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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 2015. május 

4-én /hétfőn/ 18.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

Jelen vannak:  

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

   Takács Péter   polgármester 

   Vigh Elemér   alpolgármester 

   Gulyás Erzsébet  képviselő 

   Molnár Andrea  képviselő 

   Soós Gyula   képviselő 

   Varga János   képviselő 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Széll Pál   képviselő 

   Tanácskozási joggal meghívottak: 

   Takács Lászlóné  jegyző 

   Krunikkerné Török Andrea   pü. vezető 

    

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Stark Sándor   polgármester 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Kovács Krisztián    képviselő 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Fekete Róbertné  képviselő 

   Pókóné Román Katalin képviselő 

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete    

   Mohos József   polgármester  
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   Hoffner Tibor   alpolgármester 

   Prácser Miklós  képviselő 

   Stumpf Zoltán    képviselő 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Szőrös Ádám   képviselő 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Göntér Gyula   polgármester 

   Horváth Ferenc  alpolgármester 

   Dobosi Ferenc   képviselő    

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Kocsis Csaba   képviselő 

   Mohos Attila   képviselő 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Nemoda István   polgármester 

   Kardos Tibor     képviselő 

   Kovács Miklós   képviselő 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Marton Istvánné   alpolgármester 

   Ács Szilvia    képviselő 

Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Kovács Nándor   polgármester 

   Konkoly Norbert   alpolgármester 

   Albertné Asztalos Anita  képviselő 

   Horváth Bence   képviselő 

   Jehoda István    képviselő 

    

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Takács Péter    polgármester 

     Stark Sándor   polgármester 

     Mohos József   polgármester 

     Göntér Gyula   polgármester 

     Nemoda István  polgármester 

     Kovács Nándor  polgármester 

     Takács Lászlóné  jegyző 

             

Jegyzőkönyvvezető:    Bati Istvánné 

Takács Péter  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a hat 

Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 7 

tagjából 6 fő, 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 3 fő, Sáska község Képviselő-

testületének  mind az 5 tagja  jelen van, így az ülést megnyitotta.  
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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 zárszámadása. 

             Előadó:    Takács Lászlóné   

         jegyző 

2./   Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás módosítása, létszám 

megállapítása, pénzügyi fedezet biztosítása. Társulási 

Megállapodásának módosítása.  

             Előadó:    Takács Lászlóné   

         jegyző 

1. Napirend 

 

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2014.  évi 

költségvetésének zárszámadására vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők előzetesen 

megkapták.  

Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

Takács Lászlóné  jegyző elmondta, hogy szóbeli kiegészítése nincs, amennyiben az 

előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van, szívesen válaszol.  

Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  

Takács Péter  polgármester javasolta a zárszámadás elfogadását. Kérte először 

Monostorapáti  község Képviselő-testületét szavazni. 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:   

42/2015. /V. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

költségvetésének zárszámadását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

/Zárszámadás a jkv. mellékletét képezi/ 

Takács Péter   polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.  

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

23/2015. /V. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete Monostorapáti Közös Önkormányzati 
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Hivatal 2014. évi költségvetésének 

zárszámadását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

Takács Péter   polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

27/2015. /V. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetésének 

zárszámadását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

Takács Péter   polgármester kérte Sáska község Képviselő-testületét szavazni.  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

20/2015. /V. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi költségvetésének zárszámadását a 

határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.  

 

Takács Péter   polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

22/2015. /V. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetésének 

zárszámadását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

Takács Péter   polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

23/2015. /V. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetésének 
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zárszámadását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

2. Napirend 

Takács Péter   polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról, létszám biztosításáról 

szóló írásos előterjesztést a képviselők megkapták.  

Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

Takács Lászlóné  jegyző elmondta, hogy a napirendre vonatkozó előterjesztésben részletesen 

leírta mi az ami indokolja a megállapodás módosítását, így szóbeli kiegészítése erre 

vonatkozóan nincs. Mivel jogszabály szerint nem kötelező aljegyző kinevezése, a 

megállapodás erre vonatkozó részét is módosítani szükséges. Kérte a képviselők támogatását, 

hozzájárulását ahhoz, hogy június 1-től a nyugdíjba vonuló kolléganő helyett lehessen 1 főt 

felvenni, illetve az Ő három havi bérének finanszírozásához adjanak anyagi hozzájárulást.  

Amennyiben a képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van, 

szívesen válaszol.  

Képviselők részéről hozzászólás nem volt.   

Takács Péter polgármester javasolta a megállapodás módosításáról és a létszám, illetve 

annak, anyagi fedezetéhez történő hozzájárulásról külön szavazzanak.  

Ismertette a megállapodás módosítására vonatkozó határozati javaslatot.  

Kérte a képviselőket, amennyiben annak tartalmával egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. 

Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem szavazattal 

meghozta az alábbi:  

43/2015. /V. 4./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 

módosított megállapodást elfogadja.  

/Megállapodás a jkv. mellékletét képezi/ 

Takács Péter   polgármester kérte  Taliándörögd község Képviselő-testületületét szavazni.  

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

24/2015. /V. 4./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról szóló módosított 

megállapodást elfogadja.  

Takács Péter   polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.  
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Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

28/2015. /V. 4./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról szóló módosított 

megállapodást elfogadja.  

Takács Péter   polgármester kérte Sáska község Képviselő-testületét szavazni.  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

21/2015. /V. 4./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról szóló módosított megállapodást 

elfogadja 

Takács Péter   polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

23/2015. /V. 4./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról szóló módosított 

megállapodást elfogadja 

Takács Péter   polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

16/2015. /V. 4./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról szóló módosított 

megállapodást elfogadja 

Takács Péter polgármester  ismertette a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

létszám biztosítására, illetve annak anyagi finanszírozására vonatkozó határozati javaslatot.  

Kérte a képviselőket, amennyiben azzal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Takács Péter   polgármester kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét 

szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem szavazattal 

meghozta az alábbi:  
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44/2015. /V. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal részére 1 fő létszámot 

biztosít június 1-től 2015. szeptember 30-ig.  

Önkormányzat biztosítja a határozat 

mellékletében megállapított 536.000,-Ft összeget 

2015. évi költségvetéséből.  

Takács Péter   polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.  

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

25/2015. /V. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal részére 1 fő létszámot biztosít június 1-től 

2015. szeptember 30-ig.  

Önkormányzat biztosítja a határozat 

mellékletében megállapított 313.000,-Ft összeget 

2015. évi költségvetéséből.  

Takács Péter   polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

29/2015. /V. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal részére 1 fő létszámot biztosít június 1-től 

2015. szeptember 30-ig.  

Önkormányzat biztosítja a határozat 

mellékletében megállapított 183.000,-Ft összeget 

2015. évi költségvetéséből. 

Takács Péter   polgármester kérte Sáska község Képviselő-testületét szavazni.  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

22/2015. /V. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

részére 1 fő létszámot biztosít június 1-től 2015. 

szeptember 30-ig.  
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Önkormányzat biztosítja a határozat 

mellékletében megállapított 136.000,-Ft összeget 

2015. évi költségvetéséből. 

Takács Péter   polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

24/2015. /V. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal részére 1 fő létszámot biztosít június 1-től 

2015. szeptember 30-ig.  

Önkormányzat biztosítja a határozat 

mellékletében megállapított 98.000,-Ft összeget 

2015. évi költségvetéséből. 

Takács Péter   polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

17/2015. /V. 4./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal részére 1 fő létszámot biztosít június 1-től 

2015. szeptember 30-ig.  

Önkormányzat biztosítja a határozat 

mellékletében megállapított 84.000,-Ft összeget 

2015. évi költségvetéséből. 

Nemoda István  polgármester elmondta, hogy a második meneten ment át a létszámbővítésre 

vonatkozó igény. Jegyző asszonnyal beszélgettek erről a dologról. Nagy lecke van az 

apparátus előtt. Egy dolog a szakmaiság, más dolog az életkori összetétele az apparátusnak. 

Kérte a munkáltatót,  figyeljen arra oda, hogy 2-3 év múlva még kritikusabb lesz a helyzet. 

Azzal a kompromisszummal fogadták el a határozati javaslatot, hogy nem létszámbővítés 

lesz, hanem csak a betanulási időszakra lesz plusz létszám. Az apparátus kora, munkabírása 

adott, előre gondolkodjanak a jövőről. A jelenlegi megállapodás módosítás nem azt jelenti, 

hogy nem lehet aljegyző, ha szükség lesz rá újra vissza tudnak térni erre a témára.  

Mohos József polgármester elmondta, hogy teljes egészében egyetért Nemoda István 

polgármester úr által elmondottakkal. Véleménye szerint az előző együttes testületi ülésen 

nem volt kidolgozva ez az egész létszámkérdés. A jövőre vonatkozóan azt szeretnék, ha 

fiatalodna az apparátus, hisz hosszú távon lehet rájuk számítani. Költségtakarékosabb, 

kevesebb bért kell fizetni.  

Takács Lászlóné   jegyző megköszönte a képviselő-testületek támogatását. Annak érdekében, 

hogy zökkenőmentesen menjen a munka, szükség van arra, hogy betanításra kerüljön az új 

dolgozó. Egyetért azzal, hogy fiatalítani kell, de azt is tudomásul kell venni azt is, hogy egy 

pénzügyi szakembernek gyakorlattal, képesítéssel kell rendelkeznie. A munkakör betöltéséhez 
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szükséges képesítési feltételeket jogszabály határozza meg. Jelenlegi felvételnél ezeket a 

szempontokat kívánja figyelembe venni.  Következő évben már fiatal, pályakezdőket tervez 

felvenni.  

Takács Péter   polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 18.25 órakor 

bezárta.  

 

Kmf. 

 

  Takács Péter       Stark Sándor 

  polgármester       polgármester 

 

 

 

Nemoda István      Göntér Gyula 

polgármester       polgármester 

 

 

 

 Mohos József       Kovács Nándor 

 polgármester       polgármester  

  

 

Takács Lászlóné 

           jegyző 

 

  

 

 

 

 

 


