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J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült:  Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat 
Képviselő-testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testületének, 
Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat 
Képviselő-testületének, Sáska Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 
30-án /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

 
Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

Monostorapáti, Petőfi u. 123.   
 
Jelen vannak:  

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
   Hárshegyi József  polgármester 
   Gulyás Erzsébet  alpolgármester 
   Egyed Péter   képviselő 
   Polgár László   képviselő  
   Sztrik Emilné   képviselő    
   Varga János   képviselő 
 
   Tanácskozási joggal meghívottak: 

   Takács Lászlóné  jegyző 
   Krunikkerné Török Andrea   pü. vezető 
    
Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
   Stark Sándor   polgármester 
   Imre Gabriella   alpolgármester 

Fekete Róbertné  képviselő 

   Távolmaradását előzetes bejelentette: 

Somogyi Józsefné   képviselő 
Kovács Krisztián    képviselő 
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Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete 
    
   Mohos József   alpolgármester  
   Berki Sándor   képviselő 
   Mohos Béláné   képviselő 
   Inhoff Zoltán   képviselő 

   Távolmaradását előzetes bejelentette:  
   Kajdi István    polgármester 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
   Márvány Gyuláné  polgármester 
   Orsós János   alpolgármester 
   Szabó István   képviselő 
  
   Távolmaradását előzetes bejelentette:  

   Mohos Attila   képviselő 
   Tóth Attila   képviselő 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Marton Istvánné   polgármester 
   Ács Lászlóné    alpolgármester 
   Kandikó Ferencné    képviselő 
   Nagy Péterné    képviselő 
   
   Távolmaradását előzetesen bejelentette  
   Nemoda István   külsős alpolgármester 
   Farkas Károly    képviselő 
    
Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Kovács Nándor   polgármester 
   Horváth Árpád    alpolgármester 
   Jehoda István    képviselő 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette  
   Konkoly Norbert   képviselő 
   Tóth Zoltán    képviselő 
    
Jegyzőkönyv hitelesítők:   Hárshegyi József   polgármester 
     Stark Sándor   polgármester 
     Mohos József   alpolgármester 
     Márvány Gyuláné  polgármester 
     Marton Istvánné  polgármester 
     Kovács Nándor  polgármester 
     Takács Lászlóné  körjegyző 
             
Jegyzőkönyvvezető:    Bati Istvánné 
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Hárshegyi József  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a hat 
Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének mind a  
6 tagja, Hegyesd község Képviselő-testületének  5 tagjából 3 fő,   Taliándörögd község 
Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő, Kapolcs község Képviselő-testületének  5 tagjából 3 
fő,  Vigántpetend község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő, Sáska község Képviselő-
testületének  5 tagjából 3 fő  jelen van, így az ülést megnyitotta.  

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását 

Képviselő-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 2014. évi  
             költségvetésének elfogadása. 

             Előadó:    Takács Lászlóné   
         jegyző 
 
1. Napirend 
 
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésére vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. Az 
előterjesztésből látható, hogy a költségvetés összeállításánál az állami támogatás összegét 
vették figyelembe, önkormányzati támogatással nem számoltak. A takarékosság jegyében lett 
tervezve a dologi kiadásokra. A személyi juttatásoknál 2 fő határozott idejű dolgozó 
alkalmazása miatt emelkedett a bér, aminek oka van. Ennek emelkedése miatt kevesebb 
dologi kiadást terveztek, annak érdekében, hogy az állami támogatáson belül maradjon a 
költségvetés összege,  de ha a tervezett összeg nem fedezi a szükséges kiadásokat, 
pótelőirányzatra lesz szükség.   

Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 
kiegészítése van, tegye meg.  

Takács Lászlóné jegyző elmondta a hivatal költségvetését az állam által biztosított 
pénzeszközök figyelembevételével állították össze. A dologi kiadások tekintetében 
megpróbálnak takarékoskodni. Tavalyi év végén a pénzmaradványból a szükséges 
nyomtatványokat, papírokat, nyomtatófestéket megvásárolták, mint ahogy a polgármester úr 
már elmondta, előre láthatólag pótelőirányzatra lesz szükség. A választások lebonyolításához 
kapnak irodaszer felhasználásra keretet, ami ha kismértékben, de pótolhatja a szükséges 
anyagok megvásárlásának forrását.  

Igyekeznek a hivatali munkát úgy ellátni, hogy mind a lakosság, mind a képviselő-testületek 
igényeit kielégítsék.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a költségvetéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 
tegyék meg.  

Polgár László  képviselő  elfogadhatónak tartotta a  költségvetést, hisz az állami támogatás 
keretein belül maradtak, az önkormányzatoknak jelenleg plusz kiadást nem jelent a hivatal 
fenntartása.  

Marton Istvánné   polgármester  köszöntötte a megjelent képviselőket. Megköszönte a 
hivatal dolgozóinak, a jegyzőnek a testületi munkához nyújtott segítséget. A hivatal 
vezetőjére bármilyen problémájuk volt, mindig lehetett számítani. Sok munkát vállal, nagyon 
nehéz dolga van, hisz hat településsel kapcsolatos feladatokat kell ellátnia, összeegyeztetni az 
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ügyfélfogadási időpontokat, ezért úgy gondolja minden támogatást megérdemel, köszönettel 
tartoznak neki.  

Takács Lászlóné   megköszönte az elismerő szavakat. Elmondta továbbra is igyekszik a  
munkáját úgy végezni, hogy testületek elégedettek legyenek.  

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

Kérte először Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 
minősített többséggel,  meghozta az alábbi:  

12/2014. /I. 30./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

 Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-
testülete a  Monostorapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal  2014. évi 
költségvetését 
   43.052 eFt-ban 
állapítja meg.  

Képviselő-testület utasítja a gesztor 
önkormányzat jegyzőjét, hogy az intézmény 
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat 
2014. évi költségvetésébe építse be. 

Felelős:    Takács Lászlóné 
                 jegyző 

      Határidő:  2014. február 6. 

Hárshegyi József  polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselő-
testületét szavazni.  

Taliándörögd  község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
minősített többséggel, meghozta az alábbi:  
 
1/2014. /I. 30./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t  

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-
testülete a  Monostorapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal  2014. évi 
költségvetését 
   43.052 eFt-ban 
állapítja meg.  

Képviselő-testület utasítja a gesztor 
önkormányzat jegyzőjét, hogy az intézmény 
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat 
2014. évi költségvetésébe építse be. 

Felelős:    Takács Lászlóné 
                 jegyző 

      Határidő:  2014. február 6. 
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Hárshegyi József  polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselő-
testületét szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
minősített többséggel, meghozta az alábbi:  

3/2014. /I. 30./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t  
 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testülete a  Monostorapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal  2014. évi 
költségvetését 

   43.052 eFt-ban 
állapítja meg.  

Képviselő-testület utasítja a gesztor 
önkormányzat jegyzőjét, hogy az intézmény 
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat 
2014. évi költségvetésébe építse be. 

Felelős:    Takács Lászlóné 
                 jegyző 

      Határidő:  2014. február 6. 
 

Hárshegyi József  polgármester kérte Sáska község Önkormányzati Képviselő-testületét 
szavazni.  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, minősített 
többséggel, meghozta az alábbi:  
 
9/2014. /I. 30./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t  
 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  Monostorapáti Közös Önkormányzati 
Hivatal  2014. évi költségvetését 

43.052  eFt-ban 

állapítja meg.  

Képviselő-testület utasítja a gesztor 
önkormányzat jegyzőjét, hogy az intézmény 
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat 
2014. évi költségvetésébe építse be. 

Felelős:    Takács Lászlóné 
                 jegyző 

      Határidő:  2014. február 6. 
 
Hárshegyi József  polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét 
szavazni.  
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Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 
minősített többséggel, meghozta az alábbi:  
 
1/2014. /I. 30./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t  
 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-
testülete a  Monostorapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal  2014. évi 
költségvetését 

   43.052 eFt-ban 
állapítja meg.  

Képviselő-testület utasítja a gesztor 
önkormányzat jegyzőjét, hogy az intézmény 
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat 
2014. évi költségvetésébe építse be. 

Felelős:    Takács Lászlóné 
                 jegyző 

      Határidő:  2014. február 6. 
 
 
Hárshegyi József  polgármester kérte Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-
testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
minősített többséggel,  meghozta az alábbi:  
 
35/2014. /I. 30./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a  Monostorapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal  2014. évi 
költségvetését 

   43.052 eFt-ban   
állapítja meg.  

Képviselő-testület utasítja a gesztor 
önkormányzat jegyzőjét, hogy az intézmény 
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat 
2014. évi költségvetésébe építse be. 

Felelős:    Takács Lászlóné 
                 jegyző 

      Határidő:  2014. február 6. 
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Hárshegyi József polgármester mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők 
részvételét,  az ülést 18.15 órakor bezárta.  
 

Kmf. 
 
 

Hárshegyi József      Stark Sándor 
  polgármester       polgármester 
 
 
 
Marton Istvánné      Márvány Gyuláné 
polgármester       polgármester 

 
 
 
 Mohos József       Kovács Nándor 
 alpolgármester      polgármester  
  
 
 

Takács Lászlóné 
           jegyző 
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