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Szám: KÖH/7-1/2020.  

 

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 2020. január 

29-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  

Bati Istvánné képviselő 

Szipőcs Nikolett képviselő 

Pócza Balázs képviselő 

Törökné Giczi Anikó képviselő 

Varga János képviselő  

 

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

Mohos József polgármester 

Stumpf Rebeka alpolgármester 

Mohos Brigitta képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

Prácser Miklós képviselő 

Szőke András  képviselő 

 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete: 

Márvány Péter polgármester 

Kocsis Csaba alpolgármester 
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Sári János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

Horváth Lászlóné képviselő  

Márta István képviselő 

 

 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete:  

Győriványi Dániel polgármester 

Kovács Miklós alpolgármester 

Ács Szilvia képviselő  

Kardos Tibor képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Giricz Zoltán képviselő  

 

Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete:  

Horváth Bence polgármester 

Albertné Asztalos Anita alpolgármester   

Somogyi József képviselő 

Sinkó Norbertné képviselő 

Lucziné Molnár Borbála képviselő 

 

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete:  

Stark Sándor  polgármester 

Adrián Szabolcs alpolgármester  

Kossár József képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Fekete Gábor képviselő  

Imre Gabriella képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

Takács Lászlóné jegyző 

Törökné Varga Tímea pénzügyi vezető  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

  Takács Péter polgármester  

Stark Sándor  polgármester  

Mohos József  polgármester  

Márvány Péter  polgármester 

Győriványi Dániel polgármester  

Horváth Bence  polgármester  

Takács Lászlóné jegyző  

 

Jegyzőkönyvvezető:  Domonkos Istvánné  

 

Takács Péter Monostorapáti község polgármestere köszöntötte a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal fenntartásában részt vevő hat települési önkormányzat képviselő-

testületeit az első együttes ülésen. Megállapította a jelenléti ívek alapján, hogy a képviselő-
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testületek határozatképesek, mivel Monostorapáti község Képviselő-testületének 7 tagja, 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 tagja, Kapolcs község 

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

testültének 5 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 napirendi pontok a 

kiküldöttek alapján nem módosultak tekintve, hogy sem írásbeli, sem szóbeli javaslat nem 

érkezett. Elmondta, hogy napirend előtt felszólalási igény érkezett Győriványi Dániel 

Vigántpetend község polgármestere részéről. 

 

Győriványi Dániel polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, hogy 2020. 

január 27-én küldött levelet a hivatalhoz, ezért nincs a napirendi pontok között a költségvetés 

tárgyalásában. Elmondta, hogy pár héttel ezelőtt volt a polgármestereknek egy megbeszélés a 

hivatal dolgozóinak bérrendezéséről, melyen elhangzott együttes vélemény alapján a hivatal 

dolgozóinak bérének emelésével egyetértettek. Elmondta, hogy a dolgozók személyében több 

változás is várható, ezért indítványozta tekintettel arra, hogy az állam normatívát biztosít a 

hivatal működéséhez és a költségvetési törvény alapján támogatható létszám 9,27 fő, 

amelyhez biztosítják a normatívát. Elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatalnál a köztisztviselői létszám 11 fő, mely 1,7 fővel magasabb a támogatott létszámnál 

és az önkormányzatok finanszíroznak. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy kormány megnövelte 

ugyan a normatívát, de arra gondolt, hogy megbeszélés tárgyát képezhetné, hogy a 9 fő az 

állam által támogatott létszám lenne megcélozva dolgozói létszámként és az így a 

felszabaduló pénzeszközzel nagyobb mértékben tudnák a dolgozókat támogatni. Tudomása 

szerint létszám változás lesz és lesznek megüresedett állások, akkor közülük két státuszt 

szüntessenek meg az így felszabaduló összeget bérfejlesztésre fordítanák. Átadott a 

képviselőknek másolatot a megküldött leveléből és kérte a képviselőket mondják el 

véleményeiket.  

 

Takács Lászlóné jegyző köszöntötte a megjelenteket elmondta, hogy a polgármester 

javaslatával teljes mértékben nem ért egyet annak ellenére, hogy a költségvetési törvény 9,27 

főt finanszíroz, de nem azt jelenti, hogy a feladatokat annyi fővel el is lehet látni. Tájékoztatta 

a jelenlévőket, hogy 11 fő a jegyzővel együtt a létszám, mely a 6 települési önkormányzata és 

a két roma nemzetiségi önkormányzat feladatait látja el, nem lehet ellátni 9 fővel. Elmondta, 

hogy a MÁK ellenőrzése is nagyobb terhet jelent a pénzügyes kollégáknak. Tájékoztatásul 

ismertette a térség településeinek hivatalaiban dolgozók létszámait,  mint Zalahaláp 

községben 3 település 300 fővel kevesebb a lakosságszámmal, ahol 11 fő van a hivatalban, itt 

a hivatalban 2880 fő akinek az ügyeit ellátják el, Szigligeten 6 településre 20 fő az ügyintézők 

száma, Kővágóörsön 9 településre 23 fővel oldják meg a feladatokat. Elmondta, hogy az 

előterjesztésben a bérfejlesztésre két variációt terjesztettek elő egy „A” variációt 50.000.- Ft-

os illetményalappal és a „B” variációt 55.000.-Ft alapilletmény meghatározásával. Javasolta a 

„B” variáció elfogadását. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az alapilletmény emelése a 

középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőket nem érinti, mivel a garantált bruttó 

minimálbért sem éri el az illetményük, a főiskolát végzettek, illetve a több éve 

köztisztviselőként dolgozókat érinti az emelés. Véleménye szerint ennél magasabb 

illetményalap bérfeszültséget okozna. Elmondta, hogy jelenleg csak az Ő nyugdíjazása a 

biztos augusztus 1. napjával, a Taliándörögdön dolgozó adó ügyeket intéző kolléganő  is 

tervezi, hogy nyugdíjba megy és van aki tervezi, hogy máshol kíván majd dolgozni. 

Véleménye szerint ameddig nincs konkrét felmondás nem lehet  számolni dolgozók 

távozásával. Elmondta, hogy tavaly 120 testületi ülés volt, melynek előkészítése, végrehajtása 

és a pályázatok előkészítése sok munkát igényelt. Véleménye szerint  bizonytalanságot okoz 



4 
 

az is, hogy új jegyző lesz. Elmondta nem lehet csökkenteni a létszámot, mert 9 fővel nem 

lehet megoldani az ellátandó feladatokat határidőre, ha az önkormányzatok fenn szeretnék 

tartani a hivatalt kell a jelenlegi létszám, hogy ne legyenek leterheltek a dolgozók. Feladatok 

ellátása érdekében a pénzügyes kolléganők így is túlóráznak. 

 

Kovács Miklós képviselő a dolgozók túlóra számáról érdeklődött. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta, hogy túlóra nincs a köztisztviselőknél, annak ellenére, 

hogy jelenleg is, a beszámolási, költségvetés előkészítés időszakban is több pénzügyes 

kolléga munkaidőn túl a hivatalban dolgozik. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy sem a 

jegyzőnek, sem a többi köztisztviselőnek nincs túlóra. 

 

Kovács Miklós képviselő arról kért tájékoztatást, hogy a túlmunkára van-e túlóra elszámolva. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta, hogy a költségvetés sem tartalmaz túlórát és az elmúlt 

években sem tartalmazott, valamint helyettesítés sem volt. Elmondta, hogy a tavalyi évben 

amikor plusz támogatást adott az állam, kérték, hogy a dolgozók fél havi jutalmat kapjanak, 

melyet a testületek meg is szavaztak, de túlóra elszámolás nem volt.  

 

Győriványi Dániel polgármester elmondta, hogy szeretné, ha a felvetéséből az maradna meg, 

hogy a két fő munkabérének megtakarítása lenne dolgozói bérfejlesztésre fordítható, a több 

munka hárulna rájuk, de jelentős mértékű bérfejlesztést lehetne elérni. Elmondta kevesebb 

munkaerő, de lényegesen több bérfejlesztést.  

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az alapilletmény 65.000.- Ft-ra történő emelésével 

sem részesülnének azok a személyek magasabb munkabérbe, akik kevés szolgálati idővel 

rendelkeznek. 

 

Győriványi Dániel polgármester szerint a két főből adódó többlet támogatást a bérre lehetne 

fordítani, nem az illetményalap emelésére, hanem konkrétan béremelésre fordítanák. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a dolgozók teljesítő képességei korlátozottak, ha 

túlterhelt és beteg lesz akkor táppénz miatt hiányzik és kiesik a munkából a dolgozó, hiába 

kap több bért és ha nincs, aki helyettesítse. Véleménye szerint, aki pénzügyi területen 

dolgozik annak nagy figyelemre van szüksége, hogy ne hibázzon és a kollégák nem tudnak 

többet dolgozni akkor sem, ha magasabb bért kapnak.  

 

Győriványi Dániel polgármester szerint, ha azt a visszajelzést kapják, hogy nem tudnak 

többet dolgozni, a létszámcsökkentés nem megoldható, de akkor nem lesz nagyobb 

bérfejlesztés. Véleménye szerint, ha van rá fogékonyság, akkor lehet nagyobb bérfejlesztés, el 

kell dönteni, és a hivatalban eltöltött 8 óráért több bért lehetne adni. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a többletmunka 8 óránál többet jelentene és egy-egy 

község esetében kapcsolt munkakörök vannak és nem lehet átadni egyik munkakört a másik 

kolléganőnek, mert összeférhetetlen. 

 

Győriványi Dániel polgármester szerint feladatkör átrendezéssel járna a bérfejlesztés. 

 

Takács Lászlóné elmondta, hogy az állam az államigazgatási feladatokat finanszírozza egyik 

településen sem lehet zökkenőmentesen abból megoldani a feladatokat. Elmondta, hogy a 
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kollégák a határidőkre figyelnek, a pénzügyi jelentések, a jegyzőkönyvek beküldése 

határidőre történik. Véleménye szerint határidőre történő feladatok elvégzése a jelenlegi 

létszámmal megoldható, kevesebb létszám a munka rovására megy. 

 

Horváth Bence polgármester szerint  ha kiderül ki megy el, ki fog felmondani  az új 

jegyzővel  javasolta egyeztetni  az új feladatköröket, a létszámot. 

 

Ács Szilvia képviselő szerint az új jegyzőig lesz idő átgondolni, mivel lesz pár hónap 

üresedés, el lehet dönteni melyik verziót választják, hogy csökkentik a létszámot, mert akkor 

végig kell csinálni a pár hónapot alkalmazott nélkül, majd az új jegyző eldönti. 

  

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy 47 éve van a közigazgatásban , 30 éve jegyző, 

rendelkezik annyi tapasztalattal, hogy el tudja dönteni, hány fővel lehet a munkát precízen, 

pontosan elvégezni. Amennyiben a   taliándörögdi pénzügyes, adós  elmegy helyette is fel kell 

venni valakit nem lehet, hogy a másik adós kapja meg addig a feladatokat.  Hat település 

adóját és még hozzá a költségvetéseket nem tudja ellátni, mert akkor a határidőket nem tudja 

teljesíteni.  

 

Takács Péter polgármester szerint át kell gondolni, és javasolta, hogy a képviselő-testületek 

saját hatáskörben beszéljék még át, mert még a jövőre vonatkozik a polgármester által 

felvetett létszámcsökkentés. 

 

 További hozzászólás hiányában ismertette a napirendi pontokat és javasolta azok elfogadását. 

Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a napirendi pontokat. 

 

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 2020. évi 

költségvetésének  

Előadó: Takács Lászlóné jegyző 

 

2. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása 

Előadó: Takács Lászlóné jegyző 

 

3. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tulajdonát képező 

személygépjármű használatba adása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester  

 

 

1. napirend: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének 

elfogadása 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása, mely két variáció szerint 

került kiküldésre, melynek előterjesztője a jegyzőasszony.  
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Takács Lászlóné jegyző az előterjesztést kiegészítéseként elmondta, hogy két variációt 

készítettek, az egyik az 50.000.- Ft-os illetményalappal, a másik 55.000.- Ft-os alappal, 

melyek közül kérte, hogy a képviselő-testületeket, hogy  a „B” variáció 55.000.- Ft 

illetményalap elfogadását támogassák. Elmondta az illetményalap emelésével kapcsolatosan, 

hogy 4 főt garantált bérminimumon van, a főiskolai végzettségű és a több éves köztisztviselői 

idővel rendelkező dolgozók magasabb összeggel rendelkeznek, jutalom nincs betervezve. 

Elmondta, hogy az állam emelte a költségvetési normát és várhatóan márciusban kiegészítő 

támogatást ad, az előterjesztésben található táblázatból láthatják a képviselők az egyes 

önkormányzatok hozzájárulásának összegeit. 

 

Takács Péter polgármester felkérte a jelenlévőket mondják el véleményeiket az 

előterjesztésről. 

 

Márvány Péter polgármester elmondta, hogy a polgármesteri megbeszélésen nem tudott 

jelen lenni, de az előterjesztés és a megkapott táblázat alapján a kiegészítéssel csökkentett 

összeg az ami plusz terhet jelenti az önkormányzatoknak a legutolsó oszlopban. 

 

Mohos József polgármester a jegyző felszólalását kiegészítve elmondta, hogy a taliándörögdi 

pénzügyest megkérdezte a nyugdíjazása kérdésében és elmondta, hogy szeretné a 

korkedvezményes nyugdíjat igénybe venni, Elmondta, hogy megkérdezte esetleg a további 

alkalmazást vállalná-e, de a dolgozó a megnövekedett feladatok miatt nem vállalná. 

Véleménye szerint nem szerencsés a pénzügyi és az adó feladatkört összevonni egy 

dolgozóra. Elmondta, hogy többször is volt rá példa, hogy végezte a pénzügyi feladatait a 

dolgozó és megzavarták személyesen vagy telefonon az ügyfelek adó jellegű kérdéseikkel, 

mellyel kizökkentették, ezzel nagyobb az esély a kisebb hibázásra, amelynek kijavítása több 

órát vesz igénybe. Véleménye szerint bizonyos feladatokat nem lehet összevonni, az adó és 

pénzügy, két külön álló feladat. Az önkormányzatok évente hozzájárulnak, de mi lenne, 

akkor, ha nem lenne tartalék, nem lenne pénzük, akkor miből tudnának folyamatosan hozzá 

tenni. Véleménye szerint előbb utóbb kompromisszumot kell kötni, mert ez sokáig nem 

mehet, a tartalék az önrészként a pályázatokhoz is kell. Végül tájékoztatta a jelenlévőket, 

hogy a taljándörögdi hivatalban ragaszkodik a 2 főhöz. 

 

Győriványi Dániel polgármester elmondta, hogy részben ért egyet, mert a dolgozói időszakos 

béremeléseknek helye van. Véleménye szerint képezni kell egy olyan tartalékot, amelyet a 

bérfejlesztésre lehet fordítani és sok olyan önkormányzati feladat van amihez szükséges 

önkormányzati rész. Ez nem lesz az utolsó emelés, elmondta, hogy elégedett a dolgozók 

munkájával, de az ki kell mutatni. 
 

Mohos József polgármester elmondta minden évben azt mondjuk majd jövőre nem kell 

hozzájárulni, de mindig hozzá kell tenni. 
 

Takács Péter polgármester szerint a hozzájárulás mértéke esetleg nem lesz mindig 

ugyanakkora, de minden évben hozzá kell járulni az önkormányzatoknak. Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy a 38.650.- Ft illetmény alaphoz tavaly tudtak pályázni, de ahhoz el kellett 

érni az 50.000.- Ft-os illetményalapot és az 5,5 millió forintos pályázati támogatásból 

visszakapták az önkormányzatok. Vélemény szerint, ha nem tesznek hozzá akkor a hivatalt 

bezárhatnák, mivel pénzügyi dolgozókból hiány van, az önkormányzatok nehéz helyzetben 

vannak, mivel a vállalkozói szféra nagyobb összegű bért tud ajánlani. 
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Győriványi Dániel polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kimutatásból látható, 

hogy az állam 8 millió forinttal növelte támogatását, a bérkompenzáció a kormány részéről 

megtörtént. A hivatal működéséhez szükséges összegnek rendelkezésre kell állnia, ha több a 

dolgozó akkor egyéb költségeket kellene csökkenteni, ami nem megoldható példaként 

említette a világítás költségét. Elmondta, hogy nincs egyéb nagyobb összegű bevétele az 

önkormányzatoknak, mint egyes településeken az iparűzési adó. 
 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a beszámolóból is látható, hogy a költségvetés azért 

is változott, mert a garantált bérminimum emelkedett és a közszolgálati jogviszonyban 

dolgozók besorolásában történő átlépés is béremeléssel jár, mely a jogszabály szerint 

kötelező. 
 

Márvány Péter polgármester szerint sokat pályáztak az önkormányzatok az utóbbi években 

és más önkormányzatoknál az a gyakorlat, hogy a nyertes pályázatoknál az az önkormányzati 

dolgozó, aki a megnövekedett adminisztrációs feladatokat ellátja annak bérét kompenzálják 

Véleménye szerint a jövőben a nyertes pályázatok esetében itt is hasonlóan kellene eljárni. 

 

Takács Péter polgármester javasolta, további hozzászólás hiányában, hogy a szavazás 

képviselő-testületenként a települések lélekszáma szerint történténjen, mellyel a települések 

képviselő-testületei egytértettek. Felkérte elsőként Monostorapáti Község Önkormányzata 

képviselőt-testületét kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a „B” variáció szerinti határozati 

javaslatok, meghatározva a 55.000.- Ft-os illetményalapot, mely alapján 5.362.000.- Ft 

önkormányzati hozzájárulással. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi határozatot:  

 

1/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetését  63.906.000- Ft-ban állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2020. január 1-től a köztisztviselői 

illetményalapot 55.000.- Ft-ban határozza  meg.  

 

A hivatal működéséhez szükséges 5.362.000.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2020. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény 

költségvetési hozzájárulását, valamint az illetményalapot a 

Monostorapáti község Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésébe építse be. 

 

Felelős:  Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2020. február 15. 
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Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testület 

tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják határozati javaslatot a „B” variáció szerinti 

55.000.- Ft illetményalappal, mely 3.082.000.- Ft önkormányzati hozzájárulást jelent. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

1/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetését  63.906.000- Ft-ban állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2020. január 1-től a köztisztviselői 

illetményalapot 55.000.- Ft-ban határozza  meg.  

 

A hivatal működéséhez szükséges 3.082.000.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2020. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény 

költségvetési hozzájárulását, valamint az illetményalapot a 

Taliándörögd község Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésébe építse be. 

 

Felelős:  Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2020. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testület 

tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják  a határozati javaslatot a „B” variáció szerinti 

55.000.- Ft illetményalappal és az 1.766.000.- Ft önkormányzati hozzájárulással. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

1/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t   

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetését  63.906.000- Ft-ban állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2020. január 1-től a köztisztviselői 

illetményalapot 55.000.- Ft-ban határozza  meg.  

 

A hivatal működéséhez szükséges 1.766.000.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2020. évi költségvetéséből 

biztosítja. 
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Képviselő-testület utasítja jegyzőt, hogy az intézmény 

költségvetési hozzájárulását, valamint az illetményalapot a 

Kapolcs község Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe 

építse be. 

 

Felelős:  Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2020. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjait 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot a „B” variáció szerinti 55.000.- 

Ft illetményalappal és az 1.352.500.- Ft önkormányzati hozzájárulással. 

 

Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

3/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetését  63.906.000- Ft-ban állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2020. január 1-től a köztisztviselői 

illetményalapot 55.000.- Ft-ban határozza  meg.  

 

A hivatal működéséhez szükséges 1.352.500.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2020. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja jegyzőt, hogy az intézmény 

költségvetési hozzájárulását, valamint az illetményalapot a 

Sáska község Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe 

építse be. 

 

Felelős:  Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2020. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testület 

tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot a „B” variáció szerinti 

55.000.- Ft illetményalappal és az 1.001.000.- Ft önkormányzati hozzájárulással. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

1/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetését  63.906.000- Ft-ban állapítja meg. 
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Képviselő-testület 2020. január 1-től a köztisztviselői 

illetményalapot 55.000.- Ft-ban határozza  meg.  

 

A hivatal működéséhez szükséges 1.001.000.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2020. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény 

költségvetési hozzájárulását, valamint az illetményalapot a 

Vigántpetend község Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésébe építse be. 

 

Felelős:  Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2020. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testület 

tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot a „B” variáció szerinti 

55.000.- Ft illetményalappal és az 821.000.- Ft önkormányzati hozzájárulással. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

6/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetését  63.906.000- Ft-ban állapítja meg. 

 

Képviselő-testület 2020. január 1-től a köztisztviselői 

illetményalapot 55.000.- Ft-ban határozza  meg.  

 

A hivatal működéséhez szükséges 821.000.- Ft 

önkormányzati hozzájárulást a 2020. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Képviselő-testület utasítja jegyzőt, hogy az intézmény 

költségvetési hozzájárulását, valamint az illetményalapot a 

Hegyesd község Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe 

építse be. 

 

Felelős:  Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2020. február 15. 

 

Takács Lászlóné jegyző megköszönte a képviselő-testületeknek a költségvetés elfogadását. 
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2. napirend: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító Okiratának módosításának indoka egyrészt technikai okok, helyesírási hibák, 

valamint szakfeladat szám módosulások.  

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az SZMSZ-hez hasonlóan az 

önkormányzatok székhelye, közterület megnevezése nem volt pontos, ezért közterületek 

megnevezése javításra került és a szakfeladatok elnevezése módosult.  

 

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányában felkérte elsőként Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az 

Alapító okirat módosítását és egységes szerkezetét. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi határozatot:  

 

2/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes 

szerkezetű alapító okiratot   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 hozzászólás hiányában felkérte  Taliándörögd Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az 

Alapító okirat módosítását és egységes szerkezetét. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

2/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetű 

alapító okiratot   elfogadja. 
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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 hozzászólás hiányában felkérte  Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az Alapító okirat 

módosítását és egységes szerkezetét. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

2/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetű 

alapító okiratot   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 hozzászólás hiányában felkérte  Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az Alapító okirat 

módosítását és egységes szerkezetét. 

 

Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

4/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetű 

alapító okiratot   elfogadja. 
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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 hozzászólás hiányában felkérte Vigántpetend Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az 

Alapító okirat módosítását és egységes szerkezetét. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

2/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetű 

alapító okiratot   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 hozzászólás hiányában felkérte Hegyesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az Alapító okirat 

módosítását és egységes szerkezetét. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

7/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetű 

alapító okiratot   elfogadja. 
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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. 

 

3. napirend: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tulajdonát képező 

személygépjármű használatba adása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a következő napirendi pont a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás tulajdonát képező gépjármű használatba adása Balatonederics 

önkormányzat részére. Elmondta az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérte a 

jelenlévőket mondják el véleményeiket az előterjesztésről. Hozzászólás hiányában felkérte a 

testületeket az előterjesztés elfogadására. Felkérte elsőként Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Volkswagen Caddy típusú 

személygépjárművének Balatonederics Önkormányzat részére történő használatba adását. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi határozatot:  

 

3/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-

testülete támogatja, hogy Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás tulajdonát képező Volkswagen 

Caddy típusú, KGY 166 forgalmi rendszámú 

személygépjárművet Balatonederics Önkormányzat 

használatába kapja 2020. február 1. napjával szociális 

ebéd kiszállítása céljából.  

 

Képviselő-testület utasítja a  jegyzőjét, hogy a társulás 

elnökét tájékoztassa.   

 

Felelős:  Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2020. január 31. 

 

Takács Péter polgármester Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Volkswagen Caddy típusú személygépjárművének Balatonederics Önkormányzat részére 

történő használatba adását. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot:  
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3/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Taliándörögd  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

támogatja, hogy Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás tulajdonát képező Volkswagen Caddy típusú, 

KGY 166 forgalmi rendszámú személygépjárművet 

Balatonederics Önkormányzat használatába kapja 2020. 

február 1. napjával szociális ebéd kiszállítása céljából.  

 

Képviselő-testület utasítja a  jegyzőjét, hogy a társulás 

elnökét tájékoztassa.   

 

Felelős:  Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2020. január 31. 

 

 

Takács Péter polgármester Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Volkswagen Caddy típusú személygépjárművének Balatonederics Önkormányzat részére 

történő használatba adását. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

3/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t   

 

Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

támogatja, hogy Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás tulajdonát képező Volkswagen Caddy típusú, 

KGY 166 forgalmi rendszámú személygépjárművet 

Balatonederics Önkormányzat használatába kapja 2020. 

február 1. napjával szociális ebéd kiszállítása céljából.  

 

Képviselő-testület utasítja a  jegyzőjét, hogy a társulás 

elnökét tájékoztassa.   

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2020. január 31. 

 

 

Takács Péter polgármester Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Volkswagen Caddy típusú személygépjárművének Balatonederics Önkormányzat részére 

történő használatba adását. 

 

Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot:  
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5/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Sáska  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

támogatja, hogy Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás tulajdonát képező Volkswagen Caddy típusú, 

KGY 166 forgalmi rendszámú személygépjárművet 

Balatonederics Önkormányzat használatába kapja 2020. 

február 1. napjával szociális ebéd kiszállítása céljából.  

 

Képviselő-testület utasítja a  jegyzőjét, hogy a társulás 

elnökét tájékoztassa.   

 

Felelős:  Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2020. január 31. 

 

 

Takács Péter polgármester Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Volkswagen Caddy típusú személygépjárművének Balatonederics Önkormányzat részére 

történő használatba adását. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot:  

 

3/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t  

 

Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

támogatja, hogy Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás tulajdonát képező Volkswagen Caddy típusú, 

KGY 166 forgalmi rendszámú személygépjárművet 

Balatonederics Önkormányzat használatába kapja 2020. 

február 1. napjával szociális ebéd kiszállítása céljából.  

 

Képviselő-testület utasítja a  jegyzőjét, hogy a társulás 

elnökét tájékoztassa.   

 

Felelős:  Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2020. január 31. 

 

 

Takács Péter polgármester Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Volkswagen Caddy típusú személygépjárművének Balatonederics Önkormányzat részére 

történő használatba adását. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot:  
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8/2020. (I.29.) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 

támogatja, hogy Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás tulajdonát képező Volkswagen Caddy típusú, 

KGY 166 forgalmi rendszámú személygépjárművet 

Balatonederics Önkormányzat használatába kapja 2020. 

február 1. napjával szociális ebéd kiszállítása céljából.  

 

Képviselő-testület utasítja a  jegyzőjét, hogy a társulás 

elnökét tájékoztassa.   

 

Felelős:  Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2020. január 31. 

 

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

mondják el véleményeiket, tegyék fel javaslatait. További hozzászólás hiányában 

megköszönte a részvételt és az ülést 18:37 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 

 

 

Takács Péter Mohos József 

polgármester polgármester 

 

 

Márvány Péter Horváth Bence 

polgármester polgármester 

 

 

Győriványi Dániel Stark Sándor 

polgármester polgármester 

 

 

Takács Lászlóné 

jegyző 


