Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Szám: M/5-14/2019.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 18-án
/pénteken/ 18:00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről.
Helye:

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

Jelen vannak:
Takács Péter
Bati Istvánné
Pócza Balázs
Szipőcs Nikolett
Törökné Giczi Anikó
Varga János
Vigh Elemér

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Somogyi Istvánné
Kiss János
Kovácsné Bakó Ildikó
Kovács György
Kovács Pál
Pócza Balázs
Simon László
Török Zoltánné

jegyző
Helyi Választási Bizottság elnöke
Extázis Ifjúsági Szervezet vezetője
Nyugdíjasok Egyesület nevében
RNÖ elnöke
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
Egervölgye Sportegyesület elnöke
Bokréta Nagycsaládos Egyesület elnöke
Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke

Lakosság részéről

10 fő érdeklődő

Jegyzőkönyvvezető:

Domonkos Istvánné

Takács Péter polgármester szeretettel köszöntötte a megjelenteket a 2019-2024. közötti
települési önkormányzati ciklus Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
alakuló ülésén, majd külön köszöntötte a jegyzőasszonyt, a Helyi Választási Bizottság elnökét
és a megválasztott települési képviselőket. Elmondta a mai alkuló ülés egyedi a képviselőtestületi ülések sorában, mivel ünnepélyes hangvételű a képviselők eskütételével,
megbízólevelek átadásával, valamint annak menete az önkormányzati törvény alapján
történik. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel
mind a 7 képviselő jelen van. Ismertette a napirendi pontokat, felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék annak elfogadását.
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Képviselőt-testület tagjai egyhangúlag 7 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták
az alábbi napirendet:
N a p i r e n d:

1./ Ünnepélyes megnyitó, a Választási Bizottság tájékoztatója a
választás eredményéről
Előadó: Somogyi Istvánné
Választási Bizottság elnöke
2./ Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása
Előadó: Somogyi Istvánné
Választási Bizottság elnöke
3./ Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása
Előadó: Somogyi Istvánné
Választási Bizottság elnöke
4./ A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Takács Lászlóné
jegyző
5./ Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Takács Péter
polgármester
6./ Alpolgármester választása titkos szavazással,
szükség szerint zárt ülésen, eskütétele.
Előadó: Takács Péter
polgármester
7./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Takács Péter
polgármester
8./ Társadalmi
megbízatású
meghatározása
Előadó: Takács Péter
polgármester

polgármester

munkarendjének

9./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Takács Péter
polgármester
10./ Tapolca Környéki Önkormányzati Társulási Tanácsba képviselő
delegálása
Előadó: Takács Péter
polgármester
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1. napirend: Ünnepélyes megnyitó, a Választási Bizottság tájékoztatója a választás
eredményéről
Takács Péter polgármester felkérte Somogyi Istvánnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét a
választás eredményéről tájékoztató megtartására.
Somogyi Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és
gratulált a megválasztott képviselőknek és a polgármesternek. Ismertette a 2019. október 13án megtartott helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás hivatalos eredményeit.
Felolvasta a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a jelölteket és megválasztott képviselőket.
Elmondta a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy megválasztott polgármester
Takács Péter 307 szavazattal, a képviselők Bati Istvánné 214, Pócza Sándor Balázs 233,
Szipőcs Nikolett 256, Törökné Giczi Anikó 197, Varga János 209, és Vígh Elemér 201
szavazattal.
2. napirend: Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél átadása
Somogyi Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke felkérte a jelenlévőket szíveskedjenek
felállni a képviselők eskütételének idejére, majd kérte a képviselőket mondják utána az eskü
szövegét. Az eskü letétele és az esküokmányok aláírása után átadta a megbízóleveleket.
(Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. napirend: Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása
Somogyi Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke felkérte a jelenlévőket szíveskedjenek
felállni a polgármester eskütétlének idejére, majd kérte a polgármestert mondja utána az eskü
szövegét. Az eskü letétele és az esküokmány aláírása után átadta a megbízólevelet. A
képviselőknek és a polgármesternek eredményes munkát kívánt, majd elköszönt és távozott.
(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Takács Péter polgármester elmondta nagy volumenű programbeszédet 5 évvel ezelőtt sem
mondott és most sem kíván mindenre kiterjedő beszédet mondani. Véleménye szerint a
legtöbb községekben a polgármesterek a választási kampánybeszédet, vagy annak egy
rövidített változatát mondják el. Fontosnak tartja az önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztését, jobbá tételét. Az elmúlt 5 éves ciklusban megvalósult, hogy együtt
gondolkodott a polgármester és a képviselő-testület szeretné, ha az a következő ciklusban is
így történne. Monostorapáti választópolgárok az itt jelen lévő képviselő-testületnek 2019.
október 13-án megadták a felhatalmazást, hogy ő értük és az ő érdekükben létrehozzák a
programot és a települést megőrizzék és fejlesszék. Elmondta, ezért szeretne dolgozni a
képviselőkkel, a lakosságért, a lakosság érdekében tevékenykedni.
4. napirend: A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Takács Péter polgármester a polgármester tiszteletdíjának,
megállapításáról szóló előterjesztés megtartására felkérte a jegyzőt.

költségtérítésének

Takács Lászlóné jegyző köszöntötte a polgármestert, a képviselőket, a civil szervezetek
vezetőit és minden megjelentet az alakuló ülésen. Gratulált a megválasztott képviselőknek, a
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polgármesternek és sikeres együttműködést kívánt a jövőben. Elmondta a polgármester
illetményét jogszabály határozza meg, mely az államtitkár illetményéhez igazodik és
ismertette annak számítását. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 199.400.- Ft, a költségtérítése tiszteletdíjának 15%-a, 29.900.- Ft.
Javasolta a képviselő-testület az előterjesztésben megküldött határozati javaslatot
szíveskedjenek elfogadni.
Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az
előterjesztésben megküldött határozati javaslatot.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 tartózkodó
szavazattal, elfogadta az alábbi:
59/2019. (X.18.) Ökt. számú

határozatot
1. Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése
értelmében Takács Péter polgármester tiszteletdíját
2019. október 13. napjától havi 199.400.- Ft-ban, azaz
Egyszáz-kilencvenkilencezer-négyszáz
forintban
állapítja meg.
2. Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése
értelmében Takács Péter polgármester költségtérítését
2019. október 13. napjától havonta 29.900.- Ft-ban,
azaz Huszonkilencezer-kilencszáz forintban állapítja
meg, mely a tiszteletdíj 15%-a.
Megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester havi
járandóságának rendszeres kifizetése érdekében.
Felelős:
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: folyamatos

5. napirend: Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
Takács Péter polgármester a következő napirendi pont, az Ügyrendi Bizottság tagjainak
megválasztásával kapcsolatosan elmondta, hogy nem egyeztetett a képviselőkkel. Javasolja az
Ügyrendi Bizottság elnökének Szipőcs Nikolettet, tagjainak Bati Istvánnét és Varga Jánost,
amennyiben a felkérést elfogadják. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha
elfogadják a javaslatot.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal, elfogadta az alábbi:

Képviselő-testülete

egyhangúlag,
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igen
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60/2019. (X.18.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a 10/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelettel
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az
Ügyrendi Bizottság
elnökének:
tagjainak:

Szipőcs Nikolett
Bati Istvánné
Varga János

képviselőket megválasztja.
6. napirend: Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen,
eskütétele
Takács Péter polgármester elmondta a következő napirendi pont az alpolgármester választása
titkos szavazással, szüksége szerint zárt ülésen, eskütétellel. Javasolta az alpolgármester
személyére Vigh Elemér képviselőt, akivel az elmúlt időszakban is jól együttműködött és
akinek a jövőben is bizalmat szavaz.
Takács Lászlóné jegyző elmondta abban az esetben szükséges a zárt ülés elrendelése, ha a
jelölt nem járul hozzá a nyilvános üléshez, mely titkos lesz.
Vigh Elemér képviselő hozzájárult a nyilvános üléshez. Közölte, hogy nem kíván részt venni
a szavazásban.
Takács Lászlóné jegyző ismertette a szavazás menetét, az urna elhelyezését és átadta az
Ügyrendi Bizottságnak a szavazólapokat és felkérte a szavazás lebonyolítására.
Takács Péter polgármester a szavazás idejére szünetet rendelt el.
Szipőcs Nikolett képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta az urna rendben volt,
majd ismertette a szavazás eredményét. Elmondta minden szavazólap érvényes volt,
érvénytelen szavazólap nem volt, 4 igen és 2 nem szavazat alapján megállapította, hogy
alpolgármester Vigh Elemér lett.
Takács Péter polgármester kérte képviselőket, hogy az Ügyrendi Bizottság megállapítását,
a képviselő-testület döntését foglalják alakszerű határozatba.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített döntéssel , 4 igen, 2
nem, 1 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi:
61/2019. (X.18.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) bekezdése alapján titkos
szavazással
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Vígh Elemér képviselőt
alpolgármesternek megválasztotta.
Takács Péter polgármester felkérte a jelenlévőket szíveskedjenek felállni az alpolgármester
eskütételének idejére és kérte Vígh Elemér alpolgármestert az eskü szövegét mondja utána.
Az eskü letétele után felkérte az okmány aláírására.
7. napirend: Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Takács Péter polgármester elmondta az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének
megállapításáról szóló előterjesztést minden képviselő megkapta. Vélemény, hozzászólás
hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, amennyiben elfogadják az
előterjesztés alapján, hogy a társadalmi megbízatású polgármester illetményének 50%-a az
alpolgármester tiszteletdíja.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 tartózkodó
szavazattal meghozta az alábbi:
62/2019. (X.18.) Ökt. számú

határozatot
1. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése
értelmében Vígh Elemér alpolgármester tiszteletdíját –
az alpolgármesterré történő választás napjától – 2019.
október 18-tól havi 99.700.-Ft összegben állapítja meg.
2. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése
értelmében Vígh Elemér alpolgármester költségtérítését
2019. október 18. napjától havonta 15.000.-Ft összegben
állapítja meg.
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen
az alpolgármester havi járandóságának rendszeres
kifizetése érdekében.
Felelős:
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: folyamatos

8. napirend: Társadalmi megbízatású polgármester munkarendjének meghatározása
Takács Péter polgármester elmondta a következő napirendi pont a társadalmi megbízatású
polgármester munkarendjének meghatározása, amelyről az előterjesztést a képviselők
megkapták. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előző ciklusban hétfőn 14:00 órától 16:00
óráig és pénteken 8 órától 10 óráig volt a munkarendje szerinti fogadóórája. Kérte a
képviselő-testület felhatalmazását, mivel az önkormányzati törvény lehetővé teszi, ne legyen
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meghatározva a fogadóóra időpontja, hanem előzetes egyeztetés alapján történjen. Kérését,
azzal indokolta, hogy nem csak hétfőn és pénteken volt a hivatalban az előző ciklusban sem
és előfordult, hogy a település érdekében hivatalos ügyben Veszprémbe kellett mennie, így a
fogadóórát nem tudta megtartani. Szeretné, ha valaki felkeresi ne várja hiába és legyen
lehetősége beszélgetni, meghallgatni a lakosokat.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal meghozta az alábbi:
63/2019. (X.18.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag

7

igen,

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Takács Péter társadalmi megbízatású
polgármester ügyfélfogadási idejét előzetesen egyeztetett
időpontban tartja.
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
polgármester elérhetőségét a hirdetőtáblán és a honlapon
tegye közzé.
Felelős:
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2019. október 31.

9. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatának felülvizsgáltat megbízás
Takács Péter polgármester elmondta a következő napirendi pont az alakuló ülések részét
képező, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata vagy
elfogadása. Javasolta, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt a
jelenleg érvényben lévő SZMSZ aktualizálására és a következő ülésen hozza a képviselőtestület elé megtárgyalásra. Véleménye szerint az új képviselő-testületnek lehetősége lenne
részletesen átnézni az SZMSZ-t és az elképzeléseket, a bizottságokról való rendelkezéseket, a
polgármester, alpolgármester delegált feladatait megtárgyalni. Véleménye szerint nem az
alakuló ülésen kellene megtárgyalni, majd javasolta annak érdemi megtárgyalását a következő
ülésen.
Gulyás Erzsébet helyi lakos arra kért választ, hogy a Szervezeti és Műkődési Szabályzat
változása érinteni fogja-e a Települési Értéktár Bizottságot.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy nem érinti, mivel az egy speciális bizottság, amit
nem érint az SZMSZ módosítása, mert nem abban rögzített bizottságnak minősül.
Kérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék a határozati javaslat elfogadását.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal meghozta az alábbi:

Képviselő-testülete

egyhangúlag

7

igen,
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64/2019. (X.18.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján
felülvizsgálja a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 10/2014. (XII.15.) önkormányzati rendeletét.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
következő testületi ülésre készítse elő és terjessze a
képviselő-testület elé az SZMSZ-t.
Felelős:

Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2019. november 30.
10. napirend: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulási Tanácsba delegálás
Takács Péter polgármester elmondta több társulásnak is tagja Monostorapáti község
önkormányzata, többek között a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulási Tanácsnak is,
amelynek soron következő ülésére delegálni kell a képviselő-testületnek egy képviselőt.
Javasolta, hogy a korábbi évek szokása alapján a jövőben is a polgármester legyen a delegált.
Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a polgármester delegálásával a Társulási Tanácsba
kézfeltartással jelezzék, mely egy folyamatos képviseletet és beszámolási kötelezettséget
jelent.
Monostorapáti község Önkormányzatának
szavazattal meghozta az alábbi:
65 /2019. (X.18.) Ökt. számú

Képviselő-testülete

egyhangúlag

7

igen,

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulásba Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján
a Társulási Tanácsba Takács Péter polgármestert
delegálja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulási Tanács alakuló ülésén részt vegyen, az
önkormányzatot képviselje.
Felelős:
Takács Péter polgármester
Határidő: 2019. október 31.

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a napirendi pontok végéhez érkeztek kérte, akinek
az alakuló üléssel kapcsolatosan van kérdése, véleménye mondja el.
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Kiss János elnök gratulált a megválasztott képviselőknek. Reméli jól együtt tudnak majd
dolgozni a településért, az új képviselők színt, ötleteket visznek a képviselő-testület életébe,
munkájába a falu, a lakosság érdekében.
Takács Péter polgármester egyetértve az előtte szólóval elmondta fontos, hogy együtt tudjon
dolgozni a képviselő-testület szolgálva a település érdekeit. Véleménye szerint azért indultak
és vállalták a képviselőséget, hogy a településért tevékenykedjenek, bízik a közös
együttműködésben. Ismertette az október 23-ai megemlékezés menetét majd megköszönte a
részvételt a településért és az alakuló ülést 18:30 órakor bezárta.

K. m. f.

Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

