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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
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. 
szeptember 5-én /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel megtartott együttes ülésér l.  

 
Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

Monostorapáti, Pet fi u. 123.   
 
Jelen vannak:  

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
   Hárshegyi József  polgármester 
   Gulyás Erzsébet  alpolgármester 
   Polgár László   képvisel  
    Wind József   képvisel  
 
   Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Egyed Péter   képvisel  
   Szip cs Csaba   képvisel   
   Sztrik Emilné   képvisel      
    
   Tanácskozási joggal meghívottak: 

   Takács Lászlóné  jegyz  
   Krunikkerné Török Andrea   pü. vezet  
        
Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
   Imre Gabriella   alpolgármester 

Fekete Róbertné    képvisel  
Kovács Krisztián  képvisel  

   Távolmaradását előzetes bejelentette: 

   Stark Sándor   polgármester 
Somogyi Józsefné   képvisel  
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Taliándörögd község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    
   Mohos József   alpolgármester 
   Inhoff Zoltán   képvisel  
   Mohos Béláné   képvisel  

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

   Kajdi István   polgármester 
   Berki Sándor   képvisel  
 
Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
   Márvány Gyuláné  polgármester 
   Orsós János   alpolgármester, CKÖ elnöke 
   Mohos Attila   képvisel  

   Távolmaradását előzetes bejelentette:  

   Tóth Attila   képvisel  
   Szabó István   képvisel  
  
Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
   Marton Istvánné   polgármester 
   Ács Lászlóné    alpolgármester 
   Kandikó Ferencné   képvisel  

Távolmaradását előzetes bejelentette:  
Farkas Károly    képvisel  

   Nagy Péterné    képvisel  
   Nemoda István   küls s alpolgármester 
    
Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Kovács Nándor   polgármester 
   Horváth Árpád    alpolgármester 
   Konkoly Norbert   képvisel  
   Jehoda István    képvisel  

Tóth Zoltán     képvisel  

 
Jegyzőkönyv hitelesítők:   Hárshegyi József   polgármester 
     Imre Gabriella   alpolgármester 
     Mohos József   alpolgármester 
     Márvány Gyuláné  polgármester 
     Marton Istvánné  polgármester 
     Kovács Nándor  polgármester 
     Takács Lászlóné  jegyz  
             
Jegyzőkönyvvezető:    Bati Istvánné 
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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 4 f , Hegyesd község Képvisel -testületének  5 tagjából 3 f ,   Taliándörögd község 
Képvisel -testületének 5 tagjából 3 f , Kapolcs község Képvisel -testületének  5 tagjából 3 
f ,  Vigántpetend község Képvisel -testületének 5 tagjából 3 f ,  Sáska község Képvisel -
testületének  mind az 5 tagja  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:  
 
N a p i r e n d e t :     1./     Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013.  I. félévi  
             gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. 

             El adó:    Takács Lászlóné   
         jegyz  
 
 
1. Napirend 
 
Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. 
félévi költségvetési beszámolójáról szóló írásos el terjesztést a képvisel k el zetesen 
megkapták. A  tervezett 39.957 eFt-ból 19.214 eFt került kifizetésre az els  félév folyamán, 
mely átlagosan 48 % -os teljesítést jelent. A dologi kiadások részletezésénél látható, hogy két 
esetben lépték túl az id arányos teljesítést.  

Felkérte Takács Lászlóné jegyz t, amennyiben az el terjesztéssel kapcsolatban szóbeli 
kiegészítése van, tegye meg.  

Takács Lászlóné    jegyz  elmondta, hogy szóbeli kiegészítése nincs. A beszámoló 
részletesen tartalmazza az I. félévi költségvetés kiadásait, bevételeit és a teljesítést.  
Amennyiben az el terjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van, szívesen válaszol.  

Hárshegyi József  polgármester kérte a képvisel ket, amennyiben a napirenddel kapcsolatban 
a képvisel knek kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Kovács Nándor  polgármester  megköszönte a képvisel -testületeknek, hogy hozzájárultak 
ahhoz, hogy csatlakozzanak a közös hivatalhoz. Féltek attól, hogy a távolság miatt nem fog 
működni az ügyintézés. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy jól alakultak a dolgok, 
minden ügyet el lehet intézni helyben, nem kell a lakosságnak utazni. Megköszönte a hivatal 
dolgozóinak a munkáját.  

Marton Istvánné   polgármester  javasolta elfogadni a beszámolót.  is megköszönte a 
hivatal dolgozóinak a munkáját.  

Márvány Gyuláné   polgármester  szintén javasolta a beszámoló elfogadását, megköszönte a 
hivatal dolgozóinak a munkáját. 

Mohos József  alpolgármester  egyetértett a beszámoló elfogadásával,  is megköszönte a 
munkát.  

Takács Lászlóné   jegyz  megköszönte az elismer  szavakat.  

Hárshegyi József   polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a beszámoló 
elfogadását.  

Kérte el ször Monostorapáti község Képvisel -testületét szavazni. 
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Monostorapáti község Önkormányzata Képvisel -testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi:  

80/2013. /IX. 5./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 
Képvisel -testülete Monostorapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/ 
 
Hárshegyi József   polgármester kérte Hegyesd község Képvisel -testületét szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képvisel -testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi:  

37/2013. /IX. 5./Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Hegyesd község Önkormányzata Képvisel -
testülete Monostorapáti Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  

Hárshegyi József   polgármester kérte Kapolcs község Képvisel -testületét szavazni.  

Kapolcs község Önkormányzata Képvisel -testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi:  

79/2013. /IX. 5./Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Kapolcs község Önkormányzata Képvisel -
testülete Monostorapáti Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  

 
Hárshegyi József   polgármester kérte Vigántpetend község Képvisel -testületét szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képvisel -testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi:  

53/2013. /IX. 5./Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Vigántpetend község Önkormányzata Képvisel -
testülete Monostorapáti Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  

Hárshegyi József   polgármester kérte Taliándörögd község Képvisel -testületét szavazni.  

Taliándörögd község Önkormányzata Képvisel -testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi:  
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54/2013. /IX. 5./Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Taliándörögd község Önkormányzata Képvisel -
testülete Monostorapáti Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  

 
Hárshegyi József   polgármester kérte Sáska község Képvisel -testületét szavazni.  

Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta 
az alábbi:  

72/2013. /IX. 5./Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete 
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  

Hárshegyi József  polgármester megköszönte a képvisel k  részvételét,  az ülést 18.15 órakor 
bezárta.  
 

Kmf. 
 
 

Hárshegyi József      Imre Gabriella 
  polgármester       alpolgármester 
 
 
 
Marton Istvánné      Márvány Gyuláné 
polgármester       polgármester 

 
 
 
 Mohos József       Kovács Nándor 
 alpolgármester      polgármester  
  
 

Takács Lászlóné 
           jegyz  
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