Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Önkormányzati Képviselő-testület
8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39.

Önkormányzati Képviselő-testület
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Önkormányzati Képviselő-testület
8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32.

Önkormányzati Képviselő-testület
8308 Sáska, Rákóczi u. 4.

Szám: 46-6/2017.
Jegyzőkönyv
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 2017.
december 15-én /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.
Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 8296 Monostorapáti,
Petőfi u. 123.

Jelen vannak:
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete:
Takács Péter
Gulyás Erzsébet
Molnár Andrea
Soós Gyula

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Vigh Elemér
Széll Pál
Varga János

alpolgármester
képviselő
képviselő

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete:
Mohos József
Prácser Miklós
Stumpf Zoltán

polgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Hoffner Tibor
Szőrös Ádám

alpolgármester
képviselő
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Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete:
Göntér Gyula
Kocsis Csaba
Mohos Attila
Varga Csaba
Varga Szilvia

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete:
Győriványi Dániel
Kardos Tibor
Ács Szilvia
Kovács Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Giricz Zoltán

képviselő

Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete:
Kovács Nándor
Konkoly Norbert
Albertné Asztalos Anita
Horváth Bence

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Jehoda István

képviselő

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete:
Stark Sándor
Fekete Róbertné
Kovács Krisztián

polgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Imre Gabriella
Mondli István Béla

alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Török Andrea

jegyző
pénzügyi vezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Takács Péter

polgármester
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Stark Sándor
Mohos József
Göntér Gyula
Győriványi Dániel
Kovács Nándor
Takács Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető:

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
jegyző
Domonkos Istvánné

Takács Péter Monostorapáti község polgármestere köszöntötte az együttes ülésen résztvevő
önkormányzatok képviselő-testületeit, a megjelenteket. Tájékoztatta a képviselőket, hogy
Szabó Csabát a néptánc és a népművészeti hagyományok gyűjtéséért, továbbadásában tett
munkájáért a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlése Pro Comitatus díjban részesítette,
véleménye szerint olyan értéket közvetít és ad tovább, amelyekre büszkék lehetnek. A díjhoz
gratulált és jó egészséget, kitartást kívánt további munkájához. Majd a jelenléti ívek alapján
megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek, mivel Monostorapáti község
Képviselő-testületének 4 tagja, Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének
3 tagja, Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagja, Sáska község
Önkormányzata Képviselő- testültének 4 tagja, Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselő-testületének 4 tagja, Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3
tagja jelen van, ezért az ülés megtartásának nincs jogi akadálya. Tájékoztatta a képviselőket,
hogy napirend előtti szóbeli és írásbeli ügyrendi javaslat nem érkezett, majd felkérte a
képviselőket amennyiben van javaslatuk tegyék fel. Vélemény, hozzászólás hiányában
ismertette a napirendi pontot és javasolta annak elfogadását. Felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a napirendi ponttal.
A Képviselő-testületek tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal
nélkül elfogadták az alábbi:
Napirendet:

1./

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetése
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

1. napirend: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a napirendi pont, a Monostorapáti Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, az előterjesztést minden
képviselő megkapta. Köszöntötte a közös hivatal dolgozóit és felkérte Takács Lászlóné
jegyzőt az előterjesztés kiegészítésére.
Takács Lászlóné jegyző köszöntötte a megjelent polgármestereket és képviselőket, majd az
előterjesztést kiegészítve részletesen ismertette a hivatal dolgozóinak személyi juttatásainak
alakulását. Elmondta, hogy a 2016. évi személyi illetményhez képest, azért történt emelkedés
a 2017-ben, mivel volt egy jubileumi jutalom és 2017. január elsejével emelkedett a
minimálbér, amely 3 főt érintett, valamint két fő november 1-től a képviselő-testületek
jóváhagyásával felvételre került, akik bére szintén növekedést okozott. Tájékoztatta a
képviselőket, hogy a köztisztviselői törvény szerinti soros átsorolások is növelték a
bérköltséget. Megköszönte Kapolcs, Taliándörögd, Sáska, Hegyesd községek
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önkormányzatainak, hogy jutalmat biztosítottak a hivatalnak. Elmondta, hogy az elhangzott
tételek okozták a bérek emelkedését, amelyet 2018-ban még a 2018. évi minimálbér
emelkedése is növelni fog, amely 3 főt fog érinteni, valamint márciusban illetve áprilisban
nyugállományba vonul két munkavállaló, akik bére még szerepel a költségvetésben 9 hónap
kiadással, plusz 1 havi jutalom került betervezésre. Kérte a képviselőket, hogy támogassák
azt a lehetőséget, hogy önkormányzatok megemelhetik az illetmény alapot, amely már több
éve 38.650 Ft, az alapilletmény emelése igazságosabbá tenné a munkabéreket, a régebbi
dolgozók elismerését. Majd ismertette községenként az önkormányzatok hozzájárulásait.
Sajnálattal közölte, hogy a hivatal költségvetési támogatását nem emelte az állam, sőt
százezer forinttal csökkentette, de ahhoz, hogy hosszú távon működhessen a hivatal a
dolgozók alapilletményének emelésére lenne szükség. Véleménye szerint a bérek rendezése,
az illetményalap emelése a hivatalban dolgozók megbecsülését és hivatalban maradásukat
segítené elő.
Mohos József Taliándörögd község önkormányzatának polgármestere szerint jól látható,
hogy minden évben egyre több költségükbe kerül az önkormányzatoknak a közös hivatal
fenntartása, amely, ha így folytatódik nem fogják tudni fenntartani, ha az állam nem járul
hozzá. Véleménye szerint el kell gondolkodni azon is, hogyan lesz a jövőben, annak ellenére,
hogy a bérrendezéssel egyetért.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, mint előzőekben közölte a bérköltség nagyságát
befolyásolja a két nyugdíjba vonuló kolléga március, április hónapig történő alkalmazása, 1
havi jutalom, ez 9 havi plusz költséget jelent a két új dolgozó mellett. Több évtizedes
közszolgálati jogviszony alapján indokoltnak tartja, hogy a két hónapos felmentési időre
mentesítse a dolgozókat a munkavégzés alól. Következő évben már nem kerül sor ilyen
jellegű kiadásokra.
Török Andrea pénzügyi vezető a jegyző felszólalását kiegészítve elmondta, hogy a
minimálbér emelés is érinti a hivatal költségvetését, amelyhez az állam nem ad támogatást az
önkormányzatoknak.
Mohos József polgármester szerint is a legnagyobb gond az állami támogatások hiánya,
amellyel kompenzálni lehetne a minimálbér emelést és a köztisztviselők illetmény alapjának
emelését.
Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a jegyzőt ismertesse a
határozati javaslatot.
Takács Lászlóné jegyző ismertette a határozati javaslatot és a hivatal költségvetésének
településenkénti megoszlását és kérte azok elfogadását.
Takács Péter polgármester felkérte a képviselőtestületeket, hogy településenként
szíveskedjenek kézfeltartással jelezni, ha egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal.
Elsőként Monostorapáti község képviselő-testületét kérte fel a szavazásra, ha egyetértenek a
határozati javaslattal kézfeltartással jelezzék.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, elfogadta az alábbi:

Képviselő-testülete

egyhangúlag,
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igen
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145/2017. (XII.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetését
54.174.000.- Ft-ban állapítja meg.
Képviselő-testület 2018. január 1-től
illetményalapot 45.000.- Ft-ra felemeli.

a

köztisztviselői

A hivatal működéséhez szükséges 4.743.000.- Ft
önkormányzati hozzájárulást a 2018. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét,
hogy az intézmény költségvetési hozzájárulását, valamint az
illetményalapot Monostorapáti Önkormányzat 2018. évi
költségvetésébe építse be.
Felelős:
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2018. február 15.
Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait
kézfeltartással jelezzék egyetértenek a határozati javaslattal
Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
elfogadta az alábbi:
101/2017. (XII.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetését
54.174.000.- Ft-ban állapítja meg.
Képviselő-testület 2018. január 1-től
illetményalapot 45.000.- Ft-ra felemeli.

a

köztisztviselői

A hivatal működéséhez szükséges 2.713.000.- Ft
önkormányzati hozzájárulást a 2018. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét,
hogy az intézmény költségvetési hozzájárulását, valamint az
illetményalapot Taliándörögd Önkormányzat 2018. évi
költségvetésébe építse be.
Felelős:
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2018. február 15.
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Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait
kézfeltartással jelezzék ha egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal
Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
elfogadta az alábbi:
139/2017. (XII.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetését
54.174.000.- Ft-ban állapítja meg.
Képviselő-testület 2018. január 1-től
illetményalapot 45.000.- Ft-ra felemeli.

a

köztisztviselői

A hivatal működéséhez szükséges 1.594.000.- Ft
önkormányzati hozzájárulást a 2018. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét,
hogy az intézmény költségvetési hozzájárulását, valamint az
illetményalapot
Kapolcs
Önkormányzat
2018.
évi
költségvetésébe építse be.
Felelős:
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2018. február 15.
Takács Péter polgármester felkérte Sáska község képviselő-testületének
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a határozati javaslattal.

tagjait

Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
elfogadta az alábbi:
103/2017. (XII.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetését
54.174.000.- Ft-ban állapítja meg.
Képviselő-testület 2018. január 1-től
illetményalapot 45.000.- Ft-ra felemeli.

a

köztisztviselői

A hivatal működéséhez szükséges 1.151.000.- Ft
önkormányzati hozzájárulást a 2018. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét,
hogy az intézmény költségvetési hozzájárulását, valamint az
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illetményalapot
Sáska
költségvetésébe építse be.

Önkormányzat

2018.

évi

Felelős:
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2018. február 15.
Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testületének tagjait
kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal.
Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
elfogadta az alábbi:
69/2017. (XII.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetését
54.174.000.- Ft-ban állapítja meg.
Képviselő-testület 2018. január 1-től
illetményalapot 45.000.- Ft-ra felemeli.

a

köztisztviselői

A hivatal működéséhez szükséges 879.000.- Ft önkormányzati
hozzájárulást a 2018. évi költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét,
hogy az intézmény költségvetési hozzájárulását, valamint az
illetményalapot Vigántpetend Önkormányzat 2018. évi
költségvetésébe építse be.
Felelős:
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2018. február 15.
Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait
kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal.
Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
elfogadta az alábbi:
63/2017. (XII.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetését
54.174.000.- Ft-ban állapítja meg.
Képviselő-testület 2018. január 1-től
illetményalapot 45.000.- Ft-ra felemeli.

a

köztisztviselői
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A hivatal működéséhez szükséges 683.000.- Ft önkormányzati
hozzájárulást a 2018. évi költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét,
hogy az intézmény költségvetési hozzájárulását, valamint az
illetményalapot
Hegyesd
Önkormányzat
2018.
évi
költségvetésébe építse be.
Felelős:
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2018. február 15.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a határozati javaslat elfogadásával beépülésre
kerülnek a települési önkormányzatok 2018. évi költségvetésébe.
Takács Lászlóné jegyző a képviselő-testületek támogatását megköszönte és elmondta, hogy
ahogyan eddig is lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint a jövőben is igyekeznek ellátni
feladataikat a hivatalban dolgozók.
Takács Péter polgármester békés, áldott ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kívánt
a képviselő-testületek tagjainak, majd további hozzászólás hiányában megköszönte a
részvételt és az ülést 18:17 órakor bezárta.

K.m.f

Takács Péter
polgármester

Mohos József
polgármester

Göntér Gyula
polgármester

Kovács Nándor
polgármester

Győriványi Dániel
polgármester

Stark Sándor
polgármester
Takács Lászlóné
jegyző

