Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Önkormányzati Képviselő-testület
8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39.

Önkormányzati Képviselő-testület
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Önkormányzati Képviselő-testület
8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32.

Önkormányzati Képviselő-testület
8308 Sáska, Rákóczi u. 4.

Szám: 46-1/2017.
Jegyzőkönyv
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 2017. február
1-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
Vigh Elemér
Molnár Andrea
Soós Gyula
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő 18,45 órától

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Gulyás Erzsébet
Széll Pál

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
jegyző
Krunikkerné Török Andrea pénzügyi vezető
Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete:
Stark Sándor
Imre Gabriella
Kovács Krisztián
Mondli István Béla

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
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Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Fekete Róbertné

képviselő

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete:
Mohos József
Hoffner Tibor
Prácser Miklós
Stumpf Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szőrös Ádám

képviselő

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete:
Göntér Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc
Kocsis Csaba
Mohos Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete:
Kardos Tibor
Ács Szilvia
Kovács Miklós

alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Giricz Zoltán

képviselő

Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete:
Kovács Nándor
Konkoly Norbert
Horváth Bence
Jehoda István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Albertné Asztalos Anita

képviselő

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Takács Péter
Stark Sándor
Mohos József
Göntér Gyula

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

3
Kardos Tibor
Kovács Nándor
Takács Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető:

alpolgármester
polgármester
jegyző
Domonkos Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testületek tagjait. Megállapította, hogy
mind a hat település képviselő-testülete határozatképes, mivel Monostorapáti község
Képviselő-testületének 4 tagja, Hegyesd község Képviselő-testületének 4 tagja, Taliándörögd
község Képviselő-testületének 4 tagja, Kapolcs község Képviselő-testületének 5 tagja,
Vigántpetend község Képviselő-testületének 3 tagja, Sáska község Képviselő-testületének 4
tagja jelen van majd az ülést megnyitotta.
Javasolta meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
A Képviselő-testületek tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal
nélkül elfogadták az alábbi:
Napirendet:

1./ Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetése
Előadó: Takács Lászlóné
jegyző

Napirend:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésére vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták.
Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése
van tegye meg.
Takács Lászlóné jegyző köszöntötte a polgármester urakat és a képviselőket, majd
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy két dolgozó került felvételre a meghirdetett állásokra. Az
egyik köztisztviselő Domonkos Istvánné hegyesdi lakos, Ő főiskolai végzettségű, a másik
munkavállaló Skerleczné Szita Anita tapolcai lakos, középiskolai végzettségű, rendelkezik
anyakönyvi szakvizsgával és közigazgatási alapvizsgával, 25 éves közigazgatási gyakorlattal
Ismertette a köztisztviselők munkaköreit, ellátandó feladataikat.
Az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, a költségvetés tavalyi évhez viszonyított
eltéréseinek okait. Jogszabályi változások miatt egy köztisztviselőt , - aki középfokú
végzettségnek megfelelően volt besorolva, de van felsőfokú végzettsége - a felsőfokú
végzettségnek megfelelő bértáblába kellett besorolni. Egy köztisztviselő 25 éves jubileumi
jutalomra jogosult és a minimálbér emelés is befolyásolta a bérköltségek növekedését. A
bérköltség növekedése tartalmazza, a képzettségi pótlékot is, melyet a közszolgálati
szabályzat ír elő bizonyos munkakörökre. A képzettségi pótlékra a mérlegképes könyvelők és
anyakönyvi szakvizsgával rendelkező köztisztviselők jogosultak, ez az összeg 15.460 Ft./hó.
Elmondta,
hogy érdeklődött a környező települések önkormányzati hivatalainak
költségvetéseiről, amit az állam lead támogatást a költségvetésre, nem fedezi a kiadásokat,
akár Zalahaláp vagy Nagyvázsony illetve a Balaton parti településeket is nézte mindenhol
hozzá kell járulni a költségekhez. Éves viszonylatban, ha visszaosztjuk lakosság arányosan a
költségeket, egy lakos ügyintézése 3200-3300 Ft-ba kerül. Kérte a köztisztviselők 5%-os
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béremelésének támogatását, a közteher 5%-os csökkenését szeretnék béremelésre fordítani.
Elmondta, hogy szinte minden terülten történt már béremelés utalt az oktatás, nevelés, az
egészségügy és a járási hivatalok dolgozóit érintő béremelésekre. A helyi önkormányzatok
köztisztviselőire vonatkozóan a kormány csak lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak az
emelésre, de nem teszi kötelezővé és nem ad hozzá külön forrást az állam. 2007. óta nem
emelkedett az illetményalap, azóta nem nőttek a helyi köztisztviselők bérei. Kérte a
képviselőtestületet a költségvetés elfogadására.
Takács Péter felkérte a jelenlévőket a költségvetés véleményezésére, majd felhívta a
polgármesterek és a képviselők figyelmét arra, hogy az önkormányzatok saját
költségvetéseiket nagy odafigyeléssel állítsák össze, hogy minden kiadásnak pénzügyi
fedezete biztosított legyen, kiemelte a költségvetés összegeinek finanszírozását, a likviditás
veszélyeztetése nélkül kell megvalósítani. Hangsúlyozta az intézmények finanszírozása
nagyon befolyásolta az önkormányzatok működését, ugyanakkor a fejlesztéseket kérik
számon a község lakosai. Kérte a képviselő-testületeket tegyék fel kérdéseiket illetve mondják
el javaslataikat a költségvetéssel kapcsolatosan.
Vélemény, hozzászólás nem volt, ezért kérte a szavazás megkezdését Monostorapáti település
képviselő-testületétől kezdve a lélekszámok szerint haladva az önkormányzatok képviselőtestületei kézfeltartással jelezzék egyetértésüket.
Felkérte, Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy a 2017. évi közös
önkormányzati hivatal költségvetéséről szavazzon.
Monostorapáti település képviselő-testülete 4 tartózkodással meghozta az alábbi:
1/2017. (II.1) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 52.329 e
Ft-ban tervezett 2017. évi költségvetését nem fogadja el.

Takács Péter polgármester szavazásra kérte fel Taliándörögd község önkormányzatának
képviselő-testületét a közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadásáról.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi :
1/2017. (II.1.) Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését
52.329 e Ft-ban
állapítja meg.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését Taliándörögd
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe építse be.
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Felelős:

Takács Lászlóné jegyző

Határidő: 2017. február 15.
Takács Péter polgármester szavazásra kérte fel Kapolcs község Képviselő-testületét.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 tartózkodás mellett
meghozta az alábbi:
2/2017. (II.1.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 52.329 e Ftban tervezett 2017. évi költségvetését nem fogadja el.

Takács Péter polgármester kérte Sáska község Képviselő-testületét szíveskedjen szavazni.
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta
az alábbi:
1/2017. (II.1.) Ökt. számú

határozatot
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését
52.329 e Ft-ban
állapítja meg.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését Sáska
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné jegyző

Határidő: 2017. február 15.
Takács Péter polgármester szavazásra kérte fel Vigántpetend község Képviselő-testületét.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen és 1 tartózkodás mellett
meghozta az alábbi:
7/2017. (II.1.) Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését
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52.329 e Ft-ban
állapítja meg.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését Vigántpetend
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2017. február 15.
Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község Képviselő-testületét a szavazásra.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
1/2017. (II.1.) Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését
52.329 e Ft-ban
állapítja meg.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését Hegyesd
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2017. február 15.
Takács Péter polgármester a szavazások eredménye alapján megállapította, hogy a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 52.329 e Ft-ban megállapított 2017. évi
költségvetésének elfogadására vonatkozó döntéseket nem lehet elfogadottnak tekinteni, mivel
az érvényességhez valamennyi települési önkormányzat településenként hozott egybehangzó
döntése szükséges. Felkérte a Képviselő-testületeket mondják el javaslataikat a költségvetés
módosításáról.
Stark Sándor polgármester Hegyesd község polgármestere szót kérve elmondta, hogy
korábban is voltak problémáik az intézmények fenntartásával, mint például a közös iskola
fenntartásánál, de megoldották. Véleménye szerint a fejlesztések nem az 5% béremelésen
fognak múlni, nem ezen a költségvetésen.
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Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az elmúlt évben 106 testületi ülés volt a 6
településen, 11 fő intézi a hivatali ügyeket. Nagyvázsonyban 13 millió forintot tesznek hozzá
a hivatal költésvetéséhez és vannak 10-en 3 településre, 2200 lakosra, elmúlt évben 2500e
Ft jutalommal ismerték el a hivatal dolgozóinak munkáját. Minden intézménynél volt már
bérfejlesztés, a közteher 5%-os csökkenését fordítanák bérfejlesztésre. Ha működési hitelből
gazdálkodnának az önkormányzatok akkor megértené a döntésüket, fel sem vetette volna a
bérfejlesztést, de most minden településnek van tartaléka. Minden munkaterületen meg lehet
oldani a bérfejlesztést aki a helyi ügyeket intézi azoknál miért nem lehet megvalósítani.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a hozzájárulások a különböző intézményekhez,
azok fenntartásához kiemelve a kistérséget és az óvodát egyre növekednek. Hozzátette
egységében kell nézni a költségvetést nem csak külön a közös önkormányzati hivatal
költségvetését, ezért nem tudják a közös hivatal költségvetésében a bérköltségek növekedését
támogatni.
Takács Lászlóné jegyző kiemelte jogszabály kötelezi az egyes béremeléseket, egyedül az
5%-os béremelés nem kötelező.
Göntér Gyula polgármester egyetértve Takács Péter polgármesterrel és a költségvetésüket
egészében nézve a közös hivatal költségvetését így nem tudják elfogadni. Hangsúlyozta a
fejlesztések és a pályázatok fontosságát, valamint azok finanszírozásához szükséges tartalék
meglétét. Fölvetette a növekvő kistérségi kiadások jövőbeni megvitatását is.
Mohos József polgármester úgy látja, minden évben nagyobb a költségvetés, amelyet legtöbb
esetben jogszabályok betartása eredményez. Akárcsak minimálbér emelését illetve a két
Taliándörögdön dolgozó köztisztviselő bérrendezését. Véleménye szerint ezt a költségvetést el
kell fogadni, vagy mondják meg a képviselők konkrétan, mit módosítsanak a költségvetésben,
honnan faragjanak le.
Kovács Nándor polgármester véleménye szerint ezek a béremelések, részben kötelezőek
hozzátette nincs átcsoportosításra lehetőség a költségvetésben, ezért felkérte a képviselőek
fogadják el, hogy működhessen a hivatal.
Konkoly Norbert alpolgármester felkérte a költségvetést elutasító képviselőket tegyenek
javaslatot a költségvetés csökkentésére.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy tegyenek javaslatot a hivatal költségvetésére, mivel
jövő héten a helyi önkormányzatok költségvetését tárgyalják, ehhez ismerni kell a hivatal
költségvetését is. A költségvetést a betervezett 5 %-os bérfejlesztéssel tudják csökkenteni, a
dologi kiadások minimálisak.
Takács Péter polgármester szünetet rendelt el, és felkérte a pénzügyi ügyintézőt dolgozza át
a költségvetést.
Takács Péter polgármester a szünet után megnyitotta az ülést és felkérte Krunikkerné Török
Andreát ismertesse az 5%-os béremelés elhagyása mekkora összeget jelentene, hogy alakulna
településenként az önkormányzatok hozzájárulása.
Krunikkerné Török Andrea elmondta a bérfejlesztés 11 hónapot érint, amely 2.123.000 Ft
jelent összességében. Majd részletesen ismertette az 5%-os béremelés nélkül a
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településenkénti hozzájárulás összegeit: Monostorapáti 3.017 e Ft, Hegyesd 453 e Ft,
Vigántpetend 541 e Ft, Kapolcs 1.030 e Ft, Taliándörögd 1.741 e Ft és Sáska 740 e Ft.
Kovács Csaba képviselő elmondta, hogy a kiadás nem nőtt lényegesen az elmúlt évekhez
képest, úgy látja a támogatás csökkent. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy költségek évről évre
növekednek, amely sokáig nem tartható, mert a nyertes pályázatok megvalósításához pénzre
van szükség. Tájékoztatást kért a jegyzőtől a bérek jövőre vonatkozó változásáról.
Takács Lászlóné jegyző a felvetésre válaszolva elmondta, hogy jövő évben nem lesz
jubileumi jutalom további bérváltozásról még nincs tudomása. Elmondta, hogy a pályázatíró
cégeknek sok pénzt kifizettek az önkormányzatok, a hivatal dolgozóinak kellett adatokat
szolgáltatniuk.
Takács Péter polgármester az előtte szólóhoz kapcsolódóan elmondta, a kisebb volumenű
pályázatok itt megírásra kerültek a hivatalban, de a jövőben olyan munkavállalót kell
felvenni, aki a nagyobb pályázatokat is meg tudja írni így a pályázatíróknak juttatott összeg
helyben maradna.
Kovács Miklós képviselő szerint van még egy lehetőség a költségvetés elfogadására, a
béremelésre, a közös hivatal létszámának csökkentésével.
Takács Lászlóné jegyző a felvetett létszámcsökkentésre válaszolva elmondta, hogy a
feladatok mennyiségére és a környező települések hivatalaiban dolgozók létszámának
összehasonlítása alapján a hivatalban dolgozók létszáma a lehető legminimálisabb. Kevesebb
dolgozóval nem tudják a feladatokat megoldani.
Krunkkerné Török Andrea pénzügyi vezető kiemelte, hogy az önkormányzati hivatalokat
nehéz egymáshoz hasonlítani, mivel a települések lélekszáma nem egyforma, ugyanúgy el
kell látni a feladatot még ha a települések lélekszáma kevesebb is, 6 önkormányzatot kell
kiszolgálni.
Göntér Gyula polgármester véleménye szerint jövőre, ha ketten mennek nyugdíjba, akkor
lehetne fiatalabbakat felvenni, akik fogékonyabbak a pályázatok megírására.
Takács Lászlóné jegyző elmondta jelenleg is pályázatokat figyelnek és részt vesznek
pályázat beadásában. Véleménye szerint egy főt azért fenntartani, hogy pályázatot írjon és
figyeljen, a költségvetés nem teszi lehetővé. Bruttó 160-200 e ft-ért nem fog olyan pályázatíró
ide jönni, aki gyakorlattal rendelkezik, az saját céget alapít, és pályázatot ír.
Stark Sándor polgármester szerint a hivatal dolgozói eddig is, ha volt kiírva pályázat
elkészítették. Hegyesden a kultúrház, orvosi rendelő felújítása a jegyző által készített pályázat
eredményként valósult meg, a közbeszerzést is lefolytatta. A falugondnoki busz pályázatát
szintén a jegyző készítette.
Takács Péter polgármester köszöntötte Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének az ülés közben érkezett tagját és felkérte az önkormányzatok képviselőit további
javaslat hiányában ismételt szavazás megtételére. Kérte fogadják el a képviselők, a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a „B” variáció szerint,
az új adatok alapján módosított 50.206 eFt összegben, amelyben az állami normatíván felüli
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dologi kiadások fedezetére és a jogszabályban foglaltak alapján járó bérváltozásokhoz
biztosítják az önkormányzatok a hozzájárulást, a köztisztviselők 5%-os béremelését nem
támogatják.
Szavazásra kérte fel Monostorapáti község Képviselő-testületét.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen 1 tartózkodás mellett
meghozta az alábbi:
2/2017. (II.1.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete, a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetését
50.206 e Ft-ban
állapítja meg, a hivatal működéséhez szükséges 3.017 e Ft
önkormányzati hozzájárulást a 2017. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja az gesztor önkormányzat
jegyzőjét,
hogy
az
intézmény
költségvetését
Monostorapáti Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe
építse be.
Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő: 2017. február 15.

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község Képviselő-testületét a szavazásra.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
2/2017. (II.1.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete, a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését
50.206 e Ft-ban
állapítja meg. A hivatal működéséhez szükséges 1.741 e Ft
önkormányzati hozzájárulást a 2017. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja az gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését Taliándörögd
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe építse be.
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Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő: 2017. február 15.
Takács Péter polgármester szavazásra kérte Kapolcs község Önkormányzatának képviselőtestületét.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
3/2017. (II.01.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete, a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését
50.206 e Ft-ban
állapítja meg. A hivatal működéséhez szükséges 1.030 e Ft
önkormányzati hozzájárulást a 2017. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja az gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését Kapolcs
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe építse be.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2017. február 15.

Takács Péter polgármester felkérte Sáska község Önkormányzat Képviselő-testületét
szíveskedjenek szavazni.
Sáska község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
2/2017. (II.1.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete, a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését
50.206 e Ft-ban
állapítja meg. A hivatal működéséhez szükséges 740 e Ft
önkormányzati hozzájárulást a 2017. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja az gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését Sáska
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe építse be.
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Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő: 2017. február 15.
Takács Péter polgármester szavazásra kérte fel Vigántpetend önkormányzata Képviselőtestületét.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
8/2017. (II.1.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete, a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését
50.206 e Ft-ban
állapítja meg. A hivatal működéséhez szükséges 541 e Ft
önkormányzati hozzájárulást a 2017. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja az gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését Vigántpetend
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe építse be.
Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő: 2017. február 15.

Takács Péter polgármester szavazásra kérte fel Hegyesd község Képviselő-testületét.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
2/2017. (II.1.) Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete, a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését
50.206. e Ft-ban
állapítja meg. A hivatal működéséhez szükséges 453 e Ft
önkormányzati hozzájárulást a 2017. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja az gesztor önkormányzat
jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését Hegyesd
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Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe építse be.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2017. február 15.
Takács Péter polgármester a szavazások eredménye alapján megállapította, hogy a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 50.206 e Ft-ban megállapított 2017. évi
költségvetésének elfogadására vonatkozó döntéseket elfogadottnak kell tekinteni, mivel az
érvényes döntéshez valamennyi települési önkormányzat településenként hozott egybehangzó
döntése szükséges. A községek önkormányzatainak képviselő-testületei egybehangzóan
elfogadták a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 50.206 e
ft. összegben.
Takács Lászlóné jegyző biztosította a jelenlévőket, hogy a jövőben is határidőben és
szakszerűen végeznek el minden feladatot a közös hivatal dolgozói.
Takács Péter polgármester további napirendi pont és hozzászólás hiányában megköszönte a
képviselők részvételét és az együttes ülést 19 órakor bezárta.
K. m. f.

Takács Péter
polgármester

Mohos József
polgármester

Göntér Gyula
polgármester

Kovács Nándor
polgármester

Kardos Tibor
alpolgármester

Stark Sándor
polgármester
Takács Lászlóné
jegyző

