Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Önkormányzati Képviselőtestület
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Önkormányzati Képviselőtestület
8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.

Száma: 332-2/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat
Képviselő-testületének,
Kapolcs
Önkormányzat
Képviselő-testületének,
Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 1-én /szerdán/
18.45 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.
Helye:

Kultúrház Hegyesd, Petőfi u. 21.

Jelen vannak:
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
Egyed Péter
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő /iskolaigazgató/
képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Polgár László
Wind József

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea pü. vezető
Kiss János
CKÖ elnöke
Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Kovács Krisztián
Somogyi Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete
Márvány Gyuláné
Tóth Attila
Mohos Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
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Orsós János
Szabó István

képviselő
képviselő

CKÖ elnöke

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Farkas Károly
Kandikó Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Nagy Péterné

képviselő

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hárshegyi József
Stark Sándor
Márvány Gyuláné
Marton Istvánné
Takács Lászlóné

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
körjegyző

Stark Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a négy
Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 7
tagjából 5 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének mind az 5 tagja, Kapolcs község
Képviselő-testületének mind az 5 tagja, Vigántpetend község Képviselő-testületének 5
tagjából 4 fő jelen van, így az ülést megnyitotta.
Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását.
Képviselő-testületek tagjai a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül, egyhangúlag
elfogadták az alábbi:
Napirendet:

1./

Közös Fenntartású Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének
elfogadása.
Előadó:

Takács Lászlóné
körjegyző

1. Napirend
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Körjegyzőség költségvetésére vonatkozó
írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták.
Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta a koncepcióhoz képest annyi változás történt, hogy a
kapolcsi körjegyzőségtől átvett dolgozók decemberi bérét Taliándörgöd fizette ki, így a
tervezett költségvetési összeg 455 eFt-tal kevesebb, ezért az önkormányzati hozzájárulás
mértéke Monostorapáti és Hegyesd esetében emelkedett. A költségvetés tervezett főösszege
39.800 eFt. Csak a jogszabály által kötelezően előírt bérfejlesztést, valamint 3 fő jubileumi
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jutalmát tervezték a személyi juttatásoknál. Jogszabályi változások miatt nőtt az
adminisztráció, jelenleg 8 költségvetést kell készíteni. Nagyon sok olyan aktát kaptak az
átadás-átvétel során, ami hiányos, nem találni az előzményeket, nincsenek nyilvántartások
ezeket mind pótolni kell. Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.
Tóth Attila alpolgármester megkérdezte az átadás-átvétel során milyen tapasztalok voltak.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, nagyon rossz tapasztalataik voltak. Nem tudták
maradéktalanul átadni a személyi anyagot, hiányoznak a nyilvántartások, ami főleg a szociális
területet érinti, e nélkül nehéz elkészíteni a kötelező statisztikákat, visszaigényléseket. Több 3
éven túli megkeresés érkezett a hivatalhoz, melyben a kérik jelezni milyen intézkedések
történtek. Nincs rendelet nyilvántartás, amit szintén pótolni kell. A honlap hiányos, nincsenek
meg az előterjesztések, testületi anyagok. Nehéz úgy dolgozni, hogy az előzmények nem
állnak rendelkezésre.
Tóth Attila megkérdezte mi lett a hivatali berendezéssel, pl. azzal a 200 db számológéppel
amit tavaly vásároltak. Erről volt –e átadás-átvétel.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta vagyonátvétel nem történt. A polgármesterekkel
történt megállapodás alapján csak a két dolgozó munkájához szükséges asztalokat, gépeket
hozták át, és csak használatra.
Molnár Lászlóné pénzügyi dolgozó elmondta a nagy értékű berendezések leltár szerűen
megvannak, a kis értékű eszközök meglétét ellenőrizni kellett volna, arról a régi hivatalvezető
tudna felvilágosítást adni.
Stark Sándor polgármester megköszönte a kiegészítést, mivel a képviselők részéről több
hozzászólás nem volt, javasolta a körjegyzőség költségvetését elfogadni.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
minősített többséggel, meghozta az alábbi:
5/2012. /II. 1./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi
költségvetését
39.800 eFt-ban
állapítja meg.
Képviselő-testület
utasítja
a
gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2012. évi költségvetésébe építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. február 5.
Stark Sándor polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
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Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
minősített többséggel, meghozta az alábbi:
5/2012. /II. 1./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a
Körjegyzőség 2012. évi
költségvetését
39.800 eFt-ban
állapítja meg.
Képviselő-testület
utasítja
a
gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2012. évi költségvetésébe építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. február 5.
Stark Sándor
szavazni.

polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
minősített többséggel, meghozta az alábbi:
6/2012. /II. 1./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a
Körjegyzőség 2012. évi
költségvetését
39.800 eFt-ban
állapítja meg.
Képviselő-testület
utasítja
a
gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2012. évi költségvetésébe építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. február 5.
Stark Sándor
szavazni.

polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
minősített többséggel, meghozta az alábbi:
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3/2012. /II. 1./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a
Körjegyzőség 2012. évi
költségvetését
39.800 eFt-ban
állapítja meg.
Képviselő-testület
utasítja
a
gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2012. évi költségvetésébe építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. február 5.
Stark Sándor polgármester mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 18.55 órakor bezárta.

Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Stark Sándor
polgármester

Marton Istvánné
polgármester

Márvány Gyuláné
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

