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Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testtiletének, Vigántpetend Önkormányzat
Képviselő-testtiletének, Sáska Önkormányzat Képviselő-testtiletének 2015. januar
23-án lpétteken/ 18.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.

Helye: MonostorapátiKözösÖnkormányzatiHivatalTanácsterme
Monostorap áúi, P etőfi, u. I23.
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Monostorapáti Önkormányzat képviselő-testülete
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önkormányzati képviselőtestület
8308 Sáska" Rákóczi u.4.

Tanácskozási ioggal meghívottak:

Takács Lászlőné jegyző
Krunikkerné Török Andrea pi.vezető

Hegye§d Önkarmánvz

Takács péter

Vigh Elemér
Gulyás Erzsébet
Molnár Andrea
Soós Gyula
Széll Pál
Varga János

stark sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
kovács krisztián
pókóné Román katalin

Taliándö rö gd önkormánvzat képviselő-testülete

Mohos József
Hoffner Tibor
prácser Miklós
Stumpf Zoltán
Szőrös Adám

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
kópviselő

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
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kapolcs Önkormányzat képviselő-testülete

Göntér Gyula polgármester
Horváth Ferenc alpolgármester
Dobosi Ferenc képviselő
Kocsis Csaba képviselő
Mohos Attila képviselő

Vieántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete

Nemoda István polgiármester
Marton Istvánné alpolgármester
Ács Szilvia képviselő
Kardos Tibor képviselő
Kovács Miklós képviselő

sáska Önkormányzat képviselő-testülete

Kovács Nándor polgármester
Konkoly Norbert alpolgármester
Albertné Asztalos Anita képviselő
Jehoda István képviselő

Távolmaradását előzetesen bei elentette:

Horváth Bence képviselő

Jegyzőkönyy hitelesítők: Takács péter polgármester
Stark Sándor polgármester
Mohos József polgármester
Göntér Gyula polgármester
Nemoda István polgármester
Kovács Nándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző

Jegvzőkönylryezető: Bati Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a hat
Képviselő-testíilet határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testiiletének mind a
6 tagtra, Hegyesd község Képviselő-testiiletének mind az 5 tagsa, Taliándörögd község
Képviselő-testtiletének mind az 5 taga, Kapolcs közsóg Kepviselő-testiiletének mind az 5
tagsa, Vigántpetend község Képviselő-testületének szintén mind az 5 taga, Sáska község
Képviselő-testiiletének 5 tagjából 4 ftí jelen van, igy az ülést megnyitotta.

Javasolta, a kikiildött meghívóban szereplő napirend elfogadását.

Képviselő-testületek tagjai a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül, egyhangúlag
elfogadták azalábbi:

N a p i re n d et: 1.1 Monostorapáti Közös ÖnkormányzatiHivatal2015.évi
költségvetésének elfogadása.

Előadó: Takács Lászlőné
jegyző
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2.1 Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Társulási
Megállapodásának módosítása.

Előadól Takács Lászlőné
jegyző

1. Napirend

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Közös ÖnkormányzatíHivatal költségvetésére
vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták.

Felkérte Takács Lászlőné jegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli
kiegészítése vall, tegye meg.

Takács Lászlóné jegwő köszöntötte a képviselő testiiletek tagjait. Elmondta, hogy a hivatal
2015" évre tervezett költségvetési fcíösszege 51.960 eFt, ami 9 millió forinttal több, mint az
előző évi. Az emelkedésnek két oka vafi: a tavalyi költségvetésben összegszerűen még nem
szerepelt az az egy ftÍ, aki köztiszlviselőként látta el Kapolcson a polgármesteri feladatokat.
A másik oka, hogy Bati Istvánné idei évben igényöe veszi a nők 40 éves szolgálati idejű
kedvezményes nyugdíját 2014. október 1-től. Helyette, a betanulási időszakot is figyelembe
véve 1 Őt szeretnének alkalmazni május 1-tő1, valamint 1 fő igazgatásíigyirtézőt április l-
től a jegyző munkájának segítésére. Azok a képviselők, akik már az előző ciklusban is
képviselők voltak, tudják, hogy már az oktőber együttes ülésen is felvetette alétszámbővítésre
vonatkozó igényét. Indokolta ezt azzal, hogy hat településnél és két roma nemzetiségi
önkormányzatnál a jegyző egy személyben nem fudja ellátni a testületi ülések anyagainak
elkószítését, a kisebb településeken a jegyzőkönywezetést, a döntések végrehajtását. 2014.
évben 100 képviselő-testületi ülés volt. Nagyot nehéz megoldani azt, hogy a jegyző minden
testüloti ülésen ott legyen. Minden dolgozó tulterhelt, ezért nem tudta megoldani ennek a
feladatnak az átadását A régi testiiletek nem döntöttek a kérésről, úgy gondolták erről már az
új testíileteknek kell döntést hozniuk. Ezen okokból emelkedett a költségvetés. Az áIlami
támogatás összege 42 m1lliő forint, ami nem volt elég a dologi kiadások fedezetére, ezért az
önkormányzatoktól ehhez hozzqarulást kellett kérni, 2015. évre a dologi kiadásokat atavaly
teljesítés alapjántervezték. Az áIlami támogatás csak a személyi juttatásokat fedezte, a dologi
kiadásokat már nem. A személyi kiadások azért magasabbak, mert idősebb dolgozók vannak,
akiknek a besorolási bére magasabb, mint egy fiatal dolgoaőnak. Az idei évtől folyamatosan,
minden évten nyugdíjba megy egy dolgozó, 2018-ig összesen 5 ftí fog nyugállományba
vonulni. Érdeklődött a szomszédos településeknél. A legtöbb helyen, 
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településhez yafi egy aljegyző, aki három település ügyeit intézi, 19 fcível dolgoznak.
Kővágóörsön 10 településhez 2a fő van a hivatalban. ZaIahalápon 3 település ügyeit intézlk,
12 fővel. Tudja azt,hogy az önkormányzatoknak is szükségük van minden forintra, de azért
kéri a testiiieteket támogassák a kérését. Mindig is hozzá kellett járulni a hivatalok
működéséhez" Jő doiog, hogy az áIIam most támogatla, de sajnos ez az összeg nem fedezi a
költségeket" Ti$ékaztatta a képviselőket, hogy az elmúlt években mennyivel kellett
hozzájárulniuk az önkormányzatoknak a hivatal működéséhez. A tételes költségvetésből
|átszik, hogy a dologi kiadásoknál is csak a szükséges, minimális dolgokat tervezték be.
Sokba kerülnek a programfelügyeleti díjak, a postaköltségek, és a nyomdai költségek, ez&" is
javasolták, hogy a testületi anyagok elektronikusan kerüljenek megküldésre. Minden dolgozó
leterhelt, ennek elienére mindenki igyekszik tisztességek ellátni a feladatát. Az ővodaí
gazdaság1 űgyintéző munkakörének megszűnése után az óvoda teljes gazdálkodását,
könyvelését is m,egkapták létszám nélktil. A konyha miatt nagyon sok a feladat, sok a számla,
amit le kell könyvelni, utalni. Nem lehet azt elvámi, hogy a pénzügyes kolléganő otthon, vagy
hétvégén dolgozzon, igy nehéz a szabadságokat is kiadni. Lesznek olyan feladatokat, amiket
márciustól elvisz a Járási hivatal, de nem lehet még azt sem tudni, hogy a képviselő-testtiletek
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a szociális rendeletükben milyen ellátásokat fognak megállapítani. Következő év márciusta ez
miár tisztáződlk, ha elmegy a következő kolléganő nyugdíjba, a |étszétmra errnek
fiiggvényeben vissza lehet térni. Az adőzással kapcsolatos feladatokat mindenképpen egy új
dolgozónak kell átadni. Hat település adóját a határidők rniatt nem tudja egy ember csinálni.
Kérte a képviselő-testületeket támogassák kérését. Aljegyzőt nem kíván alkalmazni
költségtakarékosság miatt.

Gulvás Erzsébet képviselő tárrtogatta a létszétmbővítést. Valóban sok az adminisztratív
feladat, sok a hat település, emiatt teljesen megalapozottnak tartja akérést.

Varga János képviselő elmondta, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok változás volt. A
hivatalhoz tartoző települések száma hatra növekedett. Egy fcível nőtt a hivatali létszám is.
Nem jó, ha csak tulórával lehet megoldani a feladatokat. Elértek egy színvonalat, aminek ára
van, véleménye szerint eztmegkell tartani. Támogatja alétszámbővítésre vonatkozó kérést.

Marton lstvánné alpolgármester elmondta, jelenleg több olyan képviselő varr, aki az előző
képviselő-testületeknek is tagja volt. Ez a téma már tavaly ősszel is felvetődött, szerinte akkor
kellett volna erről dönteni. A munka megy, a dolgozók fláradtak. Egyetért azzal,hogy az elért
színvonalat meg kell tartani, támagatla a létszámbővítést annak érdekében, hogy továbbra is
megmaradjon a jó munka.

Takács Péter polgármester szerint nem kellene az előző évek hivatali költségeiről beszélni,
inkább előre kell gondolni. Az önkormányzatok áItalihozzájárulási összegek kicsit magasnak
ttínnek, biztosan minden településen volna helye ennek apénznek. Minden településen voltak
lakossági fórumok, beszélgetések, ahol a lakók felsorolták azokat a fejlesztéseket, melyeket
szeretnének, ha megvalósulnának, ezétl próbálnak tryy gazdálkodni, hogy mindenre jusson.

Molnár Andrea képviselő egyetértett azza|, hogy a fejlesztéseknél odafigyeljenek ana,hogy
minden fillér odakerüljön, ahova kell" Ugyanakkor azt gondolja, hogy minden falu mögött, és
minden képviselő mögött kell lenni egy olyan hivatalnak, ami összeszedett, nem kapkod, és
odafi gyel a munkáj ár a. Ezért egyetért a létszámbővítésre vonatkozó kéréssel.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy eddig is, és most is titmogatla a hivatal
költségvetését, egyetért a létszátmbővítéssel.

Hoffner Tibor alpolgármester elmondta, hogy egy ticsit kimaradt az önkormányzati
dolgokból. Aköztgazgatási reform bevezetése után úgy gondolta, ilyen dolgokkal már nem
kell foglalkozni. Űgy gondolja nem véletlenül szabták meg a határokat, állapították meg az
állami hozzájárulás összegét. Az állam úgy gondolja, addig kell nyujtózkodni, ameddig a
takarónk ér. Már van tapasztalatuk abban, ha nagyon elszalad velük a szeker, azt később
nagyon nehéz kordába tartani. Ezek az összegek mindig a működést befolyásolják. Első évben
még csak lenyelik, aztán mínden évben több lesz a költség, ami feszültséget szül. Javasolta,
csak apró lépésekkel menjenek előre. Minden településnek sok ez a tervezett hozzájárulás.
Taliándörögdnek az előző évi hozzétlárulás 370 Yo-a. Nem vitatj a, hogy szükség van
segítségre, egyetért azzal, hogy legyen egy ember, aki segíti a jegyző munkáját, de
próbáljanak egy köztes megoldást találni arra, hogy maradjanak fejlesztési források is, és a
hivatali munka is legyen ellátva.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, a hivatal működéséhez szükséges normatívát leadja az
állam, ennek ellenére a legtöbb helyen hazzá kell járulni a hivatalok működéséhez. Azt
kellene megérteni, hogy az idei év egy átmeneti időszak. A következő évben már csökken a
személyi kiadás, mivel az új dolgozó kevesebb bérrel fog szerepelni, mint a mostani dolgoző,
aki ftíiskolai végzettséggel rendelkezik" Ha több feladatot elvisz a járás, előfordulhat, hogy a
jövő évben nyugdíjba vonuló kolléganő helyett nem kell felvenni senkit. A következő
napirend lesz a Társulási Megállapodás módosítása, mely kitér arra, hogy a munka
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átcsoportositást, átszervezést csak úgy lehet elvégezni, ha Taliándörögdről Horváthné Papp
Katalin lejön Monostorapátiba dolgozni. Az ügyfélfogadásokat továbbra is biztosítani kell.
Neki kellene ellátni a sáskai ügyfelfogadást. A munkakörökhöz mindenképpen hozzá kell
nyulni.

Mohos József polgármester tavaly októberben Taliándörögd község képviselő{esttilete volt
az, al<t nem szavazta meg a létszámbővítést. Akkor még két főről volt sző, arrti 900 ezer
forinttal terhelte volna meg Taliándörögd költségvetésót. Akkor azt mondta, várjtk meg az
önkormányzati váIasztások eredményét. Ha Márvány Gyuláné nem nyeri el a polgármesteri
tisztséget, visszakerül a hivatalhoz"Yissza is jött, tehát egy létszám kérdése már megoldódott.
Akkor is, és most is elismeri, hogy a jegyző asszonynak szüksége van egy segítségre, hisz egy
héten van öt munkanap, és hat települése van. Most megint két létszámról van szó, és 2.037
ezeí forintos hozzájárulásről. A jelenleg benyújtott költségvetés szerint nem is két
létszámmal, hanem hárommal bővül a hivatal. Elismerik, hogy szükség van segítsógre, de a
hozzágáru|ást soknak ÁrtJák. A következő napirenddel kapcsolatban elmondta, csatlakozási
feltételük volt, hogy Taliándörögdön 2 ftí állandó dolgozóval működjön a kirendeltség.
Kompromisszum készségük megvan, megértik azt,hogy Horváthné Papp Katalin tudja ellátni
a sáskai ügyfélfogadást, ezért az a javaslatuk, hogy azon a napon dolgozzon csak
Monostorapátiban. Továbbra is ragaszkodnak a két ftíhöz a kirendeltségen. Szerinttik, amit
papíron lefektettek, azt az egyezséget be kell tartani.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, nem 3 fcíről van sző, ezt mát a polgármesterekkel
történő egyeztetésen is elmondta. Csak a betanulási időszakra, hat hónapra van három fti. A
felmentési idő alatt is el kell végezrlt valakinek a munkát. Márvány Gyuláné már kapott
feladatokat, Bati Istvánné feladataiból is kerül hozzá. Ő is teszi a dolgát. Az adós feladatokat
már nem akarja átadni, mivel új adósprogram 1esz, mire betanul, Ő is elmegy nyugdíjba. Az
írásos előterjesztésben le vanirva, hogy milyen bénel számolnak azúj dolgozók esetében.

Gulyás Erzsébet képviselő szerint a várhatő nyugdíjazások miatt, mindenképpen plusz
kiadásokra lehet számolni. A létszámernelkedés két fő, hisz aki Bati Istvánné helyére jön,
csak addig van pluszba, amíg betanídák. Tapasztalatból mondja, egy ilyen munkaterületre
nem lehet valakit három hónap alatt betanítani. Egy év után lehetett az űj dolgozőra őnállő
feladatokat ráhizní. };/.ár az előző testtiletben is elmondta, hogy ezt akérést támogatni kell. A
fiatal dolgozőnak, rutin hiányában sokkal több idejében kerül a feladatot megoldani. Ez egy
átmeneti időszak lesz a sok nyugdíjazással. Véleménye szerint nem nagy kérés ez a két fő.
Aki ezt afajtamunkát nem csinálta, nem fudja.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, ez nem egy olyan munkaterület, ahol csak leveleket kell
gépelni. Ebhez a munkakörhöz több idő kell. A taliándörögdi ügyfélfogadásra reagáIva
elmondta már többször, a Társulási Megállapodás megkötésekor még nem látták a
problémákat, a gyakorlat azonban bebizonfltotta, hogy ez nem jól működik. Ha minden
önkormányzat kénre egy ftít allandő ügyfélfogadásra, nem maradna a hivatalban dolgozó.
Úgy étzi, Taliándörögdön dolgozók vonatkozásában munkáltatói jogkörét nem tudja
érvényesíteni, ha Taliandörögd képviselő-testtilete mondja meg, hogy a dolgozó melyik napon
jöhet le Monostorapátiba. Egyetért azzal, hogy egy fő állandó jelleggel legyen a
kirendeltségen, annak ellenére, hogy egyetlen egy településen sincs állandó ügyfélfogadás,
mégsem kell a lakosságnak utaznia annak érdekében, hogy ügyeit el tudja intézni. Sáska
esetében is meg van oldva minden, annak ellenére, hogy távolabb van. Nern tudja
munkaszervezéssel megoldani a feladatokat anélkül, hogy Taliándörögdről lejöjjön egy ftí. A
polgármesterekkel történő egyeztetésen elmondta, ki az a személy, akit fel szeretne venni, és
esetleg később a jegyzőí állást is betölthetné, igy a hivatal működésónek folytonossága
biztosítva lenne.
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Vieh Elemér alpolgármester elmondta, nem ért egyet a jegyző asszony által elmondottakkal,
sőt a műkÖdési költségek alakulásával sem. Taliándörögdön ott kellene hagyni azt az egy főt,
és előszÖr itt a hivatalban kellene a munkát átszewezni. Egyetért azzal, hogy nem a jegyzőnek
a feladata a testületi anyagok elkészítése, kiküldése, át kell adni ezt a munkát. Szó volt ar,ról,
hogy Márvány Gyuláné m:ár dolgozott az adőban, be kell tanítani, akár már holnaptól, szerinte
még terhelhetŐ. Nem látja a garanciát arra, hogy a most jelzett bruttó 150.000,-Ft-os fizetés
jÖvőre már nem ennyl. Hisz ha e|végzi a jelölt a jogi egyetemet, több bért kell adni. Nem látja
a garanciát arra, hogy ez a 9 millió forint egy fél év múlva is 9 millió lesz. Ezt a pénzt nem
csak most kell kifizetni, hanem a következő években is. Mivel itt költségvetésről van sző,
komoly pénzösszegekről, indítványozza azt, hogy névszerinti szavazás legyen. El kell
számolnia azzal aválasztók felé, hogy a falu érdekeit képviseli. Megkérdezte a Monostorapáti
Önkormányzat áItal kifizetendő 3,6 millió forintos költség milyen előnyt jelent a falunak?
Hogy jelentkezik a falu lakosságának pluszba? Szerinte sehogy. Ez csak arra valő, hogy a
hivatalban legyen plusz egy ftí, illetve az átmeneti időszakban még egy ftí. Ő ezt nem
támogatla.

Takács Lászlóné jeeyző elmondta nem ért egyet az előtte szóló alpolgármester úrral. Mint
már tÖbbször is elmondta, a folytonosság a lényeg. Ha átadlaMárványnénak az adót, egy év
múlva Ő is elmegy, megint lehet betanítani új dolgozót. Ólyun dolgázó kellene, at<ire ioUu
évre lehet számitari, nem jó az,ha munkaköröket évente adnak át. Hogy mit kap a falu érte,
talán meg kellene kérd.ezni az ttt lakókat. Aki bejön, mindenkinek készséggel állunk a
renclelkezésére, még akkor is, ha nem közigazgatási ügyben jön. Mindig is a lakosság érdekeit
szolgáltak. Eppen azértkéi alétszámot, hógy zökkendmentesen menjen a munka.

vieh Elemér alpolgármester szerint erről a lakosság véleményét is meg kellene kérdezni,
hisz tőlük veszik el apénzt.

Takács Lászlóné jegyző szerint a képviselőket, azzal, hogy megváIasztotta a lakosság,
felhatalmazta ana is, hogy helyetttik döntsenek. Nem életszerű minden ügyben a lakosság
véleményét kikérni.

Gulyás Erzsébet képviselő szerint máshogy látja ezt atémát egy kívülálló, és máshogy látja
az, aki szakmailag benne van. Azért mondta azt, amit mondott, mert könyvelőként tadla azt,
hogy az adóÜgyeket végezti milyen feladat. Nincs értélme annak, hogy valakit félévre
betanítsanak. Egyetért azza|, hogy felvegyenek egy fiatalt, aki esetleg végzi a jogr egyetemet,
ismerje meg a munkát, a falu lakosságát, tanuljon bele a dolgokba, legyen rutinja, és
pályáztassák meg vele majd a jegyzői áIlást, ha alkalmas lesz, neveljék ki a falunknak.

Takács Péter polgármester szerint nem csak Monostorapátinak, hanem a hat településnek
nevelnék ki.

Vieh Elemér alpolgármester megkérdezte mi a garancia arra,hogy ez az ősszegnem változik,
hisz a bruttó 150.000,-Ft egy középiskolai végzettségőkezdő fizetése? Attól tart, hogy utána
jönnek a plusz terhek, a bérigénnyel együtt.

Takács Lászlóné jegwő elmondta, az idei évben a költségvetést biztos nem terhelné egyéb
kiadás. Ha elvégzi a jogi egyetemet, lesz a 150.000,-Ft helyett 200.000,-Ft.-os fizeiése,
viszont az adős kolléganő, aki felvételre kerül, kevesebb bért kap, ott mar kiegyenlítődik. A
jelenlegi több éve dolgozók bére magasabb, mint akezdő új dolgozóké, itt mar megtakadtás
várható. Csak ez a garancia.

Takács Péter polgármester megkérdezte,hanem fogadják el a hivatal költségvetését, milyen
alternatívavan?
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Takács Lászlóné jegyző elmondta, újra össze kell jönni. Addig kell tárgyalni, amíg nem
fogadják el a hivatal költségvetését, - amit be kell építeni a Monostorapáti önkormányzat
költségvetésében - mivel e nélkiil nem lehet elfogadni az önkormányzati költségvetést sem.
Végeztek számításokat arra vonatkozóan, ha nem megy keresztül ez a létszámigénylés. Ha
csak egy ftí van felvéve, nincs aki, átvegye az adős munkát, vagy nem kap a jegyző segítséget.
Azt kellene megérteni, hogy hat hónapról van sző, arrig az új dolgozó betanul. Ha úgy
gondolják a testtileti tagok, hogy a jegyzőnek nem kell segítség, szavazzákmeyaz adóst.

Nemoda István polgármester szerint nem kellene szerepzavarba kerülni. Vigántpetend
képviselő-testtilete nem úgy jött ide, hogy a munkáltatói jogokat érintő kérdésekben
elmerüljön, ez a jegyző feladata. Ez egy örökség. Ebben az örökségben két és fel ér,,vel ezelőtt
a hat önkormátyzat az akkori társulással egyezségre jutott. Ez a papir nem tabu, ha a
gyakorlat azt mutafa, hogy bizonyos pontokat módosítani kell, annak meg van a jogr
előkészítési mechanizmusa. Ezeket általíharlmegelőzi egy értékeles. Brtékelni kell az elműlt
két év működését. A képviseleti demokráciábanbevállaltak egy komoly felelősséget. Ezekben
a napokban tervezik meg saját költségvetésüket. Vigántpetend is végzett egyfajta kalkulációt,
és azzaljöttek el, hogy az elmult két év munkáját megköszönik a gesztor önkormányzatnak,
és a hivatalnak, azt hogy viszik Vigántpetend önkormányzat működésével kapcsolatos
feladatokat. Tudomásul veszik, hogy ez egy régi kérdés. Mozgóskálán vannak a feladatok,
nem letisztáaott, hogy milyen munkaterületre és hány fcíre van szükség. Kompromisszumra
hajlamosak, Vigántpetendre eső 668 eFt a tartalékkeretet 25 oÁ-a. Azért, hogy a munka
menjen, és a munka minősége megmaradjon, a jegyző stabilan, érzelmektől mentesen vigye
tovább a hivatalt, ennek az összegnek az 50 %-át, 330 eFt-ot megajánl, annak érdekében,
hogy a hivatal költségvetése elfogadásra kerüljön. Ezt a költségvetést a működés első feléves
tapasztalatai alapjan nézzék meg, elővigyázatosságból címkézik a kért összeget, és a
tapasztaltok alapjén döntenének. Látatlanban aláirJák a lakosság arínyában rájuk eső részt. De
most, hogy legyen a hivatalnak költségvetése csak a 330.000,-Ft-ot tudják megajánlani.

Takács Péter polgármester megkérdezte a képviselőket mi a véleményük Vigántpetend
polgármester úr javaslatáról, mely szerint a 9 millió forintos hozzájárulás 50 oÁ-ának

me gfel el ő ho zzáj árulás b i zto sítását kéri az önkormán yzatol<r ől.

Gulyás Erzsébet képviselő szerint erről nem lehet szavazni, a kérdés az,hogy I fő,vagy 2 fő
legyen felvóve.

Kovács Nándor polgármester szerint a kérdés az, hogy megadják -e az önkormányzatok a
kért önkormányzati hozzájánulást a hivatal működéséhez, vagy sem. Nem a létszámről kell
vitatkozni, hanem ahozzíllárulás összegéről. Más kérdés itt nem lehet. A költségvetés keretein
belül a jegyző gazdálkodik. A munkéltatőijogkör a jegyzőé, Ő dont abban, hogy kit vesz fel,
milyen bérrel.

Takács Péter polgármester 19,15 órakor 10 perc szünetet rendelt el a testtiletek
véleményének kialakítása célj aból.

Az ülés 19.25 őrakor folytatódott.

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása
cé\áből két variációt terjesztenek a testületek eIé. Az ,,,L" vaiáQió szerint a hivatal
költségvetését 49.687 eFt-tal fogadnák el, melyben 1 fő létszátm bővítés szerepel bruttó
150.000,-Ft-os fizetéssel, a,,B'o variáció szerint a költségvetés fcíösszege 47.969 eFt, mely a
jelenlegi létszámmal, és a működéshez szükséges dologi kiadások fedezetével számol.

vigh Elemér alpolgármester javasolta a név szerinti szavazást.
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Takács Péter polgármester kérte a képviselő-testiileteket amennyiben egyetértenek a
névszerintiszavazássalkézfeltartással jelezzék.

Kérte elő ször Hegyesd község Képvi selő -testiiletét szav azni.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testíilete egyhangúlag, 5 nem szavazattal
megltoztaaz alábbi:

1t2015. (I.23.) Ökt számú határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vigh Elemér alpolgármester javaslatát nem támogatla,
nem kíván a Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi költségvetóséről névszerinti
szavazással dönteni.

Takács Péter polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazní.

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testi.ilete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi;

1,t2015. (I.23.) Ökt. számú határ ozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testiilete
Vigh Elemér alpolgármester javaslatát támogatja, a

Monostorapáti Közös Onkormányzali Hivatal 2015. éví
költségvetéséről névszerinti szavazással kíván dönteni.

Takács Péter polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testiiletét szavazfit

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 ígen szavazattal
meghozta az alábbi:

7t2lt5. (I.23.) Ökt. számú határ ozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vigh Elemér alpolgármester javaslatát tltmogatla, a
Monostorapáti Közös Onkormányzati Hívatú, 2015. éví
költségvetéséről névsz eintí szav azással kíván dönteni.

Takács Péter polgármester kérte Sáska község Képviselő-testtiletót szavazni.

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testiilete 3 nem, 1 igen szavazattal, megltozta az
alábbi:

1t2lt5. (I.23.) Ökt. számú határozatot
Sáska község Önkormán yzata Képviselő-testtilete Vigh
Elemór alpolgármester javaslatát. rrem támogatja, nem
kíván a Monostorapáti Közös Onkormrányzati Hivatal
2015. évi költségvetéséről névszerinti szavazássa7
dönteni.

Takács Péter polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testiiletét szavaznL.

Vigántpetond község Önkormányzata Képviselő-testtilete egyhangúlag, 5 nem szavazattal
megltoztaaz alábbi:
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1l2a15. (I.23.) Ökt. számú határ ozatot
Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testülete
Vigh Elemér alpolgármester javaslatát nem támogatja,
nem kívan a Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi költségvetéséről névszerinti
szavazással dönteni.

Takács Péter polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavaznl.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testiilete 4 igen, 3 nem szavazattal
meghozta az alábbj:

1t2a15" (I.23.) Ökt. számú határ ozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-
testiilete Vigh Elemér alpolgármester javaslatát
tílmogatja, a Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi költségvetéséről névszerinti
szav azással kíván dönteni,

Takács Péter polgármester a szavazások eredménye alapjan megállapította, hogy a
névszerinti szavazásra vonatkozó javaslatot nem lehet elfogadottnak tekinteni, mive| az
érvényes elöntéshez valamennyi települési önkormányzat településenként hozott egybehangzó
döntése szükséges.

Takr!§ Péter polgármester kérte a képviselőket szavazzanak a közös önkormányzati hivatal
2aI5. évi költségvetésére vonatkozóan. Az,,,L" vaiáciő szerint a hivatal költsógvetését
49"687 eFt-tal javasolják elfogadni, mely tartalmaz T fő létszámbővítést.

Kérte elő ször Hegyesd köz ség Képvi s elő -testtiletét szav azni.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:

2DaÉ. G. 23.) Okt. számú határ ozatot

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 201 5. évi
költségvetését

49.687 eFt-ban

állapítjameg.

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Onkorm ányzat 20 t 5 . évi költségvetésébe
építse be.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Hüár.nö:2015. február 4.

Kapolcs község Képvi selő-testületét szav azni.Takács péter polgármester kérte
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Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testtilete egyhangúlag, 5 nem szavazattal
megltoztaaz alábbi:

2l2015.(I. 23.)Ökt. számú h a t á ro zatot
Kapolcs község Önko.rmányzata Képviselő-testiilete
Monostorapáti Közös Onkormányzati Hivatal 49.687
eFt-ban tervezett 2015. évi költségvetését nem fogadja
el.

Takács Péter polgármester kórte Taliandörögd község Képviselő-testiiletét szavazn|

Taliandörögd község Önkonnányzata Képviselő-testtilete egyhangúlag, 5 nem szavazattal
meghozta az alíhbi:

2t2015. (I. 23.) Ökt. számú h at ár o z at o t

Taliándörögd község Önkormán yzata Képviselő-testi,ilete
Monostorapáti Közös Onkormányzati Hivatal 49.687
eFt-ban tervezett 2015. évi költségvetését nem fogadja
el.

Takles Péter polgánnester kérte Sáska község Képviselő-testi.iletét szavazni.

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testí,ilete egyhangúl ag, 4 igen szavazattal megltozta
az alábbi:

2t20l5. (I" 23.) Ökt. számú határ ozatot

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testiilete a
Monostorapáti Közös Onkormányzati Hivatal 201 5. évi
költségvetését

49.687 eFt-ban

állapítja meg.

Képviselő-testtilet utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, ho.gy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Onkorm ányzat 20I 5. évi költségvetésébe
építse be.

Felelős: Takács Lászlőné
Jegyzo

Hatáidő: 201 5. februar 4.

Takács_ Péter polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazn|

Vigántpetend község Önkonnányzata Képviselő-testtilete egyhangu|ag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbí:

2t2a15.U.23.\Ökt.számú határozatot

Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testiilete
a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi költségvetését
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Takács péter

49.687 eFt-ban

állapítja meg.

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Önkorm ányzat 2OI 5 . évi költségvetésébe
építse be.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

HatáÁdő: 201 5. február 4.

pol gármester kérte Mono storapáti köz s ég Képvi s elő -testtiletét szav azni.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testtilete 4 igen, 3 nem szavazattal
meghozta az alábbi

212015. (I.23.) Okt. számú határ ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-
testíilete a Monosto r apátí Közös Önkormán yzati Hiv aíal
20I 5. évi költségvetését

49.687 eFt-ban

állapítja meg.

Képviselő-testtilet utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, ho.gy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Onkorm ányzat 20 1 5 . évi költségvetésébe
építse be.

Felelős: Takács Lászlőné
Jegyzo

Hatáidő: 20 1 5. február 4.

Takács Péter polgármester a szavazások eredménye alaplán megállapította, hogy a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 49.687 eFt-ban megállapított 2OI5. évi
költségvetésének elfogadására vonatkozó döntéseket nem lehet elfogadottnak tekinteni, mivel
az érvényes döntéshez valamennyi települési önkormányzat településenként hozott
egybehangzó döntése szükséges.

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket fogadják el a Monostorapátí Közös
ankormányzati Hivatal 2015. évi költsógvetését d,,B" vaiácíő szerint, 47.969 eFt.
összegben, mely alapján az önkormányzatok az állami normatíván felüli dologi kiadások
fedezetére biztosítják az önkormányzatihozzá$árulást, alétszámbővítést nem támogatják.

Kérte elő ször Hegyesd község Képvi selő -testtiletét szav azní.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az aIábbi:



312015. (I.23.) Okt. számú

I2

határ ozatot

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete a
Monostorapáti Közös Onkormányzati Hivatal 201 5. évi
költségvetését

47.969 eFt-ban

állapítja meg, a hivatal működéséhez szükséges 316 eFt
önkormányz ati hozzájárulást 20 1 5. évi költségvetéséből
biztosítja.

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Önkorm ányzat 20 I 5. évi költségvetósébe
építse be.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Határyló,20 1 5. február 4.

Takács Péter polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testtilete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az aléhbt:

312015. (I.23.) Okt. számrí határ ozatot

Kapolcs község Önkormányzata Kepviselő-testülete a
Monostorapáti Közös Önkormán yzatl, Hivatal 2OI 5. évi
költségvetését

47.969 eFt-ban

áIlapitja meg, a hivatal működéséhez szükséges 658 eFt
önkorm ányz ati ho ziáj áruIást 20 I 5 . évi költ s égvetés éb ő 1

biztosítja.

Képviselő-teshilet utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, ho.gy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Onkorm ányzat 20 I 5 . évi költségvetésébe
építse be.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Hatiayló,,2O 1 5. február 4.

Takács PéteL polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testtilete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghoztaaz alábbi:



3t2015. (I.23.) Ökt. számú

13

hatá rozatot

Taliándörögd község Önkormán yzata Ké,pviselő-testtilete
a Monostorapáti Közös Önkormányzati lHivatal 2015.
évi költségvetését

47.969 eFt-ban

éllapitja meg, a hivatal működéséhez szükséges 1.133
eFt önkormányzati hozzájárulást 2015. évi
költségvetésébő1 biztosítj a.

Képviselő-testtilet utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Onkorm ányzat 20 I 5 . évi költségvetésébe
építse be.

Felelős: Takács Lász|őné
jegyző

Hatáidő: 20 1 5. februrár 4.

Takács Péter polgármester kérte Sáska község Képviselő-testtiletét szavazni.

Sáska közsóg Önkormányzata Képviselő-testíilete egyhangúlag, 4 igett szavazattal megltozta
az alábbi:

312015. (I.23") Ökt. számú határ ozatot

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testtilete a
Monostorapáti Közös Onkormányzati Hivatal 20I 5. évi
költségvetését

47.969 eFt-barr

áIlapitja meg, a hivatal működéséhez szükséges 514 eFt
önkormányz ati hozzájáruIást 201 5. évi költségvetéséből
biztosítja.

Képviselő-testtilet utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Önkorm ányzat 201 5 . évi költségvetésébe
építse be.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Hatád'dő: 20I 5. februátr 4.

Takács Péter polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testiiletét szavazni.

Vigrán@etend község Önkormányzata Képviselő-testiilete egyhangúlag, 5 ígen szavazattal
meghozta az alábbl;



3t2015. (I.23.) Ökt. számú

I4

határ ozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Monostorapáti Közös Onkormányzati Hivatal 2015.
évi költségvetését

47.969 eFt-ban

állapítla meg, a hivatal működéséhez szükséges 372 eFt
önkormányz ati hozzájárulást 20 1 5. évi költségvetéséből
biztosítja.

Képviselő-tesftilet utasída a gesztot önkormányzat
jegyzőjét, ho.gy az intézmény költségvetését
Mono storapáti Onkorm ányzat 201 5 . évi költségvetésébe
építse be.

Felelős: Takács Lászlőné
jegwő

HatáÁdő: 20 1 5. február 4.

Takács péter polgármester kérte Monostorap áti község Képviselő-testiiletét szav azni.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal
meghozta az alábbi:

3/2015. (I.23.) Ökt. számú hatá rozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-
te sttil ete a Mono sto r ap áti Kö zö s Önkorm án yzati Hív atal
20r 5. évi költségvetését

47.969 eFt-ban

áIlapitja meg, a hivatal működéséhez szükséges 2.016
eFt önkormrányzati hozzájárulást 2015. évi
költségvetéséből biztosítj a.

Képviselő-testtilet utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az iríézmény költségvetését
Monostorapáti Önkorm ányzat 20 I 5. évi költségvetésébe
építse be.

Felelős: Takács Lászlőtté
jegyző

Hatái'dő: 201 5. február 4.

2" Napirend

Takács Jéter polgármester elrnondta, hogy a Monostorapáti Közös ÖnkormányzatiHivatd,
létrehozásáról és fenntartásáról szóló Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó
előterjesztést a képviselők megkaptak. Mivel a hivatal költségvetése nem az előterjesztés
szerint került elfogadásra, a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztés is
változni fog.
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Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt tájékoztassa a képviselőket.

Takács Lászlóné jeewő elmondta, hogy a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó
előterjesztésben a bővített létszámmal számoltak. Mivel a képviselő-testiiletek a
létszámbővítést nem fogadták el, a módosításra vonatkozó előterjesztésen is változtatni kell.
Javasolta az alábbi módosításokkal elfogadni a Társulási Megállapodást:

- A Társulási Megállapodás 5. pontja úgy módosulna, hogy marad a 11 ftí köztisztviselő
és nincs allegyző.

- Módosulna a Taliándörögdi ügyfélszolgálati helyen történő ügyfélfogadás is, csak az
lenne rögzifve, hogy ügyfélfogadási időben minden nap biztosított az ügyintézés.
Mivel a létszámbővítéshez nem járultak hozzá a testiiletek, a munkaterületek
átszewezése miatt Taliándörögdről 1 ftít le kell hozni Monostorapátiba. Kérte a
Taliándörögdiek megértését és támogatását.

- Mivel nincs aljegyző, az aljegyzőre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell
helyezni.

- A 9. pont utolsó bekezdését törölni kell, mivel Zalahaláp - Sáska községek
Kö{egyzőségétől nem került át ahívatalL' z amegállapodásban szereplő 1 fő.

- 11. pontnál javitani keII: az aljegyző helyett az üléseken a közös önkormányzati
hivatal ügyintézője vegyen részt.

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, mondják el véleményüket, javaslatukat az
előterj esztéssel kapcsolatban.

Mohos József polgármester javasolta, hogy a módosításokról ktilön-lailön szavazzanak.

Takieg Lászlóné jegyző elmondta, hogy a Társulási Megállapodás módosításához mind az
5 módosító javaslatot el kellene fogadni, ezért nincs értelme a javaslatokról ktilön szavaznl

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket amennyiben egyetértenek az
előterjesztésben szereplő a határozati javaslattal, természetesen az elhangzott módosításokat
fi gyel emb e v év e, kézfeltartással j elezzék.

Kérte elő ször He gyesd község képviselő-testiiletét szav azti.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az aláhbí

412015" (I.23.) Ökt. számri határ ozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Iétrehozásárő| és fenntartásiáról szóló Társulási
Megállapodás módosítását elfogadj a.

Képviselő-testtilet felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapod ás aláír ásár a.

Felelős: Stark Sándor
polgármester

Határidő: 2)I5.január 31.

Takács Péter poigármester kérte Kapolcs község képviselő-testiiletét szavazni.
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Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, I tartőzkodással
meghozta az alábbi:

4t2015.(I.23.) Ökt. számú határ ozatot
Kapolcs község Önkormán yzata Képviselő-testülete a

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról és fenntartásáról szóló Társulási
Megállapodás módosítását elfo gadj a.

Képviselő-testiilet felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapod ás aláir ásár a.

Felelős: Göntér Gyula
polgármester

Határidő: 2015.január 31.

Takács Péter polgárrnester kérte Taliándörögd község képviselő-testiiletét szavazní-

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 nem szavazattal
meghozta az alábbi:

4t2Ot5.(I.23.)Ökt"számú határ ozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-
testtilete a Monostorapáti Közös Onkormányzati Hívatal
létrehozásáról és fenntartásáról szóló Társulási
Megállapodás módosítását az elhangzott módosító
javaslatokkal nem fogadja el.

Takács Péter polgánnester kérte Sáska község képviselő-testtiletét szavazn|

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testtilete egyharrgúlag, 4 ígen szavazattal, megltozta
az alábbí:

4l20l5.(I.23.)Ökt.számú határ ozatot
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testtilete a

Monostorapáti Közös Onkormányzati Hivatal
lótrehozásáról és ferrrrtartásáról szóló Társulási
Megállapodás módosítását elfogadj a.

Képviselő-testi,ilet felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapod ás aláír ásár a.

Felelős: Kovács Nándor
polgármester

Határidő: 2015.január 31.

Takács Péter polgármester kérte Vigantpetend község képviselő-testiiletét szavazni.

Vigántpetend község Önkormányzata Kópviselő-testtilete egyhangúlag, 5 igen szavazatta|,
meghozta az alábbt:



41201,5. (I.23.) Okt. számú

I7

határ azatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testtil ete a Mono sto r ap áti Kö z ö s Önkorm án yzati Hiv atal
létrehozásáról és fenntartásáról szóló Társulási
Megállapodás módosítását elfogadja.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapod ás aláír ásár a.

Felelős: Nemoda István
polgármester

Határidő: 2015. január 3l.

Takács péter pol gánaester kérte Mono storapáti köz ség képvi selő -testül etét szav azni.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testtilete 6 igen szavazattal,I Ertőzkodással
megltozta az alábbi:

41201,5. (I.23.) Ökt. számú határ ozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-
testtilete a Monosto rapáti Közös Önkormrán yzati Hiv atal
létrehozásáról és fenntartásáról szóló Társulási
Megállapodás módosítását elfogadja.

Képviselő-testtilet felhatalmazza a polgármestert a

Társul ási Megállapod ás aláir ásár a.

Felelős: Takács Péter
polgármester

Határidő: 2015.január 31.

TaEáes_létcr polgármester a szavazások eredménye alapján megállapította, hogy a
Monostorapáti Közös Önkormarryzati Hivatal létrehozásáről és fenntartásárő| szóló Társulási
Megállapodás módosításának elfogadására vonatkozó döntéseket nem lehet elfogadottnak
tekinteni, így a Társulási Megállapodás módosítására nem kerül sor. Az éwényes döntéshez,
valamennyi települési önkormányzat településenként hozott egybehangzó döntése szükséges,
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testiilete pedig nem fogadta eI a Társulási
Megállapodás módosítását"

Megköszönte a képviselők rós7vétglét, az ülést 19.40 órakor bezárta.
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