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Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. november 13-i nyílt együttes ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
Torony:
113/2012. (XI.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról

Dozmat:
104/2012. (XI.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról
Felsőcsatár:
74/2012. (XI.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Jegyzőkönyve
Készült:

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Dozmat Község
Önkormányzata Képviselő-testületének és Felsőcsatár Község
önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 13-án 18.00
órakor megtartott nyílt együttes ülésén

Ülés helye:

Körjegyzőség Tanácskozóterme, Torony

Jelen vannak:

Kovács György polgármester
Csiszár József alpolgármester,
Dr. Csapó Tamás, Csercsics Antal,
Joó Béláné, Joó Imre, Rácz István képviselők (7 fő)

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
(jelenléti ív szerint) Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester
Dankovics Norbert, Róka András képviselők (4 fő)
Tanácskozási joggal: Lakics Monika körjegyző
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
(jelenléti ív szerint) Kratochvill Attila polgármester
Hittl Gyöngyi alpolgármester
Cseri Tivadar, Feigl Konrád, Kiss Gábor képviselők (5 fő)
Tanácskozási joggal: Horváth Eszter körjegyző
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 öttagú testületből
négy 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 létrehozásáról szóló megállapodás elfogadása
Ea.: polgármesterek

1./ napirendi pont megtárgyalása:

Kovács György Torony Község polgármestere: A 2013. január 1. napjától létrehozandó
közös önkormányzati hivatalra vonatkozó megállapodás aláírása céljából jöttünk össze. A
megállapodás tervezetét a három település polgármesterei és a két körjegyző közösen
áttekintette és minden részletet közösen megbeszéltünk. Úgy gondolom, hogy az elkészült
megállapodás mindhárom település érdekeit figyelembevéve készült el. A tervezetet
mindenki a meghívóval együtt kézhez kapta, így lehetősége volt áttekinteni.
Ezt követően Kovács György polgármester javasolta a toronyi képviselő-testületnek a
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadását.
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (7 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
113/2012. (XI.13.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást az előterjesztéssel
egyezően elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megállapodást az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
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 létrehozásáról szóló megállapodás 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:
104/2012. (XI.13.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 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
(5 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
74/2012. (XI.13.) számú határozat:

Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 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
Kratochvill Attila polgármester elmondta, hogy reméli, hogy a közös működés minden
önkormányzat számára előnyös és hasznos lesz. Megköszönte a másik két települési
önkormányzat képviselő-testületének a pozitív hozzáállást.
Kovács György polgármester elmondta, hogy úgy gondolja, hogy a munkavégzés
szempontjából mindenképpen úgy gondolja, hogy előnyös lesz a társulás.
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy egymás segítését és támogatását szem
előtt tartva szeretne a továbbiakban is dolgozni, konstruktív hozzáállással ez
mindenképpen megvalósulhat.
Mivel több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármesterek az
együttes ülést 18.30 órakor bezárták.
kelt, mint első oldalon

Kovács György
Torony Község polgármestere

Horváth Ádám
Dozmat Község polgármestere

Kratochvill Attila
Felsőcsatár Község polgármestere

Lakics Monika
körjegyző

Horváth Eszter
körjegyző

Kimutatás
a 2012.11.13-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.

113/2012. (XI.13.) számú határozat

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
1.

104/2012. (XI.13.) számú határozat

6.

FELSŐCSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
1.

74/2012. (XI.13.) számú határozat

A rendelet
hatályba lépése

Módosított rendelet címe, száma

Hatályon kívül helyezett rendelet címe, száma
Kód

Kód

