
Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 

 

Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 

8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 

 

Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 

8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. 

 

Szám: 46-5/2017. 

 

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 2017.  

 augusztus 7-én /hétfőn/ 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 

 Gulyás Erzsébet képviselő 

 Molnár Andrea képviselő 

 Soós Gyula képviselő 

 Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

  

 Széll Pál képviselő 

 

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

 Mohos József polgármester 

 Hoffner Tibor alpolgármester 

 Prácser Miklós képviselő 

 Szőrös Ádám képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

  

 Stumpf Zoltán képviselő 
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Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

 Göntér Gyula polgármester 

 Kocsics Csaba képviselő 

 Mohos Attila  képviselő 

 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

                Győriványi Dániel                  polgármester  

 Ács Szilvia képviselő 

 Kovács Miklós  képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Giricz Zoltán képviselő 

 Kardos Tibor alpolgármester 

 

Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

 Kovács Nándor  polgármester 

 Konkoly Norbert alpolgármester 

 Albertné Asztalos Anita képviselő 

 Horváth Bence  képviselő 

 Jehoda István képviselő 

 

  

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

 Stark Sándor polgármester 

 Imre Gabriella alpolgármester 

 Kovács Krisztián képviselő 

 Mondli István Béla képviselő 

 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Fekete Róbertné képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Takács Lászlóné jegyző 

 Török Andrea  pénzügyi vezető 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 Takács Péter polgármester 

 Stark Sándor polgármester 

 Mohos József polgármester 
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 Göntér Gyula polgármester 

 Győriványi Dániel polgármester 

 Kovács Nándor polgármester 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

      

Takács Péter Monostorapáti község polgármestere köszöntötte az együttes ülésen résztvevő 

önkormányzatok képviselő-testületeit. A jelenléti ívek alapján megállapította, hogy a 

képviselő-testületek határozatképesek, mivel Monostorapáti község Képviselő-testületének 6 

tagja, Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 tagja, Kapolcs község 

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

testültének 5 tagja, Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 tagja, 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 tagja jelen van az ülés 

megtartásának nincs jogi akadálya. Felkérte a képviselőket napirendi pontot megelőző 

javaslataikat megtételére, hozzátette írásbeli javaslat nem érkezett. Vélemény, hozzászólás 

hiányában javasolta a kiküldött napirendi pontok elfogadását. Felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a napirendi pontokkal. 

 

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 Társulási   

                                              Megállapodás módosítása, létszámmal kapcsolatos költségek  

                                              biztosítása 

 

       Előadó: Takács Lászlóné 

  jegyző 

 2./ ASP hálózat kiépítésével kapcsolatos költségek 

 

       Előadó: Takács Péter 

  polgármester 

 

1. napirend: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodás 

módosítása, létszámmal kapcsolatos költségek biztosítása 

 

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

Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodásának módosítása, létszámmal kapcsolatos 

költségek biztosítása, az erről szóló  előterjesztést minden képviselő megkapta. Köszöntötte a 

közös hivatal dolgozóit és felkérte Takács Lászlóné jegyzőt az előterjesztés kiegészítésére. 

 

Takács Lászlóné jegyző köszöntötte a megjelent polgármestereket és képviselőket majd az 

előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a létszámbővítést az indokolja, hogy két pénzügyes 

dolgozó igénybe kívánja venni a 40 éves szolgálati jogviszony alapján a nyugdíjat. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy március 31-én szűnik meg a jogviszonyuk,  abban az 

időszakban mennek el, amikor már az ASP rendszer bevezetésre kerül, de az oktatások az 

ősszel megkezdődnek. A szabadságokat és a felmentési időt is figyelembe véve, valamint, a 

feladatkörök elsajátításának idejét tekintve indokolt  két  dolgozót a közszolgálati jogviszony 

megszűnése előtt felvenni. Két variációt készített: A variációban november 1-től és a B 

variációban december 1-től lennének betöltve a munkakörök, bruttó 200.000.-ft-os 
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illetménnyel.  Elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy az új munkatársak részt tudjanak venni 

az ASP. bevezetése miatt szervezendő oktatáson,  és a jövő évi költségvetés elkészítése is 

időben megtörténjen. Kérte a képviselőtestületek támogatását a november elsejére vonatkozó 

létszámbővítéshez. 

 

Takács Péter polgármester a két munkakörrel kapcsolatosan elmondta, hogy két sarkalatos 

része az önkormányzati hivatali munkáknak, ezért javasolta a november 1-i felvételt, hogy 

minél több idő legyen a munkakörök és az ASP program betanulására, a költségvetés 

összeállításával kapcsolatos feladatokat átvételére.  

 

Mohos József  polgármester az előtte szólókhoz csatlakozva elmondta, hogy véleménye 

szerint is az új dolgozóknak a nyugdíjba vonuló dolgozókkal együtt kell dolgozniuk a lehető 

legtöbb időt, így talán a munkakörökbe és az ASP rendszer programjaiba is lesz idő betanulni. 

 

Takács Péter Monostorapáti község polgármestere hozzászólás és vélemény   hiányában 

felkérte a képviselő-testületeket kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat, ha 

egyetértenek az A variációt magába foglaló határozati javaslattal az új munkatársak november 

1-i felvételével. 

 

Elsőként Monostorapáti község képviselő-testületét kérte fel a szavazásra. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi határozatot: 

 

66/2017. (VIII.7) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- 

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról szóló módosított megállapodást elfogadja. 

 

2./ Képviselő-testület 2 fő alkalmazásával kapcsolatos 

költségeket a melléklet szerint elfogadja és az A variációt 

támogatja. 

 

Létszám alkalmazásával kapcsolatos kiadásokat 

költségvetésébe beépíti. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

megállapodás aláírására, a költségek utalására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 15. és 2017. december 15. 

 2018. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot: 
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48/2017. (VIII.7) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

1./ Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő- 

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról szóló módosított megállapodást elfogadja. 

 

2./ Képviselő-testület 2 fő alkalmazásával kapcsolatos 

költségeket a melléklet szerint elfogadja és az A variációt 

támogatja. 

 

Létszám alkalmazásával kapcsolatos kiadásokat 

költségvetésébe beépíti. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

megállapodás aláírására, a költségek utalására. 

 

Felelős: Mohos József polgármester 

 

Határidő: 2017. augusztus 15. és 2017. december 15. 

  2018. február 15 

 

Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a határozati javaslatban foglaltakkal. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

75/2017. (VIII.7) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról szóló módosított megállapodást elfogadja. 

 

2./ Képviselő-testület 2 fő alkalmazásával kapcsolatos 

költségeket a melléklet szerint elfogadja és az A variációt 

támogatja. 

 

Létszám alkalmazásával kapcsolatos kiadásokat 

költségvetésébe beépíti. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

megállapodás aláírására, a költségek utalására. 

 

Felelős: Göntér Gyula polgármester 

 

Határidő: 2017. augusztus 15. és 2017. december 15. 

 2018. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Sáska község képviselő-testületének tagjait kézfeltartással 

jelezzék, ha egyetértenek A variáció szerinti határozati javaslattal . 
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Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

 

69/2017. (VIII.7) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

1./ Sáska község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról szóló módosított megállapodást elfogadja. 

 

2./ Képviselő-testület 2 fő alkalmazásával kapcsolatos 

költségeket a melléklet szerint elfogadja és az A variációt 

támogatja. 

 

Létszám alkalmazásával kapcsolatos kiadásokat 

költségvetésébe beépíti. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

megállapodás aláírására, a költségek utalására. 

 

Felelős: Kovács Nándor polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 15. és 2017. december 15. 

  2018. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal a november 1-i 

létszámbővítés elfogadásával. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

37/2017. (VIII.7) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő- 

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról szóló módosított megállapodást elfogadja. 

 

2./ Képviselő-testület 2 fő alkalmazásával kapcsolatos 

költségeket a melléklet szerint elfogadja és az A variációt 

támogatja. 

 

Létszám alkalmazásával kapcsolatos kiadásokat 

költségvetésébe beépíti. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

megállapodás aláírására, a költségek utalására. 

 

Felelős: Győriványi Dánielpolgármester 

Határidő: 2017. augusztus 15. és 2017. december 15. 
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  2018. február 15. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal A variáció szerinti létszámbővítés elfogadásával. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

41/2017. (VIII.7) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

1./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról szóló módosított megállapodást elfogadja. 

 

2./ Képviselő-testület 2 fő alkalmazásával kapcsolatos 

költségeket a melléklet szerint elfogadja és az A variációt 

támogatja. 

 

Létszám alkalmazásával kapcsolatos kiadásokat 

költségvetésébe beépíti. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

megállapodás aláírására, a költségek utalására. 

 

Felelős: Stark Sándor polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 15. és 2017. december 15. 

  2018. február 15. 

(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2. napirend: ASP hálózat kiépítésével kapcsolatos költségek 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az ASP rendszerrel kapcsolatos hálózatkiépítés 

költségének elfogadásáról szóló az előterjesztést minden képviselő megkapta. Tájékoztatta a 

képviselőket, hogy az ASP pályázatra vonatkozó támogatást az önkormányzat megnyerte, de 

ahhoz, hogy a rendszer gördülékenyen működjön szükséges hálózatépítés, melyről 

árajánlatokat kértek. Felkérte a képviselőket mondják el véleményeiket az árajánlatokról. 

 

Mohos József Taliándörögd község polgármestere szerint a Balaton Elektronika Kft ajánlata 

a legkedvezőbb, annak ellenére, hogy tudomása szerint az Infex Kft látja el a hivatal 

informatikai felügyeletét, ezért javasolta a Balaton Elektronika árajánlatának elfogadását. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy valóban az Infex Kft. látja el a közös hivatalban a 

számítógépek karbantartását, programok felügyeletét és az ASP eszközbeszerzését is ők 

nyerték meg. Tájékoztatta a képviselőket, hogy korábban a szóbeli információkérés során 

500.000.- Ft-os összeget nevezték meg a hálózatépítésre vonatkozóan, de az árajánlatban 

jóval több szerepel, hozzátette a Balaton Elektronikával is van kapcsolta az önkormányzatok 

egy részének, mivel ők végzik a honlapok felügyeletét. Ismertette településenként a 

hálózatépítéshez vonatkozó hozzájárulást, a Balaton Elektronika Kft. árajánlatát illetően. 
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Takács Péter polgármester további vélemény hozzászólás hiányában szavazásra kérte fel a 

képviselő-testületeket a legkedvezőbb árajánlatot adó a Balaton Elektronika Kft. Tapolca  

árajánlatának elfogadására, hozzátette a hálózatépítés legkésőbb december 31-ig valósul meg.  

 

Elsőként Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületét kérte kézfelemeléssel 

jelezze egyetértését a Balaton Elektronika Kft árajánlatának elfogadásáról 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi határozatot: 

 

67/2017. (VIII.7) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban az ASP 

rendszer 2018. január 1-től történő működtetéséhez 

szükséges hálózati rendszer kiépítéséhez a Balaton 

Elektronika Kft. Tapolca  árajánlatát fogadja el. 

 

Az árajánlat szerinti összeg: 882.472.-Ft, azaz 

nyolcszáznyolcvankettőezer-négyszázhetvenkettő forint. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 354.000.- Ft, azaz 

háromszázötvennégyezer forint összegben viseli a 

költségeket. 

 

A hálózati rendszer kiépítésének határideje: 2017. december 

31. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére a Balaton Elektronika Kft.-vel, a 

hálózati rendszer kiépítésének munkálataihoz. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a Balaton Elektronika Kft. árajánlatára 

vonatkozóan. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

49/2017. (VIII.7) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban az ASP 

rendszer 2018. január 1-től történő működtetéséhez 

szükséges hálózati rendszer kiépítéséhez a Balaton 

Elektronika Kft. Tapolca árajánlatát fogadja el. 
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Az árajánlat szerinti összeg: 882.472.-Ft, azaz 

nyolcszáznyolcvankettőezer-négyszázhetvenkettő forint. 

 

Taliándörögd község Önkormányzata 204.000.- Ft, azaz 

kettőszáznégyezer forint összegben viseli a költségeket. 

 

A hálózati rendszer kiépítésének határideje: 2017. december 

31. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Monostorapáti község 

Önkormányzata polgármesterét – mint a Monostorapáti 

Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésének 

polgármesterét - a szerződés megkötésére a Balaton 

Elektronika Kft.-vel, a hálózati rendszer kiépítésének 

munkálataihoz. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Mohos József polgármester 

 

Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat az előterjesztésben foglaltakkal. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

76/2017. (VIII.7) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban az ASP 

rendszer 2018. január 1-től történő működtetéséhez 

szükséges hálózati rendszer kiépítéséhez a Balaton 

Elektronika Kft. Tapolca árajánlatát fogadja el. 

 

Az árajánlat szerinti összeg: 882.472.-Ft, azaz 

nyolcszáznyolcvankettőezer-négyszázhetvenkettő forint. 

 

Kapolcs község Önkormányzata 121.000.- Ft, azaz 

egyszázhuszonegy-ezer forint összegben viseli a 

költségeket. 

 

A hálózati rendszer kiépítésének határideje: 2017. december 

31. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Monostorapáti község 

Önkormányzata polgármesterét – mint a Monostorapáti 

Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésének 

polgármesterét - a szerződés megkötésére a Balaton 

Elektronika Kft.-vel, a hálózati rendszer kiépítésének 

munkálataihoz. 
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Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Göntér Gyula polgármester 

 

Takács Péter polgármester felkérte Sáska község képviselő-testületének tagjait kézfeltartással 

jelezzék, ha egyetértenek a Balaton Elektronika Kft árajánlata szerinti határozati javaslattal . 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

70/2017. (VIII.7) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Sáska község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban az ASP 

rendszer 2018. január 1-től történő működtetéséhez 

szükséges hálózati rendszer kiépítéséhez a Balaton 

Elektronika Kft. Tapolca árajánlatát fogadja el. 

 

Az árajánlat szerinti összeg: 882.472.-Ft, azaz 

nyolcszáznyolcvankettőezer-négyszázhetvenkettő forint. 

 

Sáska község Önkormányzata 87.000.- Ft, azaz 

nyolcvanhétezer forint összegben viseli a költségeket. 

 

A hálózati rendszer kiépítésének határideje: 2017. december 

31. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Monostorapáti község 

Önkormányzata polgármesterét – mint a Monostorapáti 

Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésének 

polgármesterét - a szerződés megkötésére a Balaton 

Elektronika Kft.-vel, a hálózati rendszer kiépítésének 

munkálataihoz. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Kovács Nándor polgármester 

 

 

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal a Balaton 

Elektronika Kft árajánlatának elfogadásával. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

 

38/2017. (VIII.7) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban az ASP 

rendszer 2018. január 1-től történő működtetéséhez 
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szükséges hálózati rendszer kiépítéséhez a Balaton 

Elektronika Kft. Tapolca árajánlatát fogadja el. 

 

Az árajánlat szerinti összeg: 882.472.-Ft, azaz 

nyolcszáznyolcvankettőezer-négyszázhetvenkettő forint. 

 

Vigántpetend község Önkormányzata 63.000.- Ft, azaz 

hatvanháromezer forint összegben viseli a költségeket. 

 

A hálózati rendszer kiépítésének határideje: 2017. december 

31. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Monostorapáti község 

Önkormányzata polgármesterét – mint a Monostorapáti 

Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésének 

polgármesterét - a szerződés megkötésére a Balaton 

Elektronika Kft.-vel, a hálózati rendszer kiépítésének 

munkálataihoz. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Győriványi Dániel polgármester 

 

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a Balaton Elektronika Kft. árajánlatának 

elfogadásával. 

 

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

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

42/2017. (VIII.7) Ökt. számú h a t á r o z a t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban az ASP 

rendszer 2018. január 1-től történő működtetéséhez 

szükséges hálózati rendszer kiépítéséhez a Balaton 

Elektronika Kft. Tapolca árajánlatát fogadja el. 

 

Az árajánlat szerinti összeg: 882.472.-Ft, azaz 

nyolcszáznyolcvankettőezer-négyszázhetvenkettő forint. 

 

Hegyesd község Önkormányzata 53.000.- Ft, azaz 

ötvenháromezer forint összegben viseli a költségeket. 

 

A hálózati rendszer kiépítésének határideje: 2017. december 

31. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Monostorapáti község 

Önkormányzata polgármesterét – mint a Monostorapáti 

Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésének 

polgármesterét - a szerződés megkötésére a Balaton 
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Elektronika Kft.-vel, a hálózati rendszer kiépítésének 

munkálataihoz. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Stark Sándor polgármester 

 

(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Takács Péter polgármester további napirendi pont és hozzászólás hiányában megköszönte a 

képviselők részvételét és az együttes ülést 18 óra 16 perckor bezárta. 

 

 

 

Takács Péter Mohos József 

polgármester polgármester 

 

 

 

Göntér Gyula Kovács Nándor 

polgármester polgármester 

 

 

 

Győriványi Dániel  Stark Sándor 

polgármester polgármester 

 

 

 Takács Lászlóné 

 jegyző 


