

Kovács Nándor
polgármester

Takács Lászlóné
jegyz

