
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.  

 

 

Száma: 1101-3/2016.  

 

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 2016. május 11-én /szerdán/ 

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 

   Gulyás Erzsébet  képviselő 

   Molnár Andrea  képviselő 

   Soós Gyula   képviselő 

   Széll Pál   képviselő  

 

Távolmaradását bejelentette: 

Vigh Elemér   alpolgármester 

Varga János   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

   Takács Lászlóné  jegyző 

   Krunikkerné Török Andrea   pü. vezető 

    

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Kovács Krisztián    képviselő 

   Mondli István Béla  képviselő 

    

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

Stark Sándor   polgármester 

Fekete Róbertné  képviselő 
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Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete    

   Mohos József   polgármester  

   Hoffner Tibor   alpolgármester 

   Szőrös Ádám   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

Prácser Miklós  képviselő 

   Stumpf Zoltán    képviselő 

 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Göntér Gyula   polgármester 

   Kocsis Csaba   képviselő 

Mohos Attila   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

Horváth Ferenc  alpolgármester 

   Dobosi Ferenc   képviselő 

 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete 

    

Kardos Tibor     alpolgármester 

   Ács Szilvia    képviselő 

   Kovács Miklós   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

   Nemoda István   polgármester 

   Giricz Zoltán    képviselő 

 

Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Kovács Nándor   polgármester 

Konkoly Norbert   alpolgármester    

   Horváth Bence   képviselő 

   Jehoda István    képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

   Albertné Asztalos Anita  képviselő 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Takács Péter    polgármester 

     Imre Gabriella   alpolgármester 

     Mohos József   polgármester 

     Göntér Gyula   polgármester 

     Kardos Tibor   alpolgármester 

     Kovács Nándor  polgármester 

     Takács Lászlóné  jegyző 
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Jegyzőkönyvvezető:    Török Józsefné 

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

Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 5 tagja, 

Hegyesd község Képviselő-testületének 3 tagja, Taliándörögd község Képviselő-testületének 3 

tagja, Kapolcs község Képviselő-testületének  3 tagja,  Vigántpetend község Képviselő-testületének 

3 tagja, Sáska 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:  

 

N a p i r e n d e t :     1./     Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi  

             költségvetésének zárszámadása 

             Előadó:    Takács Lászlóné   

         jegyző 

1. Napirend 

 

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetésének zárszámadására vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők előzetesen 

megkapták.  

Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítése 

van, tegye meg, valamint kérte a jelenlévőket kérdéseik, észrevételeik megtételére.  

Takács Lászlóné  jegyző kiegészítést nem kívánt tenni, kérte a 2015. évi költségvetés 

zárszámadásának elfogadását. 

Gulyás Erzsébet képviselő megkérdezte, hogy mit takar a több mint egymillió-négyszázezer 

forintos informatikai szolgáltatási kiadás, valamint az egyéb kommunikációs szolgáltatási költség. 

Krunikkerné Török Andrea  pü. vezető elmondta, hogy az informatikai szolgáltatás a különböző 

programok – „EPER” könyvelőprogram, ingatlan-kataszter, népesség-nyilvántartás stb. – 

felügyeleti díja, az egyéb kommunikációs szolgáltatás pedig a postaköltség, ami – a főleg az adós 

határozatok miatt – zömében a tértivevénnyel küldött levelek feladásából származik. 

 

Takács Péter   polgármester – mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el - kérte a képviselő-

testületeket amennyiben a kiküldött költségvetési tervezettel egyetértenek   kézfeltartással jelezzék.  

Takács Péter  polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

31/2016. (V. 11.) Ökt. számú  h a t á r o z a t o t: 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi költségvetésének zárszámadását a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
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Takács Péter  polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.  

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

az alábbi:  

19/2016. (V. 11.) Ökt. számú  h a t á r o z a t o t: 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal  2015. évi költségvetésének zárszámadását a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Takács Péter  polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

27/2016. (V.11.) Ökt. számú  h a t á r o z a t o t: 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  2015. 

évi költségvetésének zárszámadását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Takács Péter  polgármester kérte Sáska község Képviselő-testületét szavazni.  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

35/2016. (V.11.) Ökt. számú  h a t á r o z a t o t: 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  2015. 

évi költségvetésének zárszámadását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Takács Péter  polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

19/2016. (V.11.) Ökt. számú  h a t á r o z a t o t: 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal   

2015. 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:  
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16/2016. (V.11.) Ökt. számú  h a t á r o z a t o t: 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  2015. 

évi költségvetésének zárszámadását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

/A zárszámadás a jkv. mellékletét képezi/ 

Göntér Gyula  polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a turisztikai fejlesztési pályázat 

benyújtásra került. A pályázat megírásával megbízott cég részére a teljesítés igazolása után az első 

rész-számla utalásáról intézkedett. 

Mohos József  polgármester érdeklődött, hogy a Tapolca és környéke Többcélú Társulás által 

szervezett nyári táborozáshoz, illetve a tapolcai KLIK-hez tartozó pedagógusok köszöntéséhez 

szervezett programhoz kért önkormányzati támogatással kapcsolatban mi a települések véleménye. 

Mivel ez valamennyi települést érinti talán célszerű lenne egységes álláspontra helyezkedniük.  

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy a képviselők az ezekkel kapcsolatos előterjesztéseket 

még nem kapták meg – a testületi ülések május második felében lesznek. 

Ő személy szerint – nem az anyagiak, sokkal inkább a kötődés miatt - az öt községet érintő 

„Művészetek Völgye” Általános Iskola pedagógusainak önkormányzatok általi köszöntését 

szívesebben támogatná. 

 

Takács Péter  polgármester – mivel további kérdés és észrevétel nem hangzott el - megköszönte a 

képviselők részvételét, az ülést 18.10 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

 

 Takács Péter       Mohos József 

  polgármester       polgármester 

 

 

 

Göntér Gyula       Kovács Nándor 

polgármester       polgármester 

 

 Kardos Tibor       Imre Gabriella 

 alpolgármester      alpolgármester  

  

 

Takács Lászlóné 

           jegyző 

 


