
Önkormányzati Képviselő-testület  Önkormányzati Képviselő-testület 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 

 Önkormányzati Képviselő-testület  Önkormányzati Képviselő-testület 

8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.  

Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 

8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. 

Szám: KÖH/19-1/2019.  

 

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 2018. január 

24-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 polgármester  

Vigh Elemér  alpolgármester  

Gulyás Erzsébet képviselő  

Molnár Andrea képviselő  

Soós Gyula képviselő  

Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Széll Pál képviselő  

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

Mohos József polgármester 

Hoffner Tibor alpolgármester 

Prácser Miklós képviselő 

Stumpf Zoltán  képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Szőrös Ádám képviselő 
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Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

Kocsis Csaba alpolgármester 

Horváth Lászlóné képviselő  

Márta István képviselő 

Sári János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Márvány Péter polgármester 

 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

Győriványi Dániel polgármester 

Kardos Tibor alpolgármester 

Ács Szilvia képviselő  

Kovács Miklós képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

Giricz Zoltán képviselő  

 

Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

Kovács Nándor polgármester 

Albertné Asztalos Anita képviselő  

Horváth Bence képviselő 

Jehoda István képviselő  

 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

  

Konkoly Norbert alpolgármester  

 

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

Stark Sándor  polgármester 

Imre Gabriella  alpolgármester  

Fekete Róbertné  képviselő  

Mondli István Béla  képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

Kovács Krisztián  képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

Takács Lászlóné jegyző 

Török Andrea pénzügyi vezető  
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Jegyzőkönyv hitelesítők: 

  

Takács Péter polgármester  

Stark Sándor  polgármester  

Mohos József  polgármester  

Kocsis Csaba  alpolgármester 

Győriványi Dániel polgármester  

Kovács Nándor  polgármester  

Takács Lászlóné jegyző  

 

Jegyzőkönyvvezető:  Domonkos Istvánné  

 

Takács Péter Monostorapáti község polgármestere köszöntötte az együttes ülésen résztvevő 

önkormányzatok képviselő-testületeit. Megállapította a jelenléti ívek alapján, hogy a 

képviselő-testületek határozatképesek, mivel Monostorapáti község Képviselő-testületének 6 

tagja, Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 tagja, Kapolcs község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 4 tagja, Sáska község Önkormányzata Képviselő- 

testültének 4 tagja, Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 tagja, 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 tagja jelen van, ezért az ülés 

megtartásának nincs jogi akadálya. Tájékoztatta a képviselőket, hogy napirendi pontok a 

kiküldöttek alapján nem módosultak, mivel sem írásbeli, sem szóbeli változtatást nem jelzett 

senki. Ismertette a napirendi pontokat és javasolta azok elfogadását. Felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a napirendi pontokkal.  

 

A Képviselő-testületek tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal 

nélkül elfogadták az alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :  

 

1. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetésének elfogadása 

Előadó: Takács Lászlóné jegyző 

 

2. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása 

Előadó: Takács Lászlóné jegyző 

 

3. Köztisztviselők illetményalapjának emeléséhez támogatás 

 

Előadó: Takács Lászlóné jegyző  

 

 

1. napirend: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 

elfogadása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az első napirendi pont, a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének megtárgyalása, melyről az előterjesztést 

minden képviselő megkapta. Köszöntötte a közös hivatal dolgozóit és felkérte Takács 

Lászlóné jegyzőt az előterjesztés kiegészítésére.  
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Takács Lászlóné jegyző köszöntötte a megjelent polgármestereket és képviselőket majd az 

előterjesztést kiegészítéseként elmondta, hogy a 2019. évi költségvetés felépítése az előző 

évihez hasonló, majd a változások közül kiemelte, hogy szeretnék a köztisztviselők 

illetményalapjának emelését 50.000.- Ft-ra megállapíttatni, mely kapcsolódik a harmadik 

napirendi ponthoz. Tájékoztatta a képviselőket, hogy lehetőség van a gesztor 

önkormányzatnak pályázni az illetményalapra, meg van határozva a minimum 46.600.- Ft, 

melyet, ha elér az alapilletmény akkor pályázhat, szeretné, ha a képviselő-testületek elfogadná 

az illetményalap emelését a költségvetésükben. Elmondta, hogy a dologi kiadások az előző 

évekhez hasonló mértékben kerültek megállapításra és az információ biztonsági felelős 

munkájának megbízási díját tartalmazza még a költségvetés, mely kötelező feladat. Kérte a 

tisztelt képviselő-testületeket az előterjesztés elfogadására. 
 

Takács Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatos vélemény, hozzászólás hiányában 

szavazásra kérte fel a képviselőket, egyetértési szándékukat településenként szíveskedjenek 

kézfeltartással jelezni, ha egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal. A szavazás 

menetét az előző évekhez hasonlóan kérte. 
 

Elsőként Monostorapáti község képviselő-testületét kérte fel a szavazásra.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

2/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetését 

54.771 e Ft-ban  

állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2019. január 1-től a köztisztviselői 

illetményalapot 50.000.- Ft-ban határozza  meg.  

 

A hivatal működéséhez szükséges 4.967.000.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2019. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, 

hogy az intézmény költségvetési hozzájárulását, valamint az 

illetményalapot a Monostorapáti község Önkormányzat 2019. 

évi költségvetésébe építse be. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a közös hivatal 2019. évi költségvetéssel 

kapcsolatban.  
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Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

1/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetését 

54.771 e Ft-ban  

állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2019. január 1-től a köztisztviselői 

illetményalapot 50.000.- Ft-ban határozza  meg.  

 

A hivatal működéséhez szükséges 2.811.000.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2019. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, 

hogy az intézmény költségvetési hozzájárulását, valamint az 

illetményalapot a Taliándörögd község Önkormányzat 2019. 

évi költségvetésébe építse be. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a határozati javaslatban foglaltakkal.  

 

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

1/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetését 

54.771 e Ft-ban  

állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2019. január 1-től a köztisztviselői 

illetményalapot 50.000.- Ft-ban határozza  meg.  

 

A hivatal működéséhez szükséges 1.603.000.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2019. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, 

hogy az intézmény költségvetési hozzájárulását, valamint az 
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illetményalapot a Kapolcs község Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésébe építse be. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Sáska község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a határozati javaslattal.  

 

Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

3/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetését 

54.771 e Ft-ban  

állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2019. január 1-től a köztisztviselői 

illetményalapot 50.000.- Ft-ban határozza  meg.  

 

A hivatal működéséhez szükséges 1.250.000.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2019. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, 

hogy az intézmény költségvetési hozzájárulását, valamint az 

illetményalapot a Sáska község Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésébe építse be. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal az abban foglaltak 

elfogadásával.  

 

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

1/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetését 

54.771 e Ft-ban  

állapítja meg. 
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Képviselő-testület 2019. január 1-től a köztisztviselői 

illetményalapot 50.000.- Ft-ban határozza meg. 

 

A hivatal működéséhez szükséges 935.000.- Ft önkormányzati 

hozzájárulást a 2019. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, 

hogy az intézmény költségvetési hozzájárulását, valamint az 

illetményalapot a Vigántpetend község Önkormányzat 2019. 

évi költségvetésébe építse be. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2018. évi költségvetésének határozati javaslatának elfogadásával.  

 

Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

1/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetését 

54.771 e Ft-ban  

állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2019. január 1-től a köztisztviselői 

illetményalapot 50.000.- Ft-ban határozza meg.  

 

A hivatal működéséhez szükséges 748.000.- Ft önkormányzati 

hozzájárulást a 2019. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, 

hogy az intézmény költségvetési hozzájárulását, valamint az 

illetményalapot a Hegyesd község Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésébe építse be. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. február 15. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2. napirend: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása 
 

Takács Péter polgármester a hivatal alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés 

kiegészítésére felkérte a jegyző asszonyt. 
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Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy tartalmi változtatás nem történt az 

alapító okiratban, a kormányzati funkciók kerültek rögzítésre, mivel előzőleg szakfeladat 

rendet tartalmazott  az alapító okirat.  A központi jogszabály alapján kellett hozzá igazítani az 

alapító okiratot. 

 

Takács Péter polgármester további vélemény, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

településenként kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításával.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

3/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém 

Megyei Igazgatóságához a változásokat jelentse be a 

törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 

céljából. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2019. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a határozati javaslattal kapcsolatban.  

 

Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

2/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém 

Megyei Igazgatóságához a változásokat jelentse be a 

törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 

céljából. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2019. február 15. 
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Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a határozati javaslatban foglaltakkal.  

 

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

2/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém 

Megyei Igazgatóságához a változásokat jelentse be a 

törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 

céljából. 

                                  Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2019. február 15. 

 

 

 

Takács Péter polgármester felkérte Sáska község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az előterjesztéssel.  

 

Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

4/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását elfogadja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém 

Megyei Igazgatóságához a változásokat jelentse be a 

törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 

céljából. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2019. február 15. 

 

 

 

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a határozati javaslatban foglaltak 

elfogadásával.  
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Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

2/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém 

Megyei Igazgatóságához a változásokat jelentse be a 

törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 

céljából. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2019. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal Alapító Okiratának módosításával az előterjesztés szerinti elfogadásával.  

 

Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

2/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém 

Megyei Igazgatóságához a változásokat jelentse be a 

törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 

céljából. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2019. február 15. 

 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

3. napirend: Köztisztviselők illetményalapjának emeléséhez támogatás igénylése 

 

Takács Péter polgármester felkérte az illetmény alapra vonatkozó előterjesztés kiegészítésre 

a Takács Lászlónét. 
 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az első napirendi pontnál már megemlítetteket 

szeretné kiegészíteni, az illetményalap 38.650.- Ft és lehetőség van arra, hogy az 

önkormányzatok az illetményalapot magasabb összegben határozzák meg. Tájékoztatta a 
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megjelenteket a kormány figyelembe vette, hogy a legtöbb önkormányzat nehéz anyagi 

körülmények között van, ezért lehetőséget biztosít, hogy a gesztor önkormányzat pályázatot 

nyújtson be, melyet meg szeretnének pályázni. Majd ismertette a pályázat benyújtásának 

feltételeit, a megpályázható összeget, mely 5.562.000.- Ft. Javasolta, hogy a képviselő-

testületek támogassák a pályázat benyújtását. 

 

Mohos József Taliándörögd község polgármestere az után érdeklődött, hogy az 5.562.000.- Ft 

az az 50.000.- Ft összegű illetményalappal van megállapítva. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy mindig az előző évet nézik a 45.000.- Ft-ot és az 

adóerő képességet, majd felkérte Török Andreát ismertesse a pályázat benyújtásának 

részleteit. 

 

Török Andrea pénzügyi vezető ismertette a pályázat benyújtásának feltételeit, módját. 

Elmondta, hogy a pályázat független az illetményalaptól, az adóerő képesség alapján történik 

a pályázhatóság, majd tájékoztatta a megjelenteket, hogy a fajlagos összeg a 120%-ot nem 

érte el az illetményalapnak, mely alapján kategóriánkként vannak meghatározva a feltételek. 

A közös hivatal 9,27 főre pályázhat a 800.000.- Ft/fő-nek a 75%-ára, melynek megfelelően 

jött ki a pályázati összeg. 

 

Takács Péter polgármester felkérte a jegyzőt a határozat javaslat ismertetésére. 

 

Takács Lászlóné jegyző felolvasta a határozati javaslatot és kérte annak elfogadását. 

Elmondta, hogy a pályázat már másnap rögzítésre kerül amennyiben a képviselő-testületek 

elfogadják. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületeket 

településenként szíveskedjenek egyetértési szándékukat kézfeltartással jelezni, ha elfogadják a 

határozati javaslatot. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi:  

 

4/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti   község  Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter 

által meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési 

alap támogatásra pályázatot nyújt be.  

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Monostorapáti  Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi illetményalapot 

2019. január 1-jétől kezdődően 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer  forintban 

állapítja meg.  

Megállapítja, hogy 2018. július 1-jén a Monostorapáti  Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  illetményalapja  45.000,- Forint, 

azaz negyvenötezer  forint volt.  

Felhatalmazza a   Polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázattal 

kapcsolatban szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére.  
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Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2019. január 25. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a határozati javaslattal kapcsolatban.  

 

Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

3/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Taliándörögd község  Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter 

által meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési 

alap támogatásra pályázatot nyújt be.  

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Monostorapáti  Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi illetményalapot 

2019. január 1-jétől kezdődően 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer  forintban 

állapítja meg.  

Megállapítja, hogy 2018. július 1-jén a Monostorapáti  Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  illetményalapja  45.000,- Forint, 

azaz negyvenötezer  forint volt.  

Felhatalmazza Monostorapáti község Önkormányzata  Polgármesterét a 

pályázat benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges 

nyilatkozatok és intézkedések megtételére.  

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2019. január 25. 

 

 

Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a határozati javaslatban foglaltakkal.  

 

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

3/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Kapolcs  község  Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter által 

meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 

évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatásra pályázatot nyújt be.  

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Monostorapáti  Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi illetményalapot 

2019. január 1-jétől kezdődően 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer  forintban 

állapítja meg.  
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Megállapítja, hogy 2018. július 1-jén a Monostorapáti  Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  illetményalapja 45.000,- Forint, 

azaz negyvenötezer  forint volt.  

Felhatalmazza Monostorapáti község Önkormányzata  Polgármesterét a 

pályázat benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges 

nyilatkozatok és intézkedések megtételére.  

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2019. január 25. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Sáska község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az ismertetett határozati javaslattal.  

 

Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

5/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Sáska   község  Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter által 

meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 

évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatásra pályázatot nyújt be.  

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Monostorapáti  Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi illetményalapot 

2019. január 1-jétől kezdődően 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer  forintban 

állapítja meg.  

Megállapítja, hogy 2018. július 1-jén a Monostorapáti  Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja  45.000,- Forint, 

azaz negyvenötezer  forint volt.  

Felhatalmazza Monostorapáti község Önkormányzata  Polgármesterét a 

pályázat benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges 

nyilatkozatok és intézkedések megtételére.  

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2019. január 25. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal az abban foglaltak 

elfogadásával.  

 

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  
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3/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Vigántpetend   község  Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter 

által meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési 

alap támogatásra pályázatot nyújt be.  

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Monostorapáti  Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi illetményalapot 

2019. január 1-jétől kezdődően 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer  forintban 

állapítja meg.  

Megállapítja, hogy 2018. július 1-jén a Monostorapáti  Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  illetményalapja  45.000,- Forint, 

azaz negyvenötezer  forint volt.  

Felhatalmazza Monostorapáti község Önkormányzata  Polgármesterét a 

pályázat benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges 

nyilatkozatok és intézkedések megtételére.  

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2019. január 25. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló határozati javaslatának elfogadásával.  

 

Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi:  

 

3/2019. (I.24.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t   

 

Hegyesd  község  Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter által 

meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 

évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatásra pályázatot nyújt be.  

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Monostorapáti  Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi illetményalapot 

2019. január 1-jétől kezdődően 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer  forintban 

állapítja meg.  

Megállapítja, hogy 2018. július 1-jén a Monostorapáti  Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja  45.000,- Forint, 

azaz negyvenötezer  forint volt.  

Felhatalmazza Monostorapáti község Önkormányzata  Polgármesterét a 

pályázat benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges 

nyilatkozatok és intézkedések megtételére.  

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2019. január 25. 
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Takács Lászlóné jegyző a képviselő-testületek támogatását megköszönte, hogy lehetővé 

teszik a köztisztviselők illetményalapjának emelését. 

 

Takács Péter polgármester elmondta a napirendi pontok végére értek, kérte a képviselőket 

mondják el véleményeiket az elhangzottakról. További hozzászólás hiányában megköszönte a 

részvételt és az ülést 18:15 órakor bezárta. 

 

 
 

K. m. f. 

 

 

Takács Péter Mohos József 

polgármester polgármester 

 

 

 

Kocsis Csaba Kovács Nándor 

alpolgármester polgármester 

 

 

 

Győriványi Dániel Stark Sándor 

polgármester polgármester 

 

 

 

Márvány Péter    Takács Lászlóné 

polgármester         jegyző 


