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Jelen vannak:  
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   Egyed Péter   képviselő 

   Gulyás Erzsébet  alpolgármester 
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   Takács Lászlóné  körjegyző 
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Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor   polgármester 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Fekete Róbertné    képviselő 

 

Távolmaradását előzetes bejelentette: 
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Somogyi Józsefné   képviselő 



2 

 

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete 

    

   Kajdi István   polgármester 

   Mohos József   alpolgármester  

   Berki Sándor   képviselő 

   Mohos Béláné   képviselő 

   Inhoff Zoltán   képviselő 
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   Kisné Borbély Adrienn körjegyző 

                                   Horváthné Papp Katalin gazd. vez.  
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   Mohos Attila   képviselő 

   Orsós János   képviselő    RNÖ elnöke 

   Szabó István   képviselő 
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   Tóth Attila   alpolgármester 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Marton Istvánné   polgármester 

   Ács Lászlóné    alpolgármester 

   Farkas Károly    képviselő 

    

   Távolmaradását előzetesen bejelentette  

   Nemoda István   alpolgármester 

Kandikó Ferencné   képviselő 

   Nagy Péterné    képviselő 

    

Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Kovács Nándor   polgármester 

   Horváth Árpád    alpolgármester 

   Jehoda István    képviselő 
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Tóth Zoltán     képviselő 

 

   Tanácskozási joggal meghívott: 
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Jegyzőkönyv hitelesítők:   Hárshegyi József   polgármester 

     Stark Sándor   polgármester 

     Kajdi István   polgármester 

     Márvány Gyuláné  polgármester 

     Marton Istvánné  polgármester 

     Kovács Nándor  polgármester 

     Takács Lászlóné  körjegyző 

     Kisné Borbély Adrienn körjegyző 

     Dr. Gelencsér Ottó  körjegyző 

           

Jegyzőkönyvvezető:    Bati Istvánné 

 

Hárshegyi József  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a hat 

Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének mind a 

7 tagja, Hegyesd község Képviselő-testületének  5 tagjából 3 fő,   Taliándörögd község 

Képviselő-testületének mind az 5 tagja, Kapolcs község Képviselő-testületének  5 tagjából 4 

fő,  Vigántpetend község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő, Sáska község Képviselő-

testületének mind az öt tagja  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./   Közös  Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 

szóló megállapodás elfogadása.  

 Előadó:     Takács Lászlóné  

     körjegyző 

                                    2./  Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása. 

 Előadó:     Takács Lászlóné  

     körjegyző 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és fenntartásáról  szóló megállapodás tervezetet a képviselők írásban 

megkapták.  

Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

Takács Lászlóné   körjegyző  köszöntötte a megjelent képviselőket, körjegyzőket. 

Megköszönte a bizalmat, a támogatást, melyet a közös hivatal létrehozására vonatkozóan 

adtak, megpróbálják munkájukat a lakosság megelégedésére végezni.  

Elmondta, hogy a kiküldött megállapodás tervezetet egyeztették a Kormányhivatallal, mely 

alapján egy-két helyen módosítani kell a kiküldött anyagon.  

- 1.) pontban a Közös Önkormányzati Hivatal jogelődje nem csak a Monostorapáti 

Körjegyzőség, ezért javasolta kiegészíteni Zalahaláp Körjegyzőséggel Sáska 

vonatkozásában, valamint Halimba Körjegyzőséggel, Taliándörögd vonatkozásában.  
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- 2.) pontban, a közös hivatalt létrehozó önkormányzatok megnevezése mellett fel kell 

tüntetni az önkormányzatok székhelyét is.  

- 5.) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 11 főbe javasolta megállapítani. Az 

előzetes tájékoztatások szerint a 2956 fő lakossághoz maximum 12,5 fő lehetne a 

hivatali létszám. Mivel még nem ismertek a költségvetési számok, nem tudni 

mennyibe kerül a hivatal működtetése, 11 fővel számolnak. A tényleges költségvetési 

számok ismeretében ezen még lehet változtatni. Taliándörögd csatlakozási 

nyilatkozatában kinyilvánította, hogy továbbra is ragaszkodik a kirendeltség 

megtartásához, a jelenlegi 2 fő dolgozójával.  A hivatal szervezeti felépítését 

részletesen tartalmazza a megállapodás. Az ügyfélszolgálati helyeknél szintén fel kell 

tüntetni címet, ami a hivatalok által jelenleg is használt helyiségek lesznek.  

- Az ügyfélszolgálati helyeken ellátott feladatok körét /6.3 pont/ javasolta kiegészíteni 

„egyes, azonnal intézhető ügyek teljes körű intézése” 

-  a 7.1. a.)  pontnál  az alábbi kiegészítéseket javasolta:   

„Az irányítási jogokat, a megállapodó önkormányzatok képviselő-testületei az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9. §-a alapján  

a.) együttes ülésen meghozott döntéssel gyakorolják  

 - a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

tárgyában 

-  a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó és az 

erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges 

követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése tárgyában, 

-   a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekű nyilvános 

adatok, az irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben 

meghatározott személyes adatok kezelésével kapcsolatos  hatásköröket. 

b.)  A megállapodó önkormányzatok polgármesterei lakosságuk arányában meghozott 

döntéssel gyakorolják: 

       - A költségvetési szerv vezetője tekintetében a vezetői megbízás adása, 

visszavonása, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása köréből a jegyző 

munkájának értékelése, minősítése, illetménye, jutalmazása, egyéb juttatásai és 

elismerése megállapítását.  

       A b.) pont második bekezdését, valamint a c.) pontot javasolta törölni.  

- A jegyző beszámolási kötelezettségét (8.4. pont/ javasolta pontosítani:  

A jegyző a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről évente beszámol a közös 

önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületi ülése, vagy 

együttes ülése előtt.  

-  9. pontot szintén javasolta pontosítani az alábbiak szerint:  

A Közös Önkormányzati Hivatal a Monostorapáti Körjegyzőség jogutódjaként – külön 

megállapodás alapján - átvesz  Halimba Körjegyzőség Taliándörögdi Kirendeltségétől 

2 főt, a kirendeltség tárgyi eszközeit, berendezéseit, és felszereléseit, valamint 

Zalahaláp Körjegyzőség hivatalának személyi állományából  1 főt.  

A hivatal működési költségeinek fedezetét elsősorban az állami támogatás biztosítja. 

Az állami támogatás fedezetet nyújt a Közös Önkormányzati Hivatalban alkalmazott 
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személyi juttatásra és járulékaira, a működéshez szükséges dologi kiadásokra és a 

hivatal működését magába foglaló rezsi költségekre. Az állami támogatás feletti 

költséget a megállapodó önkormányzatok lakosságszámuk arányában viselik.  

- Az ügyfélfogadási helyek kijelölése és fenntartása 11.1. pontban az alábbi módosítást 

javasolta:  

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozó önkormányzatok kötelezettséget 

vállalnak  arra, hogy a jelen megállapodásban szereplő helyiségeket  ügyfélfogadási 

helyiségnek kijelölik, az ügyfélfogadási helyiségben internetes kapcsolatot 

biztosítanak.  

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a kiegészítést, kérte a képviselőket, 

amennyiben a előterjesztéssel, illetve a javasolt módosításokkal kapcsolatban kérdésük, 

észrevételük van, tegyék meg.   

Márvány Gyuláné   polgármester szerint ha már pontosan lehet tudni milyen feladatok 

maradnak az önkormányzatoknál,  át kellene alakítani az ügyfélfogadás rendjét.  

Takács Lászlóné    körjegyző elmondta, ez már szóba került, jelenleg heti 3x2 óra az 

ügyfélfogadási idő. Egyetért azzal, hogy ne két órát legyen kint az ügyintéző, inkább egy fél 

napot minkét helyen, Kapolcson és Vigántpetenden is. Természetesen ezt minden településen 

biztosítani fogják, a sáskai polgármester úrral is egyeztetni fognak erre vonatkozóan. Ki kell 

tapasztalni melyik településen mekkora az ügyfélforgalom, annak függvényében fogják az 

ügyfélfogadás idejét megállapítani. Ő is ki fog menni mindegyik településre ügyfélfogadást 

tartani.  

Polgár László   képviselő javasolta az ügyfélfogadást  úgy megállapítani, hogy a dolgozók is 

igénybe tudják venni. Egyik héten délelőtt, a másik héten délután.  

Hárshegyi József    polgármester  elmondta, hogy a 6 települést semmiféle létszámgond nem 

ostromolja. A jelenlegi Monostorapátiban dolgozó 7 fő mellé Zalahalápról átjön 1 fő, 

Taliándörögdről  2 fő, így összesen 10 fő fog dolgozni. Az aljegyzői státusz nem végleges. A 

törvényhozás inkább arra tendál, hogy ne legyen kötelező aljegyzőt választani egy bizony 

lélekszám alatt. Felvetette, hogy Kapolcson és Vigántpetenden is legyen 1 fő állandó 

jelleggel, ezzel a körjegyzőt is mentesíthetnék. Megérti, hogy sokkal több az adminisztráció, 

ha minél több települést kell kiszolgálni. Részéről ez nem javaslat, csak egy felvetés.  

Takács Lászlóné  körjegyző  elmondta nem ért egyet  az elhangzottakkal. A mostani 4 

településsel is nagyon sok munka van a hivatalban, mindig kapkodni kell, hogy időre 

végezzenek.  A hivatalban dolgozók megszakadnak a munkába, a kapolcsi és a  vigántpetendi 

kirendeltségen azonban nincs annyi ellátható feladat, hogy egész nap szükség lenne 1 fő 

jelenlétére. Nem csak papíron van szüksége aljegyzőre, hanem azért, hogy tudjon segíteni 

neki a munkában, hisz a testületi ülések előkészítése, végrehajtása nagyon sok munkával jár. 

Az önkormányzati törvény egyértelműen leírja, hogy 1 fő aljegyzői állás betöltése kötelező, 

de hat településnél ténylegesen is  szükség van rá. Kapolcsra és Vigántpetendre minden héten 

ki kell mennie, mert sok olyan ügy van, ami nincs elrendezve, a polgármesterek tudják, hogy 

milyen munkát vettek át. A  Taliándörögdön  kint lévő 2 fő sem csak a taliándörögdi ügyeket 

fogja intézni. Mindenképpen át kell szervezni a munkát, hisz az eddigi kapolcsi és 

vigántpetendi kirendeltséges elmegy a járási hivatalhoz dolgozni. Ezt a feladatot az egyik 

taliándörögdi ügyintézőnek kell majd ellátnia. Annak nincs akadálya, hogy az ügyfélfogadást 

váltott időszakban tartsák, erről már beszéltek a polgármesterekkel. Nem akarja a létszámot 

felduzzasztani, de úgy gondolja 11 főre mindenképpen szükség lesz.   



6 

 

Ács Lászlóné   képviselő  egyetértett a jegyzőasszonnyal, Ő is úgy gondolja Vigántpetenden 

nincs szükség napi ügyfélfogadásra. Esetleg az adó befizetések időszakában lenne szükség 

arra, hogy heti két alkalommal legyen ott ügyintéző. A heti egyszeri ügyintézés véleménye 

szerint elég, ha szükséges a polgármester asszony tud segíteni az ügyfeleknek.  

Szipőcs Csaba   képviselő szerint szükség van 11 fős létszámra, ezért jogosnak és 

elfogadhatónak tartja ezt az igényt. Azt, hogy milyen munkamegosztásban dolgozzanak az 

ügyintézők a jegyző tudja, ezért ezt rá kell bízni. Ő látja, hogy kinek mi a feladata, az 

egyenletes leterhelés a cél.  

Márvány Gyuláné   polgármester  javasolta meghagyni a megállapodásban szereplő 11 főt. 

Még nem lehet tisztán látni a hivatal működésének finanszírozását, ezért mozgásteret kell 

biztosítani a létszámmal kapcsolatban.  

Ács Lászlóné   képviselő elmondta, nagyon jó állami támogatás van pályakezdő fiatalok 

alkalmazására. Amennyiben szükség van plusz személy felvételére, mindenképpen 

pályakezdő pénzügyest, vagy egyéb területen végzett személyt  javasol alkalmazni, 

támogatást is adnak, és bért is kevesebbet kell fizetni.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta pénzügyes dolgozóra nem lesz szükség, mivel helyi 

dolgozókkal ezt a területet meg tudják oldani. A testületi ülések előkészítésére, a döntések 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére kell egy személy. A Társulási 

Megállapodás bármikor módosítható, ez az anyag  nem egy kőbe vésett dolog.  

 A mielőbbi döntésre azért volt szükség, hogy a  közös hivatal felállításával kapcsolatos 

feladatokat el lehessen kezdeni. A törzskönyvi nyilvántartásba vételnek meg vannak a 

szabályai. Ahhoz, hogy a hivatal 2013. január 1-vel felálljon, szükséges a Társulási 

Megállapodás, illetve az Alapító Okirat  elfogadása,  azok megküldése a MÁK részére.  

Wind József   képviselő  megkérdezte lehet –e már tudni milyen feladatok kerülnek át a járási 

hivatalhoz.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy nagyobb részt szociális feladatok kerülnek át a 

járási hivatalhoz.  Elsősorban alanyi jogon adott juttatások, pl. alanyi és normatív 

közgyógyellátás, alanyi ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, az 

időskorúak járadéka. Az eddig ellátott szociális feladatok 8-10 %- a. A legtöbb munka 

közfoglalkoztatással, a foglalkoztatást helyettesítő támogatással valamint a lakásfenntartási 

támogatással van, ami továbbra is marad. Az alanyi közgyógyellátási igazolványok 90 %-a 

most járt le, illetve mos lett újra megállapítva a jogosultság két évre, ezekkel a járási 

hivatalnak csak 2014-ben lesz feladata.  

Hárshegyi József    elmondta, hogy  az általa elmondottakat nem módosító javaslatnak 

szánta, csak egy ötletnek, ezért arról nem kell szavazni.  

Ismertette  a határozati javaslatot.  

Kérte a képviselőket amennyiben egyetértenek az elhangzott módosításokkal kiegészített  

Társulási Megállapodás elfogadásával  kézfeltartással  jelezzék.  

Kérte először Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  
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60/2012. /XI. 14./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást 

elfogadja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megállapodást aláírja.  

Felelős:     Marton Istvánné 

             polgármester 

      Határidő:   azonnal 

Hárshegyi József   polgármester  kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

elfogadta az alábbi:  

89/2012. XI. 14./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást 

elfogadja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megállapodást aláírja.  

Felelős:     Márvány Gyuláné 

             polgármester 

      Határidő:   azonnal 

Hárshegyi József   polgármester  kérte Taliándörögd  község Képviselő-testületét szavazni.  

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  5 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi:  

53/2012. XI. 14./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást 

elfogadja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megállapodást aláírja.  

Felelős:     Kajdi István 

             polgármester 

      Határidő:   azonnal 
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Hárshegyi József   polgármester  kérte Sáska  község Képviselő-testületét szavazni.  

Sáska  község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta 

az alábbi:  

92/2012. XI. 14./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról szóló megállapodást elfogadja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megállapodást aláírja.  

Felelős:     Kovács Nándor 

             polgármester 

      Határidő:   azonnal 

Hárshegyi József   polgármester  kérte Monostorapáti  község Képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi:  

84/2012. XI. 14./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodást elfogadja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megállapodást aláírja.  

Felelős:     Hárshegyi József 

             polgármester 

      Határidő:   azonnal 

Hárshegyi József   polgármester  kérte Hegyesd  község Képviselő-testületét szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi:  

45/2012. XI. 14./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást 

elfogadja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megállapodást aláírja.  

Felelős:     Stark Sándor 

             polgármester 

      Határidő:   azonnal 
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2. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal Alapító Okiratára vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők írásban megkapták.  

Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, szóbeli kiegészítése csak annyi, hogy az Alapító 

Okirat hatályba lépésének napja kimaradt az előterjesztésből. Az Alapító  Okirat 2013. január 

1-én lép hatályba.  

Kérte a képviselőket, amennyiben kérdésük észrevételük van, tegyék meg.  

Hárshegyi József   polgármester mivel  hozzászólás, észrevétel nem volt,  javasolta az 

Alapító Okirat elfogadását.  

Kérte először Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

61/2012. /XI. 14./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete  Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal Alapító Okiratát a határozat melléklete 

szerinti formában és tartalommal elfogadja.  

Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor 

önkormányzat körjegyzőjét, hogy az Alapító 

Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi 

Nyilvántartása részére küldje meg.  

Felelős:    Takács Lászlóné  

       körjegyző 

Határidő:  2012. december 15.  

 

Hárshegyi József  polgármester kérte Kapolcs  község Képviselő-testületét szavazni.  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

90/2012. /XI. 14./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete  Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal Alapító Okiratát a határozat melléklete 

szerinti formában és tartalommal elfogadja.  

Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor 

önkormányzat körjegyzőjét, hogy az Alapító 

Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi 

Nyilvántartása részére küldje meg.  

Felelős:    Takács Lászlóné  

       körjegyző 

Határidő:  2012. december 15 
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Hárshegyi József  polgármester kérte Taliándörögd  község Képviselő-testületét szavazni.  

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

54 /2012. /XI. 14./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete  Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal Alapító Okiratát a határozat melléklete 

szerinti formában és tartalommal elfogadja.  

Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor 

önkormányzat körjegyzőjét, hogy az Alapító 

Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi 

Nyilvántartása részére küldje meg.  

Felelős:    Takács Lászlóné  

       körjegyző 

Határidő:  2012. december 15 

Hárshegyi József  polgármester kérte Sáska  község Képviselő-testületét szavazni.  

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

az alábbi: 

93/2012. /XI. 14./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete  

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti 

formában és tartalommal elfogadja.  

Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor 

önkormányzat körjegyzőjét, hogy az Alapító 

Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi 

Nyilvántartása részére küldje meg.  

Felelős:    Takács Lászlóné  

       körjegyző 

Határidő:  2012. december 15 

Hárshegyi József  polgármester kérte Monostorapáti  község Képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

85/2012. /XI. 14./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a 

határozat melléklete szerinti formában és 

tartalommal elfogadja.  

Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor 

önkormányzat körjegyzőjét, hogy az Alapító 
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Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi 

Nyilvántartása részére küldje meg.  

Felelős:    Takács Lászlóné  

       körjegyző 

Határidő:  2012. december 15 

 

Hárshegyi József  polgármester kérte Hegyesd  község Képviselő-testületét szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

46/2012. /XI. 14./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete  Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal Alapító Okiratát a határozat melléklete 

szerinti formában és tartalommal elfogadja.  

Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor 

önkormányzat körjegyzőjét, hogy az Alapító 

Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi 

Nyilvántartása részére küldje meg.  

Felelős:    Takács Lászlóné  

       körjegyző 

Határidő:  2012. december 15 

 

Takács Lászlóné   körjegyző   megköszönte a képviselő-testületeknek, hogy megszavazták a 

Közös Hivatal létrehozását, azon lesznek, hogy a lakosság elégedett legyen, az 

önkormányzatoknak anyagi terhet ne jelentsen.  

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 18.45 órakor 

bezárta.  

 

Kmf.  

 

 

Hárshegyi József       Kajdi István 

   polgármester      polgármester 

 

 

 

Márvány Gyuláné               Marton Istvánné 

 polgármester                   polgármester 

 

 Stark Sándor       Kovács Nándor 

 polgármester       polgármester 
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Takács Lászlóné           Kisné Borbély Adrienn  

    körjegyző                                                                           körjegyző  

 

 

     Dr. Gelencsér Ottó 

             körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


