
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/19-2/2019. 

 

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 2019. május 

15-én /szerdán/ 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  nem jelentette be:  

 Széll Pál képviselő 

 

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 Mohos József polgármester 

 Prácser Miklós képviselő 

 Szőrös Ádám képviselő 

  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Hoffner Tibor alpolgármester 

 Stumpf Zoltán képviselő 

 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 Márvány Péter polgármester 

 Kocsis Csaba alpolgármester 

 Horváth Lászlóné képviselő 
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Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

  

 Márta István képviselő 

Sári János képviselő 

 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 Győriványi Dániel polgármester  

 Kardos Tibor alpolgármester 

 Kovács Miklós  képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Ács Szilvia képviselő 

 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 

 Fekete Róbertné képviselő 

 Mondli István Béla képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Imre Gabriella alpolgármester 

 Kovács Krisztián képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 Takács Lászlóné jegyző 

 Török Andrea  pénzügyi vezető 

 Törökné Varga Tímea pénzügyi főelőadó 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 Takács Péter polgármester 

 Stark Sándor polgármester 

 Mohos József polgármester 

 Márvány Péter polgármester 

 Győriványi Dániel polgármester 

 Kovács Nándor polgármester 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 
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Takács Péter Monostorapáti község polgármestere köszöntötte az együttes ülésen résztvevő a 

közös hivatalhoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek tagjait, 

jegyzőasszonyt és a hivatal megjelent dolgozóit. A jelenléti ívek alapján megállapította, hogy 

minden képviselő-testület határozatképes, mivel Monostorapáti község Képviselő-testületének 

6 tagja, Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 tagja, Kapolcs község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 3 tagja, Sáska község Önkormányzata Képviselő-

testültének 4 tagja, Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 tagja, 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 tagja jelen van, az ülés 

megtartásának nincs jogi akadálya. Elmondta, hogy az előterjesztéseket a képviselők 

megkapták, majd ismertette a napirendi pontokat és hozzászólás hiányában javasolta a 

kiküldött napirendi pontok 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 2018. évi 

költségvetésének zárszámadása 

Előadó: Takács Lászlóné jegyző 

 

2./ Köztisztviselők illetményalapjának emeléséhez nyújtott 

támogatás felhasználása 

Előadó: Takács Lászlóné jegyző 

 

1. napirend: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

zárszámadása 

 

Takács Péter polgármester elmondta az első napirendi pont a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének zárszámadása, előadó jegyzőasszony.  

 

Takács Lászlóné jegyző köszöntötte a megjelent polgármestereket és képviselőket. 

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, de szívesen 

válaszol a kérdésekre. 

 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. Hozzászólás hiányában szavazásra kérte fel a községek képviselő-testületeit. 

Elmondta, hogy a képviselő-testületek szavazásának sorrendje, a korábbi szavazásokhoz 

hasonlóan, a települések lélekszáma szerint történik. Elsőként felkérte Monostorapáti község 

önkormányzata képviselő-testületét kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a Monostorapáti 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének zárszámadásával. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi határozatot: 

 

27/2019. (V.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének zárszámadását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 



4 

 

(előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

22/2019. (V.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének zárszámadását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

(előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a hivatal 2018. évi költségvetésének zárszámadását. 

 

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

32/2019. (V.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének zárszámadását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

(előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

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 határozatot: 

 

16/2019. (V.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének zárszámadását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

(előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal, a közös hivatal 

2018. évi költségvetésének zárszámadásával. 

 

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

28/2019. (V.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének zárszámadását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

(előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2018. évi költségvetésének zárszámadásával. 

 

Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

23/2019. (V.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének zárszámadását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

(előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

2. napirend: Köztisztviselők illetményalapjának emeléséhez nyújtott támogatás 

felhasználása 

 

Takács Péter polgármester elmondta a második napirendi pont a köztisztviselők 

illetményalapjának emeléséhez nyújtott támogatás felhasználásáról szóló előterjesztés, 

amelynek előadója a jegyzőasszony.  

 

Takács Lászlóné jegyző az előterjesztés kiegészítéseként elnézést kért a képviselőktől a 

táblázat külön, későbbi időpontban történő megküldéséért. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 

táblázatból jól látható, hogy a költségvetés elfogadásakor megelőlegezett támogatást, az 

5.562.000.- Ft-os bérrendezési alap támogatást megkaptuk. A támogatás  Monostorapáti 

község költségvetésében szerepel,  mivel az önkormányzat tudott pályázni, a településekre eső 

rész jóváírásra kerül. Kérte, ha egyetértenek a képviselők, az elnyert támogatási összeg felét a 

hivatal kapja meg plusz támogatásként.  Elmondta már több éve nincs jutalom, majd 

településenként ismertette a csökkenés pontos összegét. Kérte a képviselők támogatását a 

határozatban foglaltak elfogadására, a jutalom biztosítására.  
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Takács Péter polgármester kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

véleményeiket az elhangzottakról. 

 

Mohos József Taliándörögd község polgármestere egyetértett a javaslattal, amelyet a 

pályázatok előkészítésénél, elszámolásánál végzett munkával is indokolt, majd elmondta, 

hogy úgy emlékszik mióta a hivatallal kapcsolata van jutalmazás nem volt. 

 

Stark Sándor Hegyesd község polgármestere is javasolta elfogadásra a határozati javaslatot 

és megköszönte maga és a község önkormányzata nevében is a hivatal egész éves munkáját. 

 

Takács Lászlóné jegyző ismertette a határozati javaslatot és a településenként biztosítandó  

összegek nagyságát. 

 

Takács Péter Monostorapáti község polgármestere további hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket, hogy az előző szavazáshoz hasonlóan elsőként Monostorapáti község képviselő-

testülete kézfeltartással jelezze, ha elfogadja a határozati javaslatot, az elhangzott összeggel 

történő hozzájárulást. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi határozatot: 

 

28/2019. (V.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői részére 2.781.000.- Ft támogatásból 

1.122.000.- forintot biztosít, jutalom kifizetése céljából. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. július 1. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslat elfogadásáról, az elhangzott összegről. 

 

Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

23/2019. (V.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői részére 2.781.000.- Ft támogatásból 

635.000.- forintot biztosít, jutalom kifizetése céljából. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 
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szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. július 1. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a hivatal köztisztviselői részére a jutalom kifizetését az 

ismertetett összeget. 

 

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

33/2019. (V.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői részére 2.781.000.- Ft támogatásból 

362.000.- forintot biztosít, jutalom kifizetése céljából. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. július 1. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Sáska község képviselő-testületének tagjait kézfeltartással 

jelezzék, ha egyetértenek az előterjesztéssel és az elhangzott összeggel. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

17/2019. (V.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői részére 2.781.000.- Ft támogatásból 

282.000.- forintot biztosít, jutalom kifizetése céljából. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. július 1. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal, a közös hivatal 

köztisztviselőinek jutalmazásával, az ismertetett összeggel. 

 

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 
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29/2019. (V.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői részére 2.781.000.- Ft támogatásból 

211.000.- forintot biztosít, jutalom kifizetése céljából. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. július 1. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselőinek jutalmazásával, az elhangzott összegben. 

 

Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

24/2019. (V.15.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői részére 2.781.000.- Ft támogatásból 

169.000.,- forintot biztosít, jutalom kifizetése céljából. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. július 1. 

 

Takács Lászlóné jegyző megköszönte a támogatást. 

 

Takács Péter polgármester további napirendi pont és hozzászólás hiányában megköszönte a 

képviselők részvételét és az együttes ülést 18 óra 15 perckor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

Takács Péter Mohos József 

polgármester polgármester 

 

 

 

Márvány Péter Kovács Nándor 

polgármester polgármester 

 



9 

 

 

 

Győriványi Dániel  Stark Sándor 

polgármester polgármester 

 

 

 Takács Lászlóné 

 jegyző 


