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Készült: 2013. június 26. 



 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13./2013./E. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án 

18.00 órakor kezdődő, a mihályi faluházban tartott együttes üléséről. 

Jelen vannak:  

 

Cirák Község Önkormányzata részéről: 

 Tóth Sándor Cirák Község Önkormányzat polgármestere  

 Horváth Imre   alpolgármester 

 Cseh Ferenc   képviselő 

 Horváth Ervin  képviselő 

 Parrag Péter   képviselő 

 

Gyóró Községi Önkormányzat részéről: 

  Ötvös László Gyóró Községi Önkormányzat polgármestere 

  Kovács József   alpolgármester 

  Zsirai Jenő   képviselő 

  Zsirai László  képviselő 

 

Hövej Község Önkormányzata részéről: 

  Dr. Némethné István Erzsébet polgármester 

 Németh Sándor    alpolgármester 

 Dr. Németh Gyula   képviselő 

 Hollós Kálmán    képviselő 

 Vargáné Nyikos Edit   képviselő 

 

Mihályi Község Önkormányzata részéről: 

  Csitei Gábor    polgármester 

 Sümeghy Péter György  alpolgármester 

 Horváth Károly  képviselő 

 Horváth László   képviselő 

 Pintér László    képviselő 

 Srágli Zsolt   képviselő 

  

Kisfalud Község Önkormányzata részéről: 

 Ódorné Árvai Margit   polgármester 

 Kiss András    alpolgármester 

 Parázs Lászlóné  képviselő 

 Szűcs Mihályné  képviselő 



 Tóth Béláné   képviselő 

 

Vadosfa Község Önkormányzata részéről: 

 Szakács Lajos   polgármester 

 Dan Andrásné   képviselő 

 Szalay Csaba   képviselő 

 

Himod Község Önkormányzata részéről: 

 Módos Ferenc   polgármester 

 Kocsis Zoltán   képviselő 

 Kovács Béla   képviselő 

 Teráz András   képviselő 

Meghívottak: 

 Ottlakán Roland Olivér Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője 

 Szalai Szilvia Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

főelőadó 

Távolmaradását bejelentette:  

 Szabados Stefánia képviselő – Mihályi Község Önkormányzata 

 Garabné Gulyás Mária – alpolgármester 
 

Csitei Gábor Mihályi község polgármestere köszönti a megjelenteket, a jelenléti 

ív alapján megállapítja, hogy minden település képviselői többségben jelen 

vannak, így az ülés határozatképes. Az ülést a polgármester megnyitja. 

A polgármester ismerteti a napirendi pontokat, és egyúttal javasolja azok 

elfogadását.  

A polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel, más 

javaslat. 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 

Csitei Gábor polgármester azonban javasolja, hogy a napirendi pontok 

tárgyalása közötti sorrenden változtassanak, csupán logikai sorrend miatt. 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5  igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  



Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

 

 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

 

NAPIRENDI PONTOKAT az alábbiak szerint jóváhagyja: 
1.) Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodásának módosítása 

2.) Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

3.) Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi működése 

4.) Első Munkahely Garancia Programban való részvétel 

 

 

 

 

A polgármester javasolja, hogy jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről minden 

testület hozza meg döntését. 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  



Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Pintér László képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Horváth Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Gyóró Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Zsirai László képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Németh Sándor képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Parázs Lászlóné képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Dan Andrásné képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Kovács Béla képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

 

1.) Napirend - Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodásának 

módosítása 
 

 

Csitei Gábor Mihályi Község Önkormányzat polgármestere kéri a képviselőket, 

hogy a társulási megállapodás módosítását tartalmazó előterjesztést vegyék elő 



és átadja a szót Ottlakán Roland Olivér jegyző úrnak, hogy a módosítás 

szükségességét és a módosított pontokat ismertesse. 

Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy a társult települések módosítják a 

társulási megállapodásukat a mai napon, és a módosítás azon pontokat érinti, 

melyben az államkincstár hiánypótlást írt elő. Továbbá kiemeli a jegyző, hogy a 

társulási megállapodásban a társult tagok hozzájárulásának nem teljesítése 

esetére is rendelkezni kell, így elmondja, hogy ezen esetben pénzforgalmi 

szolgáltatónál azonnali beszedési megbízást nyújthat be a társulás a települések 

felhatalmazása alapján. Hozzáteszi a jegyző, hogy a hozzájárulás mértéke a 

korábban elfogadott társulási megállapodáshoz képest nem változott. 

Horváth Károly képviselő (Mihályi) megjegyzi, hogy a megállapodásban más 

változás nem történt. 

Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy a megállapodás pontjaiban 

sorrendiségi változás történt és az államkincstár által kért pontosítások változtak, 

egyéb módosítás nem történt. Javasolja elfogadásra - a fenti módosításokkal - a 

közös önkormányzati hivatal társulási megállapodását.  

 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 



Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

 

Cirák, Gyóró, Hövej, Mihályi, Kisfalud, Vadosfa és Himod községek 

Önkormányzatának Képviselő-testületei a Mihályi Közös Önkormányzati 

Hivatal társulási megállapodását egyhangúan a módosításokkal a melléklet 

szerint elfogadja. 

Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Ötvös László, Dr. Némethné István 

Erzsébet, Ódorné Árvai Margit, Szakács Lajos, Módos Ferenc polgármesterek 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Napirendi - Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 

módosítása 

 

Csitei Gábor polgármester felkéri Ottlakán Roland Olivér jegyzőt, hogy az 

alapító okirat módosításához készített előterjesztést ismertesse. 

Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy az államkincstár ezen okiratban 

is módosításokat kért. A korábban elfogadott okirat bizonyos pontjaiban 

sorrendiségi változást írt elő a bejegyzéshez a kincstár, melyeket az előterjesztés 

tartalmaz. Tartalmi változás nem történt, a minimális törvényi előírásokat 

tartalmazza. 

 

Csitei Gábor polgármester javasolja elfogadásra a közös önkormányzati hivatal 

alapító okiratát. 

 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  



 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

 

Cirák, Gyóró, Hövej, Mihályi, Kisfalud, Vadosfa és Himod községek 

Önkormányzata Képviselő-testületei a Mihályi Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratát az előterjesztés szerint egyhangúan elfogadja. 

Egyúttal felkérik a polgármestereket, hogy az alapító okiratot írják alá! 

Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Ötvös László, Dr. Némethné István 

Erzsébet, Ódorné Árvai Margit, Szakács Lajos, Módos Ferenc polgármesterek 

Határidő: azonnal 

 

3.) Napirend: -Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi 

működése 

 

 

Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal első 

féléves működéséről a korábbi megegyezés szerint elkészítettük a beszámolót, 

melyet a jegyző úr ismertet. Elöljáróban megjegyzi, hogy nem könnyű félév van 

mögöttünk és köszöni a polgármesterek együttműködését. A hivatal dolgozóinak 

köszöni, hogy a hét település vezetőihez, testületeihez alkalmazkodnak, ellátják 

a hét falu igazgatását. 

Csitei Gábor polgármester felkéri a jegyzőt a közös önkormányzati hivatal félévi 

munkájának értékelésére.  

Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben a pénzügyi 

teljesítés június 20-i dátummal került kimutatásra. A jegyző úr elmondja, hogy a 

kiadások és a bevételek esetében egyaránt alulteljesítés történt. 

Csitei Gábor polgármester megkéri Himod polgármesterét, hogy tájékoztassa a 

jelenlévő társult településeket, hogy mi az oka annak, hogy a társulási 

megállapodás szerinti összeget nem utalták át a közös önkormányzati hivatal 



részére. A kimutatás szerint Himod településnek 2.100 ezer forint elmaradása 

van. 

Módos Ferenc polgármester tájékoztatásul közli, hogy a fenti elmaradásnak 

Himod részéről semmi oka nem volt. Elmondja, hogy a nem fizetés azért 

történhetett meg, mivel úgy gondolta, hogy az állam március után (csatlakozást 

követően) az állami támogatást automatikusan a közös hivatal részére utalja. 

Ezen túl megjegyzi, hogy Himod település véleménye szerint az államtól nem is 

kapta meg ezt a támogatást, mivel január-március hónapban Himod 1.400 ezer 

forintot, áprilistól pedig 680 ezer forintot kapott. Megjegyzi a polgármester, 

hogy a település költségvetésében 18.000.000.-forint szerepel ezen jogcímen, 

melyet nem ő készített. 

Továbbá megjegyzi, hogy erre vonatkozóan ő semmilyen értesítést nem kapott, 

csupán az adminisztrációs hölgy szólt neki, hogy kérik a fenti elmaradás 

teljesítését. 

Csitei Gábor polgármester megjegyzi, hogy a pénzügyi ügyintézővel ő is 

egyeztetett, aki arról tájékoztatta, hogy Módos Ferenc polgármester nem írta alá 

a fenti tételt utalásra. 

Módos Ferenc polgármester javasolja, hogy nézzen után a jegyző, hisz nagyon 

sok elmaradás van, mivel nem érkezett meg Himod állami támogatása. 

Ottlakán Roland Olivér jegyző érdeklődve kérdi, hogy nem érkezett meg Himod 

részére az állami támogatás? 

Módos Ferenc polgármester kijelenti, hogy nem érkezett meg Himod részére az 

állami támogatás, hisz 18.000 e forint havi bontásban nem 680 e forintot adna, s 

megjegyzi, hogy a 680.000 forintból kellene adni több mint 700ezer forintot. 

Csitei Gábor polgármester jelzi, hogy a közös hivatalban dolgozók részére lesz 

így fizetés, mivel nem tud a továbbiakban Mihályi megelőlegezni ennyi hiányt. 

Módos Ferenc polgármester megjegyzi, hogy ő is most értesült erről és kéri, 

hogy nézzen utána a szakember, hogy a 18millió helyett miért csak 8millió 

forintot kap Himod? 

Csitei Gábor polgármester javasolja, hogy a közös hivatal könyvelését végző 

szakember a közös hivatal pénzügyi helyzetét tekintse át, illetve Himod 

könyvelését végző ügyintézővel egyeztessen Himod állami támogatására 

vonatkozóan a holnapi napon, melynek eredményéről valamennyi polgármestert 

tájékoztatni fogja. 

Egyben kéri Szalai Szilvia pénzügyi főelőadót, hogy tájékoztassa jelenlegi 

ismeretei szerint a testületeket a fenti körülmények okairól, mivel Himod 

polgármestere nem kapta meg azt az állami támogatást, amire számított. 

Módos Ferenc polgármester pontosításképpen megjegyzi, hogy nem azt amire 

számított, hanem ami a költségvetésben szerepelt. 

Szalai Szilvia pénzügyi főelőadó jelzi, hogy meg kellett kapni Himodnak is! Az 

áprilisban elfogadott költségvetés pontosan tartalmazza a támogatás összegét. 

Módos Ferenc polgármester megjegyzi, hogy nem kapja meg, hisz 680 ezer 

forintot kap. 



Szalai Szilvia pénzügyi főelőadó kiegészíti a polgármester megjegyzését azzal, 

hogy ez nettó összeg! 

Módos Ferenc polgármester véleménye szerint valami nincs rendben, hisz 680 

ezer forintot kap Himod település, melyből ki kell fizetnie a hivatal világítását és 

egyéb költségeit, ugyanakkor több mint 700 ezer forintot kellene továbbutalnia. 

Szalai Szilvia pénzügyi főelőadó kiemeli, hogy Himod településnek van 10 

alkalmazottja, akik munkáltatói és munkavállalói járulékát szintén Himodnak 

kell kifizetni. 

Csitei Gábor polgármester jelzi, hogy az nem a közös hivatal gondja, hogy 

Himodnak mennyi alkalmazottja van! Javasolja, hogy tekintsék át a 

pénzügyesek Himod állami támogatásában történt –e elmaradás? 

Jelzi egyúttal a polgármester, hogy amennyiben a jövőben bármelyik településen 

pénzügyi gond jelentkezik, azt jelezze a székhelytelepülés felé. 

Ottlakán Roland Olivér jegyző jelzi, hogy nem a havonta utalt összegeket kell 

figyelembe venni, hanem az éves támogatást, hisz nem egyformán kapnak a 

települések havonta állami támogatást! 

Pintér László képviselő megjegyzi, hogy amennyiben nem teljesít valamelyik 

település, az azonnali intézkedést igényel, nem három hónap után kell rendezni! 

Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy többször jelezte ezt Himod 

településnek és kérte, hogy utalja a közös hivatalra vonatkozó támogatást. 

Parázs Lászlóné képviselő (Kisfalud) érdeklődik, hogy Himod a kincstárnak 

nem jelezte, hogy nem kap állami támogatást. 

Csitei Gábor polgármester jelzi, hogy hat település megkapta az állami 

támogatást és utalta is a közös hivatalra vonatkozó részét!  

A polgármester végezetül kéri a jegyzőt, hogy a pénzügyi ügyintézőkkel 

közösen nézzen utána, hogy mi lehet az elmaradás oka a holnapi napon! 

Dr. Némethné István Erzsébet polgármester elmondja, hogy a december havi 

bérek állami támogatása mindannyiunkat anyagilag rosszul érintett, hisz azt az 

önkormányzatok fizették meg! 

Csitei Gábor polgármester jelzi, hogy ezt nem tudjuk ezen a fórumon 

megoldani, ezt jelezzék az országgyűlési képviselőknek! 

Megkérdezi a polgármester, hogy egyéb észrevétel van-e? 

Illetve megjegyzi, hogy írásban kérte a polgármesterektől, hogy akinek van 

javaslata, építő jellegű kritikája, azt gyűjtse össze és a most jelezze. 

Módos Ferenc polgármester jelzi, hogy már régóta kéri a jegyző úrtól, hogy 

minden héten szerdán 9.00-11.00-ig van ügyfélfogadás Himodon. 

Ottlakán Roland Olivér jegyző jelzi, hogy 9.00-12.00 óráig van ügyfélfogadása 

és saját gépjármű hiányában egyidőben tart ügyfélfogadást a könyvelő és az 

adóügyi ügyintéző. Hét településnél mindenkinek alkalmazkodni kell! 

Módos Ferenc polgármester jelzi, hogy amennyiben fizet Himod, úgy ezt a 

megoldást nem fogadja el! 



Ottlakán Roland Olivér jegyző megjegyzi, hogy a könyvelő nyugdíjazását 

követően az új alkalmazott saját gépjárművel rendelkezik, amely lehetőséget 

teremt a módosításra. 

Csitei Gábor polgármester felveti, hogy a dolgozók szabadságolása idejére a 

helyettesítést úgy kellene megoldani, hogy egy-egy ügy ne álljon le!  

Ottlakán Roland Olivér jegyző jelzi, hogy minden ügyintéző ért mindenhez, de 

nem foglalkozik napi szinten adott település ügyeivel, így nem lát bele. Konkrét 

ügyben, konkrét felvilágosítást más nem tud adni! Általános felvilágosítást, 

tájékoztatást természetesen tudunk adni, de a jegyző úr nem tartja jónak, hogy 

más ügymenetében más ügyintéző eljárjon! 

Horváth Károly képviselő (Mihályi) jelzi, hogy ez így a felelősség miatt is 

elfogadható, hisz mindenki rendelkezik munkaköri leírással és annak 

megfelelően dolgozik. 

Csitei Gábor polgármester kéri a polgármestereket, hogy amennyiben egy-egy 

ügyintézővel megbeszélendő feladat adódik, ne az ügyintézőt hívja adott 

településre az ügyfélfogadási ideje és helye rovására, hanem javasolja, hogy a 

polgármester keresse fel az ügyintézőt az ügyfélfogadási helyén, tekintettel arra, 

hogy adott település lakossága sérülne, ha az ügyfélfogadás elmaradna, ráadásul 

az ügyintézés menete is gyorsabb és jelzi, hogy a polgármestereknek 

költségátalányt is kapnak!  

Dr. Némethné István Erzsébet polgármester jelzi, hogy ilyen problémákat 

megoldottunk korábban is, ez nem probléma. Az ügyintézők Hövej esetében is 

előfordul, hogy keddi napon többen vannak, de nem találja problémának! 

Nagyobb gondot jelentenek a szabadságolások, hisz sok volt a tavalyról 

áthúzódó szabadságok száma. Problémát jelent a jegyzőkönyvek 

összehangolása, de a jegyzők ezt megoldják és összességében úgy ítéli meg, jól 

működik a közös hivatal. 

Módos Ferenc polgármester az elhangzottakhoz hozzáteszi, hogy könnyebb 

lenne a feladata, ha tudná, hogy melyik ügyintézőt mikor, hol találja! 

A jegyző úr és a polgármesterek egyhangúan jelzik, hogy mindenki kapott egy 

táblázatot, ami az ügyintézők ügyfélfogadási helyét és idejét tartalmazza! 

Ottlakán Roland Olivér jegyző kéri, hogy alapesetben minden polgármester 

abban az időben vegye igénybe a köztisztviselőt, amikor adott településen van, 

de természetesen sürgős esetben ettől eltérően is kiszolgáljuk a településeket. 

Ötvös László polgármester (Gyóró) megjegyzi, hogy ez jól működik és nincs 

semmi akadály a kommunikációban, a feladatellátásban. 

Szakács Lajos polgármester (Vadosfa) elmondja, hogy eddig is és most is 

elégedett a jegyző és a dolgozók feladatellátásával. Szerdánként tartanak 

általában ügyfélfogadást Vadosfán az ügyintézők, de ő gyakran bejön 

Mihályiba. 

Ódorné Árvai Margit polgármester (Kisfalud) jelzi, hogy nincs probléma a 

közös hivatal működésével. A kisfaludi ügyintéző a másik település dolgait is 



ellátja, de közös hivatal esetén ezt megértjük. Elmondja, hogy ő is előfordult 

már, hogy elment másik településre. 

Tóth Sándor polgármester (Cirák) jelzi, hogy a szabadságolások esetén érezzük 

az ügyintéző hiányát, de ennek megoldására a következő napirend kínál 

megoldást. Jelzi, hogy a dolgozók többször viszik haza a feladatot, rengeteg 

adatszolgáltatás, statisztika, iskolai-óvodai adatok szolgáltatása valóban a helyi 

ügyektől vesz el az időt! 

Dr. Némethné István Erzsébet polgármester (Hövej) jelzi, hogy a szabadságok 

és a továbbképzések miatt sokszor elmarad az ügyfélfogadás! Vannak olyan 

dolgok, amiket régen is hazavittek, most is! Javasolja, hogy a szabadságolási 

tervet és a továbbképzéseket hangolja össze a hivatal, mert az ügyfélfogadásban 

két hetet is érinthet így kimaradás! 

Csitei Gábor polgármester megkérdezi, van –e kérdés, további észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem volt, így javasolja, a közös hivatal félévi értékelését 

elfogadásra. 

 

 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének87/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 



Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

 

Cirák, Gyóró, Hövej, Mihályi, Kisfalud, Vadosfa és Himod községek 

Önkormányzata Képviselő-testületei a Mihályi Közös Önkormányzati 

Hivatal I. félévi értékelését az előterjesztés szerint egyhangúan elfogadja. 

Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Ötvös László, Dr. Némethné István 

Erzsébet, Ódorné Árvai Margit, Szakács Lajos, Módos Ferenc polgármesterek 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

4.) Napirend: -Első Munkahely Garancia Programban való részvétel 

 

 

 

Csitei Gábor polgármester tájékoztatja a testületeket a munkaügyi központ által 

kínált lehetőségről. 

Ismerteti a polgármester a feltételeket, melyeket a jegyző úr előterjesztésben 

részletesen leírt. 

Elmondja, hogy az idei költségvetésünket ez nem terheli, s a jövő évi 3 havi bér 

sem jelent többletköltséget, hisz a nyugdíjba menő dolgozó helyett felvett 

dolgozó bére kevesebb. 

Dr. Némethné István Erzsébet polgármester érdeklődik, hogy milyen 

szaktudással rendelkezik az illető? 

Ottlakán Roland Olivér jegyző jelzi, hogy hozzávetőlegesen 10.000 forinttal 

haladja meg a nyugdíjazott alkalmazott bérét. 

Parázs Lászlóné képviselő (Kisfalud) kérdezi, hogy ez egyszeri eset? 

Csitei Gábor polgármester jelzi, hogy 9 hónapra javasolja a  

Sümeghy Péter alpolgármester jelzi, hogy ő nem ért egyet a létszámnöveléssel! 

Javasolja, hogy a feladatot úgy ossza fel a vezető, hogy a tapasztalattal bíró 

dolgozók lássák el a feladatot! 

A jegyző megjegyzi, hogy határidős feladatokkal csúszunk el, s a szabadságokat 

sem tudjuk kiadni! 

Csitei Gábor polgármester kéri, hogy – Mihályi részéről – az itt dolgozók 

kevesebbet dohányozzanak a teraszon munkaidőben! 

Tóth Sándor polgármester jelzi, hogy a 9 hónapra alkalmazott dolgozói 

létszámbővítéssel a lakosság kiszolgálását szolgáljuk! 

Dr. Némethné István Erzsébet polgármester érdeklődik, hogy az új dolgozónak 

mi lenne a munkaköri leírása. 



Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy a társulások dokumentálása, a 

jegyzőkönyvek írása, a jegyzőkönyvi kivonatok elkészítése, adatszolgáltatások 

mind-mind az új alkalmazott feladatkörébe kerülne át. 

Csitei Gábor polgármester javasolja, hogy a közös hivatal létszámkeretét az 

előterjesztés szerint 9 hónap időtartamra egy fővel emeljük meg. 

 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 1 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 2 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

 

Cirák, Gyóró, Hövej, Mihályi, Kisfalud, Vadosfa és Himod községek 

Önkormányzata Képviselő-testületei a Mihályi Közös Önkormányzati 

Hivatal létszámkerete az előterjesztés szerint 15 fővel elfogadja. 

Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Ötvös László, Dr. Némethné István 

Erzsébet, Ódorné Árvai Margit, Szakács Lajos, Módos Ferenc polgármesterek 

Határidő: azonnal 



 

 

 

 

Ódorné Árvai Margit polgármester jelzi, hogy a napirendeken kívül javaslattal 

szeretne élni. 

Előterjeszti a polgármester asszony, hogy Gats Jánosné közszolgálati tisztviselő 

nyugdíjazása szeptemberben megtörténik. A dolgozó pályája elején Mihályiban, 

majd azt követően a rendszerváltástól Kisfaludon teljesített szolgálatot. Jelenleg 

a közös hivatal dolgozójaként látja el a sokrétű feladatait és mindig maximálisan 

kiszolgálta a lakosságot, a hivatalt, ezért javasolja, hogy egyhavi munkabérével 

jutalmazzuk meg nyugdíjba vonulása alkalmából. 

Dr. Némethné István Erzsébet polgármester érdeklődik, hogy jubileumi jutalom 

nem jár a dolgozónak? 

Csitei Gábor polgármester megjegyzi, hogy Mihályi részéről a jubileumi 

jutalmon kívül egyéb jutalmazást nem támogat, mivel a hivatalban több ember 

nyugdíjba ment és ők sem kaptak ezen alkalomból jutalmat. Megjegyzi továbbá 

a polgármester, hogy egy hete a fogorvos kapcsán azon vitatkoztak a 

polgármesterek, hogy nincs a költségvetésben pénz a fogorvosi székre, s 

gondolja, hogy ez sincs a költségvetésbe betervezve. 

Dr. Némethné István Erzsébet polgármester megjegyzi, hogy 40 év munkáját 

meg kell becsülni! Javasolja, hogy amennyiben jár neki jubileumi jutalom, akkor 

csak félhavi jutalmat, amennyiben nem jár jubileumi jutalom nevezett 

dolgozónak, akkor egy havi bérnek megfelelő jutalmat javasol. 

Ugyanakkor a polgármester jelzi, hogy a céltartalék milyen célra szolgál? 

Ottlakán Roland Olivér jegyző megjegyzi, hogy hasonló célra. 

Zsirai Jenő képviselő hozzáfűzi, hogy ő személyesen nem ismeri Gats Jánosnét, 

s fél éve tagja Gyóró ennek a társulásnak. 

Ódorné Árvai Margit polgármester javasolja, hogy amennyiben nem jár 

jubileumi jutalom, úgy egyhavi munkabérnek megfelelő jutalomban részesítsük 

Gats Jánosné közszolgálati tisztviselőt nyugdíjazása alkalmából munkája 

elismeréseként. 

Ottlakán Roland OIivér jegyző jelzi, hogy a dolgozó jubileumi jutalomra nem 

jogosult. Ennek ismeretében kéri a testületeket szavazzanak! 

 

 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 1 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  



Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2013. (VI.26.) sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2013. (VI.26.) sz 

határozata: 

 

Cirák, Gyóró, Hövej, Mihályi, Kisfalud, Vadosfa és Himod községek 

Önkormányzata Képviselő-testületei a Mihályi Közös Önkormányzati 

Hivatalban szolgálatot teljesítő Gats Jánosnét egyhavi munkabérnek 

megfelelő jutalomban részesíti nyugdíjazása alkalmából munkája 

elismeréseként. 

Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Ötvös László, Dr. Némethné István 

Erzsébet, Ódorné Árvai Margit, Szakács Lajos, Módos Ferenc 

polgármesterek 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

Miután több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester 

megköszönte a megjelenést és a nyilvános ülést 19.50 órakor befejezettnek 

nyilvánította. 

 

 



 

Csitei Gábor     Tóth Sándor 

polgármester     polgármester 

 

 

 

 

Ötvös László   Szakács Lajos   Módos Ferenc 

polgármester   polgármester   polgármester 

 

 

 

 

Dr. Némethné István Erzsébet   Ódorné Árvai Margit 

polgármester      polgármester 

 

 

 

Ottlakán Roland Olivér 

jegyző 

 

 

 

 

Pintér László     Horváth Ervin 

képviselő     képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő   jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

Zsirai László      Kovács Béla 

képviselő       képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő     jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

Németh Sándor   Parázs Lászlóné  Dan Andrásné 

képviselő    képviselő   képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 


