Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Önkormányzati Képviselőtestület
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Önkormányzati Képviselőtestület
8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.

Száma: 332-19/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat
Képviselő-testületének,
Kapolcs
Önkormányzat
Képviselő-testületének,
Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én /hétfőn/
17.30 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.
Helye:

Körjegyzőség Tanácsterme Monostorapáti

Jelen vannak:
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
Egyed Péter
Polgár László
Sztrik Emilné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szipőcs Csaba
Wind József

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné

körjegyző

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Imre Gabriella
Somogyi Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetes bejelentette:
Fekete Róbertné
Kovács Krisztián

képviselő
képviselő

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete
Marton Istvánné

polgármester
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Ács Lászlóné
Farkas Károly
Nagy Péterné
Nemoda István

alpolgármester
képviselő
képviselő
alpolgármester

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Kandikó Ferencné

képviselő

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

polgármester
képviselő
képviselő CKÖ elnöke
képviselő

Távolmaradását előzetes bejelentette:
Tóth Attila

alpolgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hárshegyi József
Stark Sándor
Márvány Gyuláné
Marton Istvánné
Takács Lászlóné

Jegyzőkönyvvezető:

Takács Lászlóné

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
körjegyző

Márvány Gyuláné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a
négy Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 7
tagjából 5 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő, Kapolcs község
Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő, Vigántpetend község Képviselő-testületének 5
tagjából 4 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:
Napirendet:

1./

Közös Fenntartású Körjegyzőség megszüntető okiratának
elfogadása.
Előadó:

Takács Lászlóné
körjegyző

1. Napirend
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a Monostorapáti Körjegyzőség Megszüntető
Okiratának tervezetét a képviselők írásban megkapták. Mindenki előtt ismert, hogy 2012.
december 31-el megszűnnek a körjegyzőségek, és 2013. január 1-től a most csatlakozott két
település részvételével az önkormányzatok Közös Önkormányzati Hivatalt hoznak létre. A
hivatal létrehozására vonatkozó Megállapodást, valamint az Alapító Okiratot 2012. november
14-i együttes ülésen az önkormányzatok elfogadták. Az előző együttes ülésen már napirendre
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tűzték a témát, de a MÁK javaslatára - mivel nem volt egyértelmű, hogy megszüntetést, vagy
módosítást kell elfogadni - a napirendről levették. A mostani tájékoztatás szerint a Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában az Alapító Okiratot csak akkor lehet átvezetni,
ha a jelenlegi hivatal, a Körjegyzőség Megszüntető Okiratát elfogadják a képviselő-testületek,
és megküldik a MÁK részére.
Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük
van, tegyék meg.
Hárshegyi József
polgármester felhívta a figyelmet, hogy
záradékában az elfogadó határozatok dátumát javítani kell.

a Megszüntető Okirat

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, az előterjesztés az előző együttes ülésre készült,
természetesen a dátum javítva lesz.
Marton Istvánné
polgármester megkérdezte a körjegyző jogviszonya a Körjegyzőség
megszűnésével együtt megszűnik –e ?
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy megszűnik a jogviszonya. A polgármesterek
döntik el lakosságszám arányában lévő szavazatukkal, hogy kit választanak jegyzőnek.
Amennyiben nem kívánják tovább foglalkoztatni, és jogviszonya megszűnik, megilleti a
jogszabály szerinti felmentési idő, illetve végkielégítés.
Hárshegyi József polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta az Megszüntető
Okirat elfogadását.
Kérte először Hegyesd község képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
60/2012. /XII. 10./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd
község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Körjegyzőség
Monostorapáti nevű költségvetési szerv
Megszüntető Okiratát elfogadja.
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a Megszüntető
Okiratban MÁK által jelzett esetlegesen felmerülő hiányosságokat
pótolja.
Utasítja körjegyzőt, hogy a Megszüntető
Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásból
történő
törlés
miatt
a
Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása
részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. december 15.
/Megszüntető Okirat a jkv. mellékletét képezi/
Hárshegyi József polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.
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Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:

111/2012. /XII. 10./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Körjegyzőség
Monostorapáti nevű költségvetési szerv
Megszüntető Okiratát elfogadja.
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a Megszüntető
Okiratban MÁK által jelzett esetlegesen felmerülő hiányosságokat
pótolja.
Utasítja körjegyzőt, hogy a Megszüntető
Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásból
történő
törlés
miatt
a
Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása
részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. december 15.
Hárshegyi József polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
81/2012. /XII. 10./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend
község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Körjegyzőség
Monostorapáti nevű költségvetési szerv
Megszüntető Okiratát elfogadja.
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a Megszüntető
Okiratban MÁK által jelzett esetlegesen felmerülő hiányosságokat
pótolja.
Utasítja körjegyzőt, hogy a Megszüntető
Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásból
történő
törlés
miatt
a
Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása
részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző
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Határidő: 2012. december 15.
Hárshegyi József polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
111/2012. /XII. 10./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Körjegyzőség
Monostorapáti nevű költségvetési szerv
Megszüntető Okiratát elfogadja.
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a Megszüntető
Okiratban MÁK által jelzett esetlegesen felmerülő hiányosságokat
pótolja.
Utasítja körjegyzőt, hogy a Megszüntető
Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásból
történő
törlés
miatt
a
Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása
részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. december 15.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy Veszprém Megyei Jogú Város
polgármestere minden települési önkormányzatot megkeresett Veszprém város által beadásra
kerülő – HEMO fejlesztése „Multifunkcionális Közösségi Központ létrehozása
Veszprémben” pályázathoz szükséges együttműködési szándéknyilatkozat kinyilvánítására.
Úgy gondolta, mivel ezt a megkeresést jelenlévő önkormányzatok is megkapták, együttes
ülésen is kinyilváníthatják együttműködési szándékukat.
Ismertette a Porga Gyula polgármester levelét. Az együttműködési megállapodás aláírása
semmilyen pénzügyi kötelezettséget nem jelent a résztvevő települések számára, ezért
javasolta a megállapodás aláírására felhatalmazni a polgármestereket.
Kérte először Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
61/2012. XII.10./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete támogatja Veszprém Megyei Jogú Város
„TIOP-1.2.1/a-12/1.
kódszámú
Agóramultifunkcionális közösségi központok és területi
közművelődési
tanácsadó
szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című
pályázati kiírás keretében benyújtásra kerülő -
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melynek célja a HEMO fejlesztése „Multifunkcionális
Közösségi
Központ
Létrehozása Veszprémben”
című pályázat
beadását.
Képviselő-testület vállalja, hogy együttműködik
az 1. sz. mellékletben meghatározott célok
megvalósításában
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős:

Stark Sándor
polgármester

Határidő: 2012. december 19.
Hárshegyi József polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
112/2012. XII.10./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete támogatja Veszprém Megyei Jogú Város
„TIOP-1.2.1/a-12/1.
kódszámú
Agóramultifunkcionális közösségi központok és területi
közművelődési
tanácsadó
szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című
pályázati kiírás keretében benyújtásra kerülő melynek célja a HEMO fejlesztése „Multifunkcionális
Közösségi
Központ
Létrehozása Veszprémben”
című pályázat
beadását.
Képviselő-testület vállalja, hogy együttműködik
az 1. sz. mellékletben meghatározott célok
megvalósításában
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős:

Márvány Gyuláné
polgármester

Határidő: 2012. december 19.
Hárshegyi József polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
82/2012. XII.10./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete támogatja Veszprém Megyei Jogú Város
„TIOP-1.2.1/a-12/1.
kódszámú
Agóra-
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multifunkcionális közösségi központok és területi
közművelődési
tanácsadó
szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című
pályázati kiírás keretében benyújtásra kerülő melynek célja a HEMO fejlesztése „Multifunkcionális
Közösségi
Központ
Létrehozása Veszprémben”
című pályázat
beadását.
Képviselő-testület vállalja, hogy együttműködik
az 1. sz. mellékletben meghatározott célok
megvalósításában
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős:

Marton Istvánné
polgármester

Határidő: 2012. december 19.

Hárshegyi József polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
112/2012. XII.10./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete támogatja Veszprém Megyei
Jogú Város
„TIOP-1.2.1/a-12/1. kódszámú
Agóra-multifunkcionális közösségi központok és
területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című
pályázati kiírás keretében benyújtásra kerülő melynek célja a HEMO fejlesztése „Multifunkcionális
Közösségi
Központ
Létrehozása Veszprémben”
című pályázat
beadását.
Képviselő-testület vállalja, hogy együttműködik
az 1. sz. mellékletben meghatározott célok
megvalósításában
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős:

Marton Istvánné
polgármester

Határidő: 2012. december 19.
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Hárshegyi József
polgármester tájékoztatta Monostorapáti község Képviselő-testületét,
hogy az Önkormányzat és a Bokréta Nagycsaládos Egyesület között létrejött együttműködési
megállapodásban foglaltak szerint az egyesület benyújtotta az Arany János utcában tervezett
játszótér kialakítására vonatkozó pályázatot. A játszótér tervezési díját – 152.400,-Ft-ot - az
egyesület fizette ki, melyet javasolt részükre megtéríteni.
Kérte a képviselőket amennyiben ezzel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, meghozta az
alábbi:
113/2012. /XII. 10./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Monostorapáti „Bokréta”
Nagycsaládos Egyesület
által benyújtott –
Monostorapáti Arany János utcában kialakításra
kerülő játszótérre vonatkozó
- pályázathoz
szükséges tervek elkészítésének költségeihez
152.400,-Ft támogatást biztosít, a 2012. évi
költségvetése terhére.
Utasítja a körjegyzőt, hogy
kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős:

a

támogatás

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. december 15.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 18.15 órakor
bezárta.
Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Stark Sándor
polgármester

Marton Istvánné
polgármester

Márvány Gyuláné
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

