Onkormányzati Ké pviselőtestület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. l23.

Önkormányzati Ké pviselőtestület
8296 Hegvesd. Zrí nyi u. l.

Önkormányzati Ké pviselőtestület
8295 Taliándöröed, Kossuth u.39.

Önkormányzati Ké pviselőtestület
8294 Kapolcs. Kossuth u. 62.

önkormánvzati ké pviselőtestület

ön kormánvzati ké pviselőtestület
8308 Sáska. Rákóczi u. 4.

8293 Vigántpetend. Kossuth u. 32.

Száma: 372-212014.

Jegvzőkönvv
Ké szÜlt: Monostorapáti Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek, Hegyesd Önkormányzat
Ké PviselŐ-testületé nek, Taliándörögd Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek,
KaPolcs Önkormányzat Ké pv_iselő-testületé nek, Vigantpetónd önkormányzai
Ké PviselŐ-testületé nek, Sáska Önkormányzat Ké pviselő{estületé nek 2)l4.április
22-é n lkedderV 17.30 őrai kezdettel megtartott együttes ülé sé ről.

Helve:

Monostorapáti közös Önkormányzati HivatalTanácsterme
Monostorapáti, Petőfi u. I23.

Jelen vannak:

Monostorapáti Önkormánvzat ké pviselő-testülete
Hárshegyi József
Gulyás Erzsé bet
Polgár Lászlő

polgármester
alpolgármester
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

sztrik Emilné
Varga János

Távolmaradását előzetesen nem ielentette be:
czverenczzoltan
ké pviselő
Tanácskozási ioggal meghí vottak:
Takács Lászlőné
Krunikkerné Török
Soós Gy.trla
zentai János

JegyZo

Andrea pé nzngyi vezető
Nagycsaládos Egy. elnöke
Nyugdí jas Klub elnöke

Heeyesd Önkormánvzat ké pviselő-testülete
stark sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
kovács krisztian

polgármester
alpolgármester
ké pviselő
ké pviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:
Somogyi Józsefné

ké pviselő

2

Taliándörögd

Önkormánvzat ké pviselő-testülete
Mohos József
Berki sándor
Inhoff zoltán

alpolgármester
ké pviselő
ké pviselő

Tanácskozási iogga| meghí vott
Kajdi István

polgármester

Távolmaradását előzetesen beielentette:
Mohos Bé lané

ké pviselő

kapolcs önkormánvzat ké pviselő-testülete
Márvány Gyulráné
orsós Jiános
Mohos Attila
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester, CKÖ elnöke
ké pviselő
ké pviselő

Távolmaradását előzetes beielentette:
szabó István

ké pviselő

vieántpetend Önkormánvzat ké pviselő-testülete
Marton Istvanné
Ács Lászlóné
Nagy Pé terné
Nemoda István

polgármester
alpolgármester
ké pviselő
ktilsős alpol gármester

Távolmaradását előzetes beielentette:
Farkas Károly
kandikó Ferencné

ké pviselő
ké pviselő

sáska Önkormánvzat ké nviselő-testülete
kovács Nándor
Horváth Árpád
Jehoda István

TőthZoltán

polgármester
alpolgármester
ké pviselő
ké pviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette
Konkoly Norbert

Jegyzőkönw hitelesí tők:

Hárshegyi József
stark sándor
Kajdi István
Márvány Gyuláné
Marton Istvánné
kovács Nándor
Takács Lászlőné

Jegyzőkönywezető:

Bati Istvánné

ké pviselő
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
jegyző

a

J

Hárshewi JÓzsef polgármester köszöntötte

a megjelenteket. Megállapí totta, hogy mind a hat
Ké PviselŐ-testÜlet határozatké pes, hisz Monostorapáti közsé g-Ké pviselő-testületé nek 6
tagiából 5 fŐ, Hegyesd közsé g Ké pviselő-testületé ne[ S tugiau Ú + ra, Taliándörögd közsé g
Ké PviselŐ-testÜleté nek 5 tagjából 3 fo jelen van, Kapolcs ttizseg Ké pviseló-testületé nek 5
tagáből 4 fŐ, Vigrántpetend közsé g Ké pviselő-testületé net< s tagauoi : m, Sáska közsé g
ké pviselő-testületé nek 5 tagjából4 fő jelen van, í gy az ülé st megnyitotta.

Javasolta, a kiküldött meghí vóban szereplő napirend elfogadását.
Ké PviselŐ-testÜletek tagjai a javaslattal egyeté rtettek, határozathozatal né lkul, egyhangú lag
elfogadták azalábbi:

NaPir

e

ndet

:

1.1 Monostorapáti Közös

ÖnkormanyzatiHivatal2}l3. é vi

költsé gveté sé nek zfu számadása.

Előadó: Takács Lászlőné
jegyző
2.

l

Monostorapáti kcizös Önkormany zati Hiv atal szervezeti é s
Működé si szabály zatának j óváhagyása.

Előadó: Takács Lászlőné
jegyző
1.

Napirend

HársheeYi JÓzsef Polgármester elmondta, hogy
a ké pviselók előzetesen megkapták.

a napirendre vonatkozó í rásos előterjeszté st

Felké rte Takács Lászlőné jegyzőt, amennyiben
kiegé szí té sevan, tegye meg.

az

előterjesáé ssel kapcsolatban szóbeli

raMcs reszlOnC

jegyző elmondta, hogy a beszámoló ré szletesen tartalmazza a kiadások,
bevé telek alakulását, ezé rt szóbeli kiegé szí té senincs, amennyiben a ké pviselőknek
é szrevé telük, ké rdé sük van, szí vesen válaszol.

Ké pviselők É szé rőlhozzászólás nem volt.

JÓzsef

polgármester elmondta, hogy zárszámadás elfogadása a 2013. é vi
kÖltsógveté s vé grehajtásának é rté kelé se.A beszámolóból is látszik, holy a 42.818 eFt_os
előiré nYzat illetve teljesí té snagy té sze állami hozzájárulás, a saját beveiel csak 171 eFt. A
feladatok el lettek látva, a kciltsé gveté sben elfogadott keretek között gazdálkodtak,
Önkormányzati támogatásra nem volt szüksé g. Megköszönte a hivatal munkáját, javasolta a

HársheeYi

zár számadás el fo gad ását.

Ké rte először Sáska közsé g Ké pviselő-testületé t szavazni.
Sáska kÖzsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú lag, 4 igen szavazattal meghozta
az alábbi:

31l20l4. IIY.

22.1

Ökt. számú

határozatot
S

áska kcizsé g Önkormány zata Ké pvis elő

-te

stülete

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivata|
2013. é vi költsé gveté sé nek zárszámadását
elfogadja.

4
lZárszámadás

a

jkv. mellé kleté t ké pezil

Hárshegyi József polgármester ké rte Taliándörögd

közsé g Ké pviselő-testületé t szavazni.

Taliándörögd közsé g Önkormanyzata Ké pviselő-testülete egyhangú lag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi

24l20l4. tIY. 22.tökt számú

határ ozatot
Taliándörögd közsé g Önkormányzata Ké pviselőtestülete Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal 2013, é vi költsé gveté sé nek
zár számadását elfo gadj a.

Hársheeyi József polgármester ké rte Kapolcs közsé g Ké pviselő-testületé t

szav azni.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú lag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi
32t2014. IIV. 22.tökt számú

határ ozatot
Kapolcs közsé g Önkormányzata

Ké pviselőtestülete Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal 2013, é vi költsé gveté sé nek
zárszámadását elfogadj a.

Hársheeyi József polgármester ké rte Vigántpetend közsé g Ké pviselő-testületé t szavazni,
Vigántpetend közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú lag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
t2 t2014. IIY . 22.1

ökt. számű

határozatot
Vigántpetend közsé g Önkormányzata Ké pviselőtestülete Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. é vi költsé gveté sé nek
zár számadá s át elfo gadj a.

Hárshegyi József polgármester ké rte Hegyesd kc;zsé g ké pviselő-testületé t szavazni.

Hegyesd közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú lag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
11 t2014.

nV .22.t

ökt

számú

határozatot
Hegyesd közsé g Önkormányzata Ké pviselőtestülete lVlonostorapáti Közös

Hivatal

201,3.

zárszámadás át elfo

é vi

Önkormányzati
költsé gveté sé nek

ga dj a.

Hársheeyi József polgármester ké rte Monostorapáti közsé g Ké pviselő-testületé t szavazni.
Monostorapáti közsé g Önkormányzaí a Ké pviselő-testülete egyhangú lag, 5 igen szavazattal
meghozta az a|ábbi:
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59 12014. IIV .22.1

ökt

határ ozatot

számú

I

Monostorapáti közsé g

Önkormányzata

Ké pviselő-testülete Monostorapáti Közös

Önkormányzati Hivatal 2013.

é vi

költsé gveté sé nek zárszámadását elfogadja.
2.

Napirend

Takács Lászlóné jegyző tájé koztatta a ké pviselőket, hogy a Közös ÖnkormrányzatiHivatal
Szervezeti é s Mú ködé si szabályzatánaktewezeté t í rásban nagy terjedelme miatt nem küldté k
ki a ké pviselőknek, az ahonlapon megtekinthető volt.

A

Szervezeti é s Működé si Szabályzat módosí tását a hivatal összeté telé ben bekövetkezett
szewezeti változás, valamint a belső ellenőrzé si kötelezettsé g szabályozásának beé pí té setette
szüksé gessé . Mivel több ponton sziiksé ges a változtatás, indokolt egy ú j szabályzat

megalkotása.
Ré szletesen ismertette a Szervezeti é s Működé si Szabályzat tervezeté t. Ké rte a ké pviselőket,
amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban ké rdé sük, é szrevé telükvan, tegyé k meg.

Ké pviselők ré szé rőI ké rdé s,é szrevé telnem volt.
Hársheeyi JÓzsef polgármester ké rte először Sáska közsé g Ké pviselő-testületé t szavaznl
Sáska közsé g ÖnkormányzataKé pviselő-testülete egyhangú lag, 4 igen szavazattal meghozta
az alábbi:
3212014. tIY. 22.1

határ ozatot

Ökt. számú

áska közsé g Önkormány zata Ké pv tselő -testülete
Monostorapáti Közös Önkormányzati lJliv atal
Szervezeti é s Működé si Szabályzatát elfo gadj a.
S

l

Szerv ezetí é s Működé si Szabályzat

aj

kv. mellé kleté t ké pezil

Hársheeyi József polgármester ké rte Taliándörögd

közsé g Ké pviselő-testületé t szavazni.

TaliándorOgd közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú lag, 3 igen szavazattal
meghoztaaz alábbi:

25l20l4. IIV.

22.1

Ökt. számú

határ ozatot
Taliándörögd közsé g Önkormányzata Ké pviselőtestülete Monostorapáti Közös Önkormányzati

Hivatal Szervezeti é s Működé si SzabáIyzatát
elfogadja.

Hárshegyi József polgármester ké rte Kapolcs kcizsé g Ké pviselő-testületé t szavazni.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú lag. 4 igen szavazatí al
meghozta az alábbi:
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3312014.IIV.22.tÖkt.

számú

határ

o

zat ot

Kapolcs közsé g Önkormanyzata

Ké pviselőÖnkormányzati
Hivatal szervezeti é s Működé si szabálvzatát
elfogadja.

testtilete Monostorapáti Közös

Hársheeyi JÓzsef polgármester ké rte Vigántpetend közsé g Ké pviselő-testiileté t szavazni.
VigántPetend közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú lag, 3 igen szavazattal
meghoáa az alábbi:
13l20t4. tIV.

határ ozatot

Ökt. számú

22.1

Vigrántpetend közsé g Önkormanyzata Ké pviselő-

testülete Monostorapáti Közös

Önkormányzati

Hivatal Szervezeti é s Működé si Szabályzatát
elfogadja.

Hárshegyi József polgármester ké rte Hegyesd közsé g ké pviselő-testületé t szav azni.
HegYesd közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú lag, 4 igen szavazattal
meghoáa az alábbi:

határozatot

1212014. tIY. 22.1 Ökt. számú

Hegyesd közsé g Önkormányzata Ké pviselőtestülete Monostorapáti Közös

Önkormányzati

Hivatal Szervezeti é s Működé si Szabályzatát
elfogadja.

Hárshegyi József polgármester ké rte Mono storapáti kozsé g Ké pviselő -te stületé t szav azní .
Monostorap átí kOzsé g Önkormány zata Ké pviselő-testülete egyhangú lag, 5 igen szavazaí í a|
meghoztaaz alábbi:

batár ozatot

Ökt. számú

60 12014. tIY. 22.1

Monostorapáti közsé g

Önkormányzata

Ké pviselő-testülete Monostorapáti Közös

Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Működ

és

i Szab á|y zatát

és

elfo gadj a.

Hársheeyi JÓzsef polgármester mivel a ké pviselők ré szé rőlhozzászőlás, ké rdé snem volt,

megköszönte

ré szvé telüket, az ülé st 1 7. 50 órakor bezárta.
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