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Kovács György polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy a toronyi héttagú testületből öt megválasztott képviselő és a
polgármester jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Horváth Ádám
polgármester megállapította, hogy a dozmati öttagú testületből két megválasztott
képviselő és a polgármester jelen van, a testület határozatképes.
Kratochvill Attila polgármester megállapította, hogy a felsőcsatári négytagú testületből
három megválasztott képviselő és a polgármester jelen van, a testület határozatképes.
Kovács György Torony Község polgármestere előterjesztette a napirendi javaslatot. A
testületek a napirendet egyhangú szavazással az alábbiak szerint jóváhagyták
Napirend:
1./

A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása
Ea.: polgármesterek

2./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea.: polgármesterek

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Kovács György Torony Község polgármestere: Az elfogadott napirend alapján először
a közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadására kerülne sor. A
költségvetést a jegyző és az aljegyző állította össze.
Lakics Monika jegyző ismertette a költségvetés számadatait. Elmondta, hogy a bevétel
oldal az állami támogatás összegét tartalmazza. A kiadás oldalt pedig az állami normatíva
teljes egészében fedezi. Elmondta, hogy a hivatali létszám tekintetében úgy gondolja,
hogy szükséges lenne a hivatali létszám egy fővel való bővítése. Az elmúlt év
tapasztalatai és a 2014. évi feladatok ismeretében úgy gondolja, hogy a jelenlegi
létszámmal nem lehetséges a feladatok teljesítése, mivel választási év lesz, nagyon sok
feladattal. A betervezett személyi juttatás előirányzata tartalmazza a szükséges fedezetet,
illetve a dologi kiadások előirányzatának esetleges átcsoportosítására is sor kerülhet. A
következő napirend keretében szeretne erre javaslatot tenni. Kérte a képviselőket, hogy
amennyiben kérdésük van tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Ezt követően Kovács György polgármester
javasolta a toronyi képviselő-testületnek a közös önkormányzati hivatal 2014. évi
költségvetésének elfogadását 39.342 e Ft főösszeggel elfogadja.
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (6 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
12/2014. (I.29.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 39.342 e Ft főösszeggel elfogadja.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: folyamatos
A szavazást követően Kovács György Torony Község polgármestere átadta a szót
Horváth Ádámnak Dozmat Község polgármesterének.
Horváth Ádám megköszönte, majd javasolta a dozmati képviselő-testületnek a közös
önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadását 39.342 e Ft főösszeggel.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (3
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
4/2014. (I.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 39.342 e Ft főösszeggel elfogadja.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: folyamatos
A szavazást követően Kovács György Torony Község polgármestere átadta a szót
Kratochvill Attilának Felsőcsatár Község polgármesterének.
Kratochvill Attila megköszönte, majd javasolta a felsőcsatári képviselő-testületnek a
közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadását 39.342 e Ft
főösszeggel.

A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással
(4 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
5/2014. (I.29.) számú határozat:
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 39.342 e Ft főösszeggel elfogadja.
Felelős: Kratochvill Attila polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Kovács György Torony Község polgármestere elmondta, hogy a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást az előző napirendi pont
keretében elhangzott hivatali létszám növelésének lehetővé tétele érdekében módosítani
kell. Az előterjesztést mindenki megkapta.
Lakics Monika jegyző ismertette a módosítás lényegét. Elmondta, hogy a jelenlegi
módosítás a hivatali létszám egy fővel történő növelését teszi lehetővé, így a Toronyi
Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 10 főre növekszik.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Ezt követően Kovács György polgármester
javasolta a toronyi képviselő-testületnek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
szóló megállapodás módosításának elfogadását.
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (6 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
13/2014. (I.29.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 2. számú módosítását és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztéssel egyezően
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: azonnal
Kovács György Torony Község polgármestere ezt követően átadta a szót Horváth
Ádámnak Dozmat Község polgármesterének.
Horváth Ádám megköszönte, majd javasolta a dozmati képviselő-testületnek a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításának elfogadását.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (3
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
5/2014. (I.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 2. számú módosítását és a

módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztéssel egyezően
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
A szavazást követően Kovács György Torony Község polgármestere átadta a szót
Kratochvill Attilának Felsőcsatár Község polgármesterének.
Kratochvill Attila megköszönte, majd javasolta a felsőcsatári képviselő-testületnek a
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadását.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással
(4 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
6/2014. (I.29.) számú határozat:
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 2. számú módosítását és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztéssel egyezően
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.
Felelős: Kratochvill Attila polgármester
Határidő: azonnal
b.) Kovács György Torony Község polgármestere elmondta, hogy a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás mellett a hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát is módosítani szükséges, mivel az is tartalmazza a hivatal
létszámát.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a létszámon kívül több olyan pontja is van az
SZMSZ-nek, ami módosításra szorul. Ezért egy új Szervezeti és Működési Szabályzat
készült, amit mindenki megkapott. A jogszabályok változása miatti módosításokat
tartalmazza az új szabályzat, amit mindenki megkapott. Az új szabályzat elfogadásával a
korábbi SZMSZ hatályát veszti.
Kovács György polgármester ezt követően javasolta a toronyi képviselő-testületnek a
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításának
elfogadását.
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (6 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
14/2014. (I.29.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztéssel
egyezően jóváhagyja.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: azonnal

Kovács György Torony Község polgármestere ezt követően átadta a szót Horváth
Ádámnak Dozmat Község polgármesterének.
Horváth Ádám megköszönte, majd javasolta a dozmati képviselő-testületnek a közös
önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (3
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
6/2014. (I.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztéssel
egyezően jóváhagyja.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
A szavazást követően Kovács György Torony Község polgármestere átadta a szót
Kratochvill Attilának Felsőcsatár Község polgármesterének.
Kratochvill Attila megköszönte, majd javasolta a felsőcsatári képviselő-testületnek a
közös önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással
(4 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
7/2014. (I.29.) számú határozat:
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztéssel
egyezően jóváhagyja.
Felelős: Kratochvill Attila polgármester
Határidő: azonnal
c.) Kovács György Torony Község polgármestere: Az önkormányzat 2014 évi kiemelt
céljaival kapcsolatban átadnám a szót a jegyzőnek.
Lakics Monika elmondta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a köztisztviselők
teljesítményértékeléséhez az önkormányzat minden évben meghatározza a kiemelt céljait.
A jegyző ezek alapján minden köztisztviselő részére meghatározza az egyéni
teljesítménykövetelményeket, amiknek teljesítését értékelni kell. Az előző évhez
hasonlóan a 2014-es évre is elkészítette az előterjesztést, amelyet kér elfogadni.
Ezt követően Kovács György polgármester javasolta a toronyi képviselő-testületnek az
önkormányzat kiemelt céljainak elfogadását.
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (6 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
15/2014. (I.29.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kiemelt céljait
2014. évre az alábbiakban határozza meg:








humánus, jogszerű hivatali működés,
település hosszú távú, komplex fejlesztése
a helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és szolgáltatások
színvonalának emelése, a szolgáltatásokat igénybevevő polgárok
megelégedettségének javítása
önkormányzati vagyontárgyak eredményes kezelése, hasznosítása
az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása
és hatékony felhasználása
a 2014. évi választásokkal kapcsolatos teendők jogszerű, rugalmas
lebonyolítása
Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző
Határidő: a célok alapján a teljesítménykövetelmények felállítására március
31., az értékelésre december 31.

A szavazást követően Kovács György Torony Község polgármestere átadta a szót
Horváth Ádámnak Dozmat Község polgármesterének.
Horváth Ádám megköszönte, majd javasolta a dozmati képviselő-testületnek az
önkormányzat 2014. évi kiemelt céljainak elfogadását.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (3
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
7/2014. (I.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kiemelt céljait
2013. évre az alábbiakban határozza meg:

humánus, jogszerű hivatali működés,

település hosszú távú, komplex fejlesztése

a helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és szolgáltatások
színvonalának emelése, a szolgáltatásokat igénybevevő polgárok
megelégedettségének javítása

önkormányzati vagyontárgyak eredményes kezelése, hasznosítása

az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása
és hatékony felhasználása

a 2014. évi választásokkal kapcsolatos teendők jogszerű, rugalmas
lebonyolítása
Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző
Határidő: a célok alapján a teljesítménykövetelmények felállítására március
31., az értékelésre december 31.
A szavazást követően Kovács György Torony Község polgármestere átadta a szót
Kratochvill Attilának Felsőcsatár Község polgármesterének.
Kratochvill Attila megköszönte, majd javasolta a felsőcsatári képviselő-testületnek az
önkormányzat 2014. évi kiemelt céljainak elfogadását.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással
(4 igen szavazat) a következő határozatot hozta:

8/2014. (I.29.) számú határozat:
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kiemelt
céljait 2014. évre az alábbiakban határozza meg:

humánus, jogszerű hivatali működés,

település hosszú távú, komplex fejlesztése

a helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és szolgáltatások
színvonalának emelése, a szolgáltatásokat igénybevevő polgárok
megelégedettségének javítása

önkormányzati vagyontárgyak eredményes kezelése, hasznosítása

az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása
és hatékony felhasználása

a 2014. évi választásokkal kapcsolatos teendők jogszerű, rugalmas
lebonyolítása
Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző
Határidő: a célok alapján a teljesítménykövetelmények felállítására március
31., az értékelésre december 31.
Kérdések, bejelentések, tájékoztatók:
Dr Csapó Tamás: Szeretném megkérdezni a jelen lévő polgármestereket, képviselőket,
jegyzőt, aljegyzőt, hogy mi a véleményük az eddigi együttműködésről?
Horváth Ádám: Költségvetés tekintetében itt is azt tudom mondani, hogy a hivatalvezető
feladata, hogy az állami normatívával gazdálkodjon, emellett pedig a feladatokat ellássa a
hivatal. Dozmat részéről az elmúlt egy évben problémát nem tapasztaltunk, sőt
rugalmasan, jól működik hivatal.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy az egy év tapasztalatait összegezve azt tudja
elmondani, hogy az átalakulás rugalmasan és zökkenőmentesen zajlott le. Köszönet illeti
ezért a hivatal dolgozóit illetve az önkormányzatok képviselő-testületeit is. Az év elejétől
a toronyi hivatalból két fő került át a Szombathelyi Járási Hivatalhoz, helyettük egy fő lett
felvéve, ennek következtében feszített volt a munkatempó, de fennakadás, probléma nem
volt, negatív visszajelzés nem érkezett Kérte a polgármestereket és a képviselőket, hogy
mondják el, hogy ők mit tapasztaltak a hivatal működésével kapcsolatban illetve voltak-e
esetleg lakossági jelzések a hivatallal kapcsolatban? A hivatal működése során a
tapasztalatokat igyekeznek hasznosítani.
Horváth Eszter aljegyző elmondta, hogy az együttműködést ő is nagyon jónak látja.
Kölcsönösen segítik egymás munkáját folyamatosan. Azt meg tudja erősíteni, hogy egy
főre még szükség lenne, főleg akkor, ha több határidő egy időben van, akkor nagyon
nehéz megoldani.
Kovács György elmondta, hogy példásnak tudja nevezni a három önkormányzat
kapcsolatát is és a hivatal működését is. A lakosság részéről semmilyen negatív
visszajelzés nem érkezett hozzá, csak pozitív.
Csercsics Antal: Azt szeretném kérdezni, hogy ha emeljük a hivatal létszámát, akkor a
korábban a járási hivatalba áthelyezett dolgozók közül nem lehetne-e visszahívni egy főt.
Lakics Monika elmondta, hogy a két dolgozó által korábban ellátott munkakör nem fedi
le azokat a feladatokat, amely feladatok elvégzése az újonnan felveendő dolgozó feladata
lenne.
Kratochvill Attila: Felsőcsatár község tekintetében a feladatok ellátása nagyon jónak
mondható, az aljegyző asszony és a kirendeltségen dolgozó pénzügyi előadó látják el a

feladatokat. Azt látom, hogy az aljegyző asszony és a jegyző asszony folyamatos
kapcsolatban vannak, egyeztetnek, nagyon jó a munkakapcsolat. Ha egy fővel bővül a
hivatal létszáma az hasznos dolog, főleg akkor, ha az állami normatíva fedezi a
költségeket. Fontos, hogy a településeket a költségek ne terheljék. Emellett az a
véleményem, hogy hasznos lenne, ha a képviselő-testületek többször is találkoznának,
információcsere szempontjából is sok előnye lenne. Előfordulhat, hogy van valakinek
egy-egy jó ötlete, információja, amiből a másik település is profitálhat.
Horváth Ádám elmondta, hogy úgy gondolja, hogy a jövőbeni fejlesztések, pályázatok a
települések együttműködésére fognak épülni, nem lehet elkerülni az összefogást.
Dr Csapó Tamás elmondta, hogy ő is úgy tudja, hogy a jövőbeni pályázatok során előnyt
fog jelenteni az együttműködés.
Joó Imre elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a többszöri találkozás előnyös lenne. A
korábbi időszakokban is a nagy fejlesztések, mint a szennyvízberuházások például,
közösen zajlottak. Egy-egy ilyen beszélgetés során sok jó ötlet merülhet fel. Ebben
Toronynak kell élen járnia, mint székhely településnek.
Dr Csapó Tamás: Mint területfejlesztéssel foglalkozó szakember azt tudnám javasolni,
hogy akár külön-külön, akár a települések együtt gondolkodhatnának hosszabb távú
fejlesztési program elkészítésében, elfogadásában. Az merülhet fel esetleg kérdésként,
hogy az önkormányzati választások előtt, vagy után érdemes ebben gondolkodni.
Horváth Ádám véleménye az volt, hogy a választásokat érdemes lenne megvárni. Az
operatív programok jelenleg kialakítás alatt vannak, ahhoz már leadtuk a fejlesztési
elképzeléseinket.
Kratochvill Attila: Ha lesz közös fejlesztési elképzelésünk, akkor tudunk abban együtt
gondolkodni majd. Akár közösen pályázni is.
Mivel több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármesterek az
együttes ülést 20.00 órakor bezárták.
kelt, mint első oldalon

Kovács György
Torony Község polgármestere

Horváth Ádám
Dozmat Község polgármestere

Kratochvill Attila
Felsőcsatár Község polgármestere

Lakics Monika
jegyző

Kimutatás
a 2014.01.29-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról
A rendelet száma
(a zárójelben a kihirdetés
napja szerepel)

A rendelet címe

A határozat száma

A rendelet
hatályba lépése

Módosított rendelet címe, száma

Hatályon kívül helyezett rendelet címe, száma
Kód

Kód

TORONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
1.

12/2014. (I.29.) számú határozat

F2

2.

13/2014. (I.29.) számú határozat

Z1

3.

14/2014. (I.29.) számú határozat

Z1

4.

15/2014. (I.29.) számú határozat

A17

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
1.

4/2014. (I.29.) számú határozat

F2

2.

5/2014. (I.29.) számú határozat

Z1

3.

6/2014. (I.29.) számú határozat

Z1

4.

7/2014. (I.29.) számú határozat

A17

FELSŐCSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
1.

5/2014. (I.29.) számú határozat

F2

2.

6/2014. (I.29.) számú határozat

Z1

3.

7/2014. (I.29.) számú határozat

Z1

4.

8/2014. (I.29.) számú határozat

A17

