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Kovács György polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy a toronyi héttagú testületből hat megválasztott képviselő és a
polgármester jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Horváth Ádám
polgármester megállapította, hogy a dozmati öttagú testületből három 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./

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Ea.: polgármesterek

2./

Az önkormányzat kiemelt céljainak elfogadása
Ea.: polgármesterek

3./

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
Ea.: polgármesterek

4./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea.: polgármesterek

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Kovács György Torony Község polgármestere: Az elfogadott napirend alapján először
a közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadására kerülne sor. A
költségvetést a jegyző és az aljegyző állította össze.
Lakics Monika jegyző ismertette a költségvetés számadatait. Elmondta, hogy az előző
évi kiadásokhoz képest lényegesen csökkentett mértékben lettek a dologi kiadások
előirányzatai meghatározva az előző évihez képest. Ezt részben a finanszírozás indokolta,
részben pedig a tényleges adatokból indultak ki a tervezéskor. Kérte a képviselőket, hogy
amennyiben kérdésük van tegyék fel.
Róka András: Akkor a közös hivatalban dolgozó 9 főből ketten dolgoznak
Felsőcsatáron, egy fő van Dozmaton és hatan pedig Toronyban, ha jól értem.
Joó Imre: Az lenne a kérdésem, hogy a Dozmaton dolgozó egy fő milyen feladatokat lát
el, és ki a munkáltatója. Azért kérdezem, mert tudomásom szerint nemcsak körjegyzőségi
feladatokat lát el.
Horváth Ádám: Olyan feladatokat lát el, amiket a toronyi hivatalsegéd is, kihordja a
leveleket Dozmaton, ügyfélfogadást tart Dozmaton, a munkáltatója pedig a jegyző. A
megállapodás elfogadásakor mi így kértük és ebben nem is volt vita.
Róka András: A megállapodás elfogadásakor így állapodtunk meg, hogy Dozmaton is
lesz egy fő teljes munkaidős hivatali dolgozó.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a megállapodás elfogadásakor még nem volt
elfogadott a költségvetési törvény. A törvénytervezet alapján 10 fővel számolt mindenki.
Ehhez képest az elfogadott költségvetési törvény alapján a finanszírozást 8,57 főre kapják
az önkormányzatok. Ezért lett 9 főben meghatározva a létszám, így Toronyban egy fővel
kevesebb lett a létszám az eddigiekhez képest. Az Adrienn elég sokat van a toronyi
hivatalban és az utasításai alapján végzi a munkáját.
Joó Imre: Tehát azért kellett Toronyban egy fővel csökkenteni a létszámot.
Dr Csapó Tamás: Igen, amikor a megállapodást kötöttük nem volt vita abban, hogy
Dozmaton is legyen egy fő, mivel akkor még úgy volt, hogy Toronyban is megmarad a 7
fő.
Lakics Monika jegyző ismertette az előterjesztés számadatait.
Dr Csapó Tamás: Jó lenne ha látnánk most a tavalyi számokat. Arra lennék kíváncsi,
hogy tavaly mennyit kellett Toronynak hozzátennie? A másik kérdésem, hogy ki kap
cafeteriát és ki kap étkezési utalványt?
Lakics Monika: Az előző évben 18 millió forintot kellett hozzátenni, most 5,6 millió
forintra csökkent ez az összeg. A köztisztviselők cafeteriát kapnak, a hivatalsegédek pedig
étkezési utalványt.
Joó Imre: A hivatalok rezsiköltségeit nem tartom arányosnak. A dozmati rezsiköltség
arányaiban biztosan nem lesz akkora összeg, mint ami be van tervezve. A toronyi és a
felsőcsatári reálisan lett megtervezve, de a dozmati egy irodára az az összeg aránytalanul
nagy.
Horváth Ádám: Ezek mind előirányzatok, ezeket majd számlával alá kell támasztani. Az
az összeg, amit állami normatívaként Dozmat megkap, az teljes egészében fedezi mind az
egy fő bérét, járulékait, mind a rezsiköltséget is.

Simon Balázs: A megállapodást már egyszer elfogadtuk, most nincs értelme már
vitatkozni.
Joó Imre: Több minden nem úgy volt még akkor, mint ahogy most van, a személyek sem
úgy alakultak. A költségvetést most fogadjuk el, azért kell erről most beszélnünk.
Horváth Ádám: Nem lehet ezt előre pontosan kiszámítani. Igy alakult ki mostanra a
finanszírozás.
Joó Imre: Akkor tényleg zárjuk le a vitát. Csak annyit tennék még hozzá, hogy igaz,
hogy a Dozmat által átadott összeg fedezi az egy dolgozó bérét és a rezsiköltségét, de a
toronyi hivatalban dolgozók is intéznek Dozmati ügyeket is. Akkor az ő bérükhöz
ugyanúgy mindenkinek hozzá kell járulnia.
Róka András: Szeretném megkérdezni, hogy akkor hivatalsegédek étkezési utalványt
kapnak a köztisztviselők pedig cafeteriát? Ezen kívül az illetménykiegészítéseket is látom,
ezek szerint ez még maradt. Arról volt szó, hogy ezt átgondoljuk, és vissza is lehet vonni.
Most időszerű lenne erről beszélni.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a hivatalsegédek Erzsébet utalványt kapnak a
köztisztviselők pedig 200 e Ft-os cafeteria-keretet, ez jogszabályban van rögzítve. Az
illetménykiegészítés rendeletben van rögzítve, a rendelet addig hatályos, míg a képviselőtestület hatályon kívül nem helyezi. Amennyiben ez a szándék, akkor ő elkészíti a
rendelettervezetet és annak elfogadásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.
A költségvetés a jelenlegi adatok szerint történt. Amennyiben más döntés lesz, akkor a
költségvetést módosítani lehet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Ezt követően Kovács György polgármester javasolta
a toronyi képviselő-testületnek a közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének
elfogadását 33.636 e Ft főösszeggel, amely alapján Torony Község Önkormányzata a
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához az állami normatívával együtt 23.871 e
Ft/év összeggel járul hozzá.
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (7 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
10/2013. (II.13.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 33.636 e Ft főösszeggel elfogadja.
Torony Község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához
2013. évben az állami normatívával együtt összesen 23.871 e Ft/év hozzájárulást
fizet.
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 2013. évi költségvetésének elfogadását 33.636 e Ft főösszeggel,
amely alapján Dozmat Község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal
fenntartásához az állami normatívával együtt 2.831 e Ft/év összeggel járul hozzá.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszerű szótöbbséggel (3
igen 1 tartózkodás szavazat) a következő határozatot hozta:

6/2013. (II.13.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 33.636 e Ft főösszeggel elfogadja.
Dozmat Község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához
2013. évben 2.831 Ft/év hozzájárulást fizet.
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 2013. évi költségvetésének elfogadását 33.636 e Ft
főösszeggel, amely alapján Felsőcsatár Község Önkormányzata a Közös Önkormányzati
Hivatal fenntartásához az állami normatívával együtt 6.934 e Ft/év összeggel járul hozzá.
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:
5/2013. (II.13.) számú határozat:
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 33.636 e Ft főösszeggel elfogadja.
Felsőcsatár Község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához
2013. évben 6.934 e Ft/év hozzájárulást fizet.
Felelős: Kratochvill Attila polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont megtárgyalása:
Kovács György Torony Község polgármestere: Az önkormányzat 2013 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.
Dr Csapó Tamás: Ez kötelező? Eddig is kötelező volt ezt elfogadni, mert korábban ilyet
nem fogadtunk el.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy ez már korábban is előírás volt.
Ezt követően Kovács György polgármester javasolta a toronyi képviselő-testületnek az
önkormányzat kiemelt céljainak elfogadását.
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszerű szótöbbséggel (6 igen 1
tartózkodás szavazat) a következő határozatot hozta:
11/2013. (II.13.) számú határozat:
Torony 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
az önkormányzati hivatal átalakulásával 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 2013. évi kiemelt céljainak elfogadását.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (4
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
7/2013. (II.13.) 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

az önkormányzati hivatal átalakulásával 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 2013. 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:

6/2013. (II.13.) számú határozat:
Felsőcsatár 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

az önkormányzati hivatal átalakulásával kapcsolatos teendők jogszerű,
rugalmas lebonyolítása
Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző
Határidő: a célok alapján a teljesítménykövetelmények felállítására március
31., az értékelésre december 31.
3./ napirendi pont megtárgyalása:
Kovács György Torony Község polgármestere elmondta, hogy a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodást módosítani kell, mivel néhány pontja
pontosításra szorul. Az előterjesztést mindenki megkapta. Torony Község Önkormányzata
képviselő-testülete azt az előző ülésén a módosítást már elfogadta, ezért most nem szavaz
már erről a kérdésről.
Lakics Monika jegyző ismertette a módosítás lényegét.
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 (4
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
8/2013. (II.13.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását 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:
7/2013. (II.13.) számú határozat:
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását az
előterjesztéssel egyezően elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat képviseletében eljárva
aláírja.
Felelős: Kratochvill Attila polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirendi pont megtárgyalása:
Csercsics Antal: Szeretném még megkérdezni, hogy úgy tudom, hogy tavaly
augusztusban az Alaptörvény asztalának megszüntetését engedélyezte a Kormány.
Szeretném tudni, hogy így van-e és ha igen, akkor mi a szándék vele?
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy így van, a Kormány tájékoztatása alapján már
elérte célját. Meg lehet szüntetni, de meg is lehet hagyni.
Mivel több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármesterek az
együttes ülést 20.30 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 2013.02.13-án tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról
A rendelet száma
(a zárójelben a kihirdetés
napja szerepel)

A rendelet címe

A határozat száma

TORONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
1.

10/2013. (II.13.) számú határozat
11/2013. (II.13.) számú határozat

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
1.

6/2013. (II.13.) számú határozat
7/2013. (II.13.) számú határozat
8/2013. (II.13.) számú határozat

FELSŐCSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
1.

5/2013. (II.13.) számú határozat
6/2013. (II.13.) számú határozat
7/2013. (II.13.) számú határozat

A rendelet
hatályba lépése

Módosított rendelet címe, száma

Hatályon kívül helyezett rendelet címe, száma
Kód

Kód

