TORONY KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
FELSŐCSATÁR KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Torony, Dozmat, Felsőcsatár képviselő-testületének 2017. január 31-én megtartott
közös testületi ülésén
Helye: Torony Község Önkormányzata (9791 Torony, Rohonczi u. 6.)
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint
Kovács György: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen megjelent
Felsőcsatár képviselő-testületéből 5 fő képviselő, Dozmat képviselőtestületéből 3 fő, Torony képviselő-testületéből 7 fő, így az ülés
határozatképes. Javasolta a napirendi pontok elfogadását.
Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
munkájáról
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
2. Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Előterjesztő: Kovács György polgármester, Horváth Eszter jegyző
3. Önkormányzatok 2017. évi kiemelt célja a hivatallal szemben
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
4. Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek
beszerzése program pályázata
Előterjesztő: Horváth Ádám Dozmat Község polgármestere
5. Az ASP rendszerhez való csatlakozás, pályázat benyújtása
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
6.
Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
Beszámoló a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
Horváth Eszter: Ismertette, hogy az Mötv. értelmében a jegyző részére beszámolási
kötelezettséget ír elő a hivatal éves munkájáról a képviselő-testületek felé.

Ennek írásos előterjesztését a képviselők kézhez kapták. Kiegészítette az
előterjesztését a pályázati munkálatokkal, az ellenőrzésekkel, a személyi
és munkaszervezési problémákkal. Kérte a beszámoló elfogadását.
Kovács György: Megköszönte a hivatal munkáját és javasolta az előterjesztés szerint a
beszámoló elfogadását.
Torony Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
2/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Megköszönte a hivatal munkáját és javasolta az előterjesztés szerint a
beszámoló elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
23/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Kratochvill Attila: Megköszönte a hivatal munkáját és javasolta az előterjesztés szerint a
beszámoló elfogadását.
Felsőcsatár Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Felsőcsatár Község képviselő-testületének
1/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Kratochvill Attila polgármester
Határidő: azonnal

II.napirendi pont
Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Kovács György: Ismertette, hogy a jegyzőnő elkészítette a toronyi hivatal 2017. évi
költségvetési tervezetét, melynek számszaki és irásbeli előterjesztését
mind képviselő kézhez kapott. Megállapítható, hogy az előzetes tervek
alapján az állami támogatás fedezi a hivatal költségeit, így az
önkormányzatoknak a működéshez nem szükséges hozzájárulnia. Ettől
függetlenül kéri a képviselő-testületeket, hogy segítsék a hivatal
munkáját, működését. Indítványozta az előterjesztés szerint a hivatal
2017. évi költségvetésének elfogadását.
Torony Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
3/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetését.
(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Indítványozta az előterjesztés szerint a hivatal 2017. évi költségvetésének
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
24/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetését.
(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Kratochvill Attila: Indítványozta az előterjesztés szerint a hivatal 2017. évi költségvetésének
elfogadását.

Felsőcsatár Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Felsőcsatár Község képviselő-testületének
2/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetését.
(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Kratochvill Attila polgármester
Határidő: azonnal
III.napirendi pont
Önkormányzatok 2017. évi kiemelt célja a hivatallal szemben
Horváth Eszter: Ismertette, hogy a hivatal dolgozóinak az új teljesítményértékelő
rendszerének egyik alapja az egyéni teljesítménykövetelmények
megállapítása. Ezt a jegyző esetében a polgármesterek, a hivatali
dolgozók tekintetében a jegyző állapítja meg a települési
önkormányzatok képviselő-testületei által megállapított kiemelt célok
alapján. Ennek értelmében előterjesztésre került és a képviselők kézhez
kapták az önkormányzatok kiemelt céljait 2017. évre meghatározó
tervezetét.
Kovács György: Indítványozta az előterjesztés szerinti 2017. évi kiemelt célok elfogadását.
Torony Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
4/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta az önkormányzat 2017. évi kiemelt
céljait.
(A kiemelt célok a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Indítványozta az előterjesztés szerinti 2017. évi célok elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
25/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta az önkormányzat 2017. évi kiemelt
céljait.
(A kiemelt célok a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

Kratochvill Attila: Indítványozta az előterjesztés szerinti 2017. évi célok elfogadását.
Felsőcsatár Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Felsőcsatár Község képviselő-testületének
3/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta az önkormányzat 2017. évi kiemelt
céljait.
(A kiemelt célok a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Kratochvill Attila polgármester
Határidő: azonnal
IV.napirendi pont
Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése program pályázata
Horváth Ádám: Ismertette, hogy megjelent egy pályázat a külterületi helyi közutak
fejlesztésére és ehhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése program
pályázata. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a három önkormányzat már
folyamatosan tárgyalásokat folytatott egy közös pályázat beadására
vonatkozóan. A pályázat keretén belül részletezték és kidolgozták az
adott településen megvalósítandó célokat, igényeket. Ennek alapján
elkészítették a pályázatot – melyet részletesen ismertetett. Elmondta,
hogy erre vonatkozóan Dozmat Község Önkormányzata egy korábbi
ülésén elfogadta az előterjesztett határozatát. Indítványozta Torony és
Felsőcsatár Önkormányzat Képviselő-testületeinek az előterjesztett
határozati javaslat és a Konzorciumi Megállapodás elfogadását.
Kovács György: Indítványozta az előterjesztett határozati javaslat és a Konzorciumi
Megállapodás elfogadását és a pályázat benyújtását.

Torony Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
5/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy a VP6-7.2.1.-7.4.1.1-16 A vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése programban igénybe vehető
támogatás igénybevételére pályázatot nyújt be az alábbi célterületre vonatkozóan:
 1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése
 2.
célterület:
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
A fejlesztéssel érintett külterületi utak: toronyi 073 hrsz-ú, 075 hrsz-ú és 082 hrsz-ú
külterületi út
Megpályázott munkagép: DELEKS DDL, 250 földgyalu
URBAN SMH70 benzinmotoros ágaprító
A fenntartásban érintett külterületi utak: toronyi 0106/1 hrsz-ú, 096 hrsz-ú, 099/1 hrszú, 0101/1 hrsz-ú és 0101/2 hrsz-ú külterületi
utak
Az eszközök tárolási helye: toronyi 94 hrsz-ú ingatlan
(természetben: 9791 Torony, Felsőőri u. 47.)
A képviselő-testület megállapítja, hogy a programban igénybe vehető támogatáshoz
szükséges önerő rendelkezésre áll.
A pályázatot Dozmat és Felsőcsatár Község Önkormányzatával közösen Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás keretén belül nyújtja be. Felhatalmazta a Polgármestert
a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kratochvill Attila: Indítványozta az előterjesztett határozati javaslat és a Konzorciumi
Megállapodás elfogadását és a pályázat benyújtását.
Felsőcsatár Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Felsőcsatár Község képviselő-testületének
4/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy a VP6-7.2.1.-7.4.1.1-16 A vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése programban igénybe vehető
támogatás igénybevételére pályázatot nyújt be az alábbi célterületre vonatkozóan:

 2.
célterület:
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

állapotjavításához,

Megpályázott munkagép: GEO GSC 500 sószóró
Az érintett külterületi út: felsőcsatári 03 hrsz-ú külterületi út
Az eszközök tárolási helye: felsőcsatári 12 hrsz-ú ingatlan
(természetben: 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74.)
A képviselő-testület megállapítja, hogy a programban igénybe vehető támogatáshoz
szükséges önerő rendelkezésre áll.
A pályázatot Dozmat és Torony Község Önkormányzatával közösen Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás keretén belül nyújtja be. Felhatalmazta a Polgármestert
a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

V.napirendi pont
Az ASP rendszerhez való csatlakozás, pályázat benyújtása
Horváth

Eszter:

Ismertette, hogy Torony Község Önkormányzata – mint
gesztorönkormányzat – a 2. körben csatlakozhat az ASP rendszerhez
és ennek tárgyi feltételeire vonatkozóan pályázatot nyújthat be.
Minden képviselő részletesen kézhez kapta az ASP rendszer
ismertetőjét, ennek feltételeit és a pályázathoz beadásához szükséges
határozattervezeteket. Kérte azok indítványozását és elfogadását.

Kovács György: Indítványozta az előterjesztés szerint az ASP rendszerhez való
csatlakozással és a pályázat benyújtásával kapcsolatos határozattervezet
elfogadását.
Torony Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
6/2017. (I.31.) számú határozata:
Torony
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz annak
érdekében, hogy Torony Község Önkormányzata - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében
meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen:
Torony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kovács Györgyöt
Torony Község polgármesterét – mint a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó
önkormányzat polgármesterét – hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”

című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal

Horváth Ádám: Indítványozta az előterjesztés szerint az ASP rendszerhez való
csatlakozással és a pályázat benyújtásával kapcsolatos határozattervezet
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
26/2017. (I.31.) számú határozata:
Dozmat
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz annak
érdekében, hogy Torony Község Önkormányzata - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében
meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen:
Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal
székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét – nevezetesen Torony Község
Önkormányzat Kovács György polgármesterét - hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító
jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat
gyakorolja.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Kratochvill Attila: Indítványozta az előterjesztés szerint az ASP rendszerhez való
csatlakozással és a pályázat benyújtásával kapcsolatos határozattervezet
elfogadását.
Felsőcsatár Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Felsőcsatár Község képviselő-testületének
5/2017. (I.31.) számú határozata:
Felsőcsatár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz annak
érdekében, hogy Torony Község Önkormányzata - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az

önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében
meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen:
Felsőcsatár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal
székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét – nevezetesen Torony Község
Önkormányzat Kovács György polgármesterét - hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító
jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezteti kötelezettségeket és jogokat
gyakorolja.
Felelős: Kratochvill Attila polgármester
Határidő: azonnal

Kovács György: Több hozzászólás, javaslat nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Ádám
Dozmat község polgármester

Horváth Eszter
jegyző

Kovács György
Torony község polgármestere

Kratocvhill Attila
Felsőcsatár község polgármestere

