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Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és 

Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

J e g y z ő k ö n y v e  

 

Készült:            Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és  

                                   Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

                                    2012. október 30-án 19.00 órakor megtartott nyílt együttes ülésén 

 

Ülés helye:      Körjegyzőség Tanácskozóterme, Torony 

 

Jelen vannak:    Kovács György  polgármester 

      Csiszár József alpolgármester, 

Dr. Csapó Tamás, Joó Béláné, Joó Imre, Rácz István képviselők (6 fő) 

 

Tanácskozási joggal: Lakics Monika körjegyző 

                                    Dr Schermann Vera Torony Község Díszpolgára 

                                    Osztrosits Tamás Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete:  
(jelenléti ív szerint)    Kratochvill Attila polgármester 

                                   Hittl Gyöngyi alpolgármester 

                                   Cseri Tivadar, Feigl Konrád, Kiss Gábor képviselők (5 fő) 

 

Egyéb meghívottak, résztvevők: Simon Balázs Dozmat Község alpolgármestere 

 

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. 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./     A 2013. január 1. napjától létrehozandó közös önkormányzati hivatal 

         Ea.: polgármester 

 

1./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

Kovács György Torony Község polgármestere: A 2013. január 1. napjától létrehozandó közös 

önkormányzati hivatalra vonatkozó megállapodás megbeszélése kapcsán ültünk ma össze. 

Szerettük volna, ha Torony, Dozmat és Felsőcsatár községek képviselő-testületei együttesen részt 

tudtunk volna venni a mai ülésen. Dozmat község polgármestere külföldön van, ezért a dozmati 

képviselő-testület részéről egyedül az alpolgármester úr Simon Balázs vesz részt a mai ülésen. 

Kratochvill Attila Felsőcsatár Község polgármestere elmondta, hogy szerették volna, ha a mai 

ülésen már a megállapodás elfogadására is sor kerülhetett volna, hiszen a jelenlegi 

körjegyzőségük megszűnik és 2013. január 1. napjától az önkormányzat ügyeinek intézésére 

gondolni kell. Másrészt a létrehozandó járási hivatalok kapcsán a körjegyzőségnek adatokat kell 

szolgáltatniuk és ott is tudniuk kell, hogy mely dolgozók foglalkoztatására lesz lehetőség a közös 

önkormányzati hivatalban. Az egyeztetés már elkezdődött Torony község polgármesterével és a 

körjegyzők közreműködésével.  



Kovács György Torony Község polgármestere elmondta, hogy Horváth Ádám jelenleg 

Németországban van, nem tud jelen lenni, de írásban átadta a véleményét. Ezt követően felolvasta 

Horváth Ádám, Dozmat Község polgármestere levelét a közös önkormányzati hivatal 

működésével kapcsolatban. 

Dr Csapó Tamás elmondta, hogy a költségek tekintetében azt tartja korrektnek, hogy minden 

körjegyzőségi alkalmazott tekintetében a költségek a közös önkormányzati hivatal 

költségvetésében szerepeljenek és a települések a költségeket lakosságarányosan viseljék. A 

dozmati polgármester kérését, hogy Dozmaton legyen egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatva 

elfogadhatónak tartja. 

Simon Balázs Dozmat Község alpolgármestere elmondta, hogy a dozmati képviselő-testület 

véleménye is az volt, hogy a személyi juttatások tekintetében a közös hivatal költségvetésében 

szerepeljenek a költségek, a levélben írtak félreérthetőek ebből a szempontból. Csak az olyan 

további költségeket viseljék az önkormányzatok, amik nem a normál napi működéshez tartoznak.   

Joó Imre: Elmondta, hogy a megállapodásra elkészült tervezetet a toronyi képviselő-testület 

átnézte, az abban foglaltak elég részletesek, a megállapodás így elfogadható. Felsőcsatár kérését a 

két fő ottani foglalkoztatására jogosnak tartja, a hivatal működésének irányítása pedig a körjegyző 

dolga lesz. A létszámok tekintetében úgy gondolom, hogy ha a toronyi hivatalból két főt átvesz a 

járási hivatal, akkor a megmaradt három ember nem tudja ellátni a feladatot még úgy sem, hogy 

Felsőcsatáron is marad két ember. 

Kratochvill Attila Felsőcsatár Község polgármestere elmondta, hogy szeretné, ha képviselő-

testületi döntés születne a megállapodás elfogadásáról minél előbb, mivel Felsőcsatár 

önkormányzata ügyeinek intézése tekintetében nem szeretne fennakadást. A jövő évi 

finanszírozási tervek ismeretében nem lesz akadálya annak, hogy elegendő létszámmal működjön 

a hivatal, hiszen nagyobb állami támogatás várható, mint amit eddig kaptak a hivatal 

működtetésére az önkormányzatok. 

Simon Balázs Dozmat Község alpolgármestere elmondta, hogy ami a finanszírozást illeti ő 

kételkedik abban, hogy a terveknek megfelelően valósul meg a közös önkormányzati hivatalok 

finanszírozása. Úgy gondolja, hogy amennyiben Dozmaton egy fő teljes munkaidőben történő 

foglalkoztatására lesz mód, úgy a dozmati képviselő-testület a megállapodást valószínűleg 

elfogadja.   

Lakics Monika körjegyző elmondta, hogy tudomása szerint Felsőcsatáron a rezsiköltség nem 

magas, a legegyszerűbb az, ha a közös önkormányzati hivatal költségvetésében szerepel minden 

költség és a finanszírozás lakosságarányosan történik meg, amennyiben az állami támogatás nem 

fedezi a kiadásokat. A településeken történő feladatellátás arányos a lakosságszámmal.  

Joó Imre: Elmondta, hogy amennyiben a dozmati képviselő-testület itt lenne, akkor a 

megállapodás elfogadására is sor kerülhetne.   

Simon Balázs Dozmat Község alpolgármestere elmondta, hogy a polgármester nem szeretett 

volna kimaradni ebből az egyeztetésből. 

Dr Csapó Tamás: Én azt javaslom, hogy amennyiben a dozmati polgármester hazaér, azonnal 

kezdődjön meg az egyeztetés a polgármesterek között a körjegyzőkkel együtt.  Amennyiben 

kialakul a végleges megállapodás szövege, akkor együttes képviselő-testületi ülésen fogadja el a 

három képviselő-testület.  

Ezzel a jelenlévő polgármesterek és képviselők egyetértettek. 

Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 20.00 órakor 

bezárta. 

kelt, mint első oldalon 

 

 

 

 

                     Lakics Monika                                                Kovács György 

                        körjegyző polgármester   
                                                  

                                                              Kratochvill Attila                 

                                                  Felsőcsatár Község polgármestere    



 

K i m u t a t á s 

  a 2012.10.30-án tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról 
 

 A rendelet száma 

(a zárójelben a kihirdetés 
napja szerepel) 

A rendelet címe A rendelet 

hatályba lépése 

Módosított rendelet címe, száma Hatályon kívül helyezett rendelet címe, száma  

Kód 

       

       

       

       

 
 A határozat száma Kód 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


