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Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2013./E. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-

án 18.00 órakor kezdődő, a mihályi faluházban tartott együttes üléséről. 

Jelen vannak:  

 

Cirák Község Önkormányzata részéről: 

 Tóth Sándor   polgármester 

 Horváth Ervin  képviselő 

 Parrag Péter   képviselő 

 

Gyóró Községi Önkormányzat részéről: 

  Ötvös László   polgármester 

  Kovács József   alpolgármester 

  Zsirai László  képviselő 

  Zsirai Jenő   képviselő 

 

Hövej Község Önkormányzata részéről: 

  Dr. Némethné István Erzsébet polgármester 

 Hollós Kálmán   képviselő 

 Németh Sándor   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 

 Baboss Tibor   képviselő 

 Nagy Árpád   képviselő 

 Tóth Béláné   képviselő 

 

Vadosfa Község Önkormányzata részéről: 

 Dan Andrásné   alpolgármester 

 Szalay Csaba   képviselő 



 

Himod Község Önkormányzata részéről: 

  Módos Ferenc   polgármester 

  Garabné Gulyás Mária alpolgármester 

  Kocsis Zoltán  képviselő 

  Teráz András  képviselő 

 

Meghívottak: 

 Tóth István Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal megbízottja 

 Ottlakán Roland Olivér Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 Cseh Ferenc képviselő- Cirák Község Önkormányzata 

 Horváth Imre képviselő- Cirák Község Önkormányzata 

 Tóth János Gábor alpolgármester- Hövej Község Önkormányzata 

 Dr. Németh Gyula képviselő– Hövej Község Önkormányzata 

 Szabados Stefánia képviselő – Mihályi Község Önkormányzata 

  Kiss András alpolgármester – Kisfalud Község Önkormányzata 

 Szakács Lajos polgármester – Vadosfa Község Önkormányzata 

 Kocsis Béla képviselő – Himod Község Önkormányzata 

 
 

Csitei Gábor Mihályi község polgármestere köszönti a megjelenteket. Külön 

tisztelettel köszöni Tóth István urat, aki a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának képviselőjeként, aki Széles 

Sándor kormánymegbízott úr megbízásából van jelen. 

Külön tisztelettel köszönti Himod Község Polgármesterét és Himod Község 

Önkormányzat Képviselő-testületét, hisz ők első alkalommal vannak jelen a 

közös hivatal együttes testületi ülésén.  

Továbbá külön köszönti Tóth Béláné, Katit, aki Kisfalud Község Önkormányzat 

képviselőjeként először van jelen e ciklusban ülésünkön. 

Jó munkát kíván a polgármester minden résztvevőnek! 

A polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy minden település 

képviselői többségben jelen vannak, így az ülés határozatképes. Az ülést a 

polgármester megnyitja. 

 

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 3 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, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 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 36/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2013. (III.28.) sz. 

határozata 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Sümeghy Péter György képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Horváth Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Gyóró Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Zsirai Jenő képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Hollós Kálmán képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Tóth Béláné képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Szalay Csaba képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Garabné Gulyás Mária képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  

 

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. 

 

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 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, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 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 37/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013. (III.28.) 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. évi költségvetésének módosítása 

4.) Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 
 



Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy mivel minden napirendi pontot érint 

a kormányhivatal döntése, ezért a napirendi pontok tárgyalását megelőzően 

átadja a szót Tóth István Úrnak, a megyei kormányhivatal képviselőjének. 

Tóth István megbízott úr megköszöni a szót, és köszönti a jelenlévőket. 

Elöljáróban elmondja, hogy e hosszú folyamat, melyben együtt bábáskodtunk, 

lezárult. A tisztelet és a köszönet hangján szeretné folytatni, hisz itt volt egy 

probléma, melyet úgy fogalmazott meg korábban, hogy minden fiókot be kell 

tenni valahova a szekrénybe- s az ő feladata volt az ebben történő 

közreműködés. 

A kormánymegbízott úrtól azt a feladatot kapta, hogy a megyében a közös 

önkormányzati hivataloknál koordinációs tevékenységet lásson el. Elmondja, 

hogy 47 hivatal jött létre a megyében. Korábban 95 körjegyzőség, illetve 

polgármesteri hivatal volt a megyében. 

Kossuth Lajos idézettel zárja gondolatmenetét, melyben Széchenyit méltatta a 

kor másik nagy alakja: „Ujjait a kor ütőerére tevé, és megértette annak 

lüktetéseit, és ezért, egyenesen ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak.”. 

Nagyon aktuális ez most, hisz a polgármesterek és a képviselők a jelen kor 

Széchenyijét jelképezik. A mai időkben az integrációs célkitűzés meghozhatja a 

várt gazdasági eredményt. A kor lüktetéséhez igazítani kell a közigazgatást is! 

Ismerteti az átalakuló modellt, mely a járási rendszert bevezette. A közös 

önkormányzati hivatalokkal a kormányhivatal szoros kapcsolatot kíván 

kialakítani, melyet jelen helyzetben is szem előtt kell tartani. Az iskolák sorsa is 

megpecsételődött, hisz a gyermeklétszám jelentősen csökkent, így több település 

kényszerből ugyan, de meghozta a döntést, mely azt eredményezte, hogy bezárja 

az iskolát és később tapasztalta, hogy ezen döntéssel felszabadult 

pénzállományból járdákat tud építeni és egyéb fejlesztéseket megvalósítani. 

Tovább haladva a változások útján megemlítette, hogy az állam most átvette az 

iskolákat, így még több pénzt hagyva az önkormányzatok zsebébe, majd 

átvállalta a hitellel rendelkező önkormányzatok adósságait is. 

Most ezen a téren is új fejezet kezdődik az önkormányzatok életében, hisz egy 

nagy együttműködést alakítanak ki ezen települések hét taggal, melynek 

összefogása, működtetése nem könnyű feladat. 

Ehhez kíván kitartást és jó egészséget! 

Elmondja a kormányhivatal képviseletében Tóth István úr, hogy a 

polgármesterek, jegyzők több tárgyalást lefolytattak, melynek eredménye a mai 

gyűlés és előrevetíti, hogy ilyen hosszú folyamatot követően nem hiszi, hogy 

vitának lenne helye, hisz minden okirat megfelel az előírásnak, alaposan 

előkészített dokumentumok, melyeket javasol elfogadásra. 

Tóth István Úr visszaadja a szót Csitei Gábor polgármester úrnak! 

Csitei Gábor polgármester úr jelzi, hogy a múltkori ülés időtartamára tekintettel 

a kért időkorláthoz mindenki tartsa magát. Nem kívánja senkibe belefojtani a 

szót, de törekedjünk a lényegre törő, tömör gondolatokra! 

 



1.) Napirend - Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal társulási 

megállapodásának módosítása 
 

Csitei Gábor Mihályi Község Önkormányzat polgármestere tájékoztatja a 

képviselőket, hogy a társulási megállapodás módosítása az előterjesztés szerint 

elkészült, melyet mindenki megkapott. A módosítás gyakorlatilag kiegészült 

Himod településsel. A 6. pont tartalmaz emiatt módosítást a hivatali létszámra 

vonatkozóan. Az előterjesztés 14 főt tartalmaz, melyből 11 fő az aktív dolgozó, 

továbbá egy fő gyesen lévő, egy fő prémium éves és 1 fő határozott idejű 

köztisztviselőt foglalkoztat a közös önkormányzati hivatal.  

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere jelzi, hogy a Mihályi Képviselő-

testület módosító javaslatot terjeszt elő ezen pontot illetően, miszerint 13 főben 

maximálja a hivatali dolgozók létszámát abból az okból kifolyólag, hogy a 

Himodra felvételre kerülő dolgozót határozott időre vegyük fel a gyesen lévő 

helyére.  

A jegyző rögzíti, hogy ez azt jelenti, hogy aki visszajön gyesről, az a 

továbbiakban Himodon dolgozna! 

Dr. Némethné István Erzsébet Hövej Község Polgármestere jelzi, hogy a gyesen 

lévő Hövejen dolgozott korábban és a gyes letelte után is Hövejen dolgozna! 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere jelzi, hogy a munkaszervezés a 

jegyző feladata. 

Módos Ferenc Himod Község Polgármestere közli, hogy elfogadhatatlan Himod 

részéről az, hogy most határozott időre vennének fel köztisztviselőt, s mindig 

határozott időre. Megjegyzi, hogy Himod a települések közül a harmadik 

legnagyobb lakosságszámmal bíró község, s elfogadhatatlan, hogy ne legyen ott 

állandó ember. 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere jelzi, hogy talán félreértették 

egymást, hisz egy állandó ember mindig lesz Himodon!  

Módos Ferenc Himod Község Polgármestere elmondja, hogy aki most ott van 

Himodon azzal elégedett és már helyismerettel, emberismerettel rendelkezik, 

tehát őt onnan elküldeni és újat felvenni nem tartja jó döntésnek, sőt hozzáteszi, 

hogy Himod település a kapott állami támogatás után erre igényt tart! Jelzi, hogy 

nem szól bele abba, hogy ki legyen Cirákon, Mihályiban, vagy a többi 

településen, de Himodéban igen! 

Horváth Károly képviselő (Mihályi) értelmezi az elérni kívánt célt, melynek 

lényege, hogy nem akarják, hogy a hivatali létszám növekedjen, s ezt úgy tudják 

megoldani, hogy a gyesen lévőt vissza kell venni, így helyette határozott időre 

tud a hivatal csupán felvenni személyt. 

Garabné Gulyás Mária alpolgármester (Himod) érdeklődik a gyesen lévő 

dolgozó munkaköre iránt. 

A jegyző közli, hogy adós munkakörben foglalkoztatta a hivatal korábban. 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere jelzi, hogy amennyiben nem ezt a 

megoldást választja a hivatal, akkor valakit el kell küldeni, ami végkielégítés 



megfizetését vonja maga után, ha pedig létszámot emelne a hivatal, az újabb 

költséget jelentene a településeknek. 

Módos Ferenc Himod Község Polgármestere jelzi, hogy nem tudja, hogy a 

mostani 12 fő helyett nem indokolt-e 14, illetve azt sem, hogy akár 9 fő elég -e!? 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere javasolja elfogadni 13 fővel a közös 

hivatal dolgozóinak létszámát. 

 

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

tartózkodás mellett:  

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

tartózkodás mellett:  

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

tartózkodás mellett:  

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

tartózkodás mellett:  

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

0 tartózkodás mellett:  

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

0 tartózkodás mellett:  

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

tartózkodás mellett: 

 

A Képviselő-testületek a társulási megállapodás módosítását nem fogadták 

el 

 

A jegyző felveti, hogy minderre visszatérhetünk a jövőben, amikor a 

köztisztviselők közül egy fő nyugdíjazása megtörténik. 

A jegyző megjegyzi, hogy úgy látja itt nem a fő, hanem a dolgozó személye a 

vitatott kérdés. 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere közli, hogy a hivatalvezető feladata 

a dolgozók beosztása. 

Horváth Károly képviselő (Mihályi) jelzi, a hivatalvezető tudja, hogy hány fővel 

tudják ellátni a feladatot. 

Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy ekkora hivatalnál nem tudja 

biztosítani, hosszú távon a személyek helyben maradását, hisz bármikor közbe 

jöhet huzamosabb távollét, ilyen méretű szervezetnél gyakrabban történhet 

fluktuáció, így ez a probléma bármelyik önkormányzatnál jelentkezhet. 

Módos Ferenc Himod Község Önkormányzat Polgármestere jelzi, hogy az 

előterjesztést valaki elkészítette, amit akkor 14 fővel látott jónak, most egy 

módosító javaslatra az egészet megváltoztatjuk? 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere elmondja, hogy az előterjesztés arra 

szolgál, hogy vitaindító pontként megtárgyalják a testületek és módosító javaslat 

esetén annak megfelelően módosítsák azt. Kéri Himod községet, hogy a már 



kialakított struktúrához próbáljon meg alkalmazkodni. Hozzáteszi, hogy 

természetesen a hat település is figyelembe veszi Himod álláspontját, hisz 

ugyanolyan tagja a társulásnak, mint a többi község, azonban ha hat település 

valamit jónak tart, akkor Himodnak is alkalmazkodni kell! 

Módos Ferenc Himod Község Polgármestere közli, hogy ismeretei szerint ez 

olyan előrehaladott állapotban van, hogy már meg is történt ezen álláshely 

megpályáztatása. Jelzi a polgármester, hogy nem szívesen hozakodik elő ezzel, 

de Himod 8.000.000.-forintot ad a közös hivatalhoz, van, aki ennél többen ad, de 

aki kevesebbet, az úgy igazodjon a működéséhez. 

Horváth Károly képviselő (Mihályi) megjegyzi, hogy mindenkinek megvolt a 

lehetősége, hogy döntsön. Itt hatan nagyon hamar döntöttek arról, hogy 

megpróbálnak közösen létrehozni egy működőképes szervezetet, s kialakítottak 

egy koncepciót, ami úgy tűnik Himodnak nem megfelelő, s ekkora stratégiai 

változást már nem lehet létrehozni. 

Módos Ferenc Himod Község Polgármestere úgy látja, hogy az előterjesztésben 

már visszalépés történt, s most mégis ehhez képest egy generális változást 

akarnak. 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere elmondja, hogy Himodon biztosít a 

közös hivatal egy főt, ami a polgármester kérése volt, így generális változás 

nincs. 

Dr. Némethné István Erzsébet Hövej Község Polgármestere jelzi, hogy kemény 

viták voltak korábban is ezen a téren, de mindenki kompromisszumot kötött. 

Hövejen is egy nap kivételével van ügyfélfogadás – általában délig. A jegyző a 

szervezet vezetője, aki a polgármesterekkel egyeztetve meghozza döntését. A 

települések által befizetett összegről pedig elmondja a polgármester azon 

véleményét, miszerint mindenki egyformán járul hozzá a közös hivatal 

működéséhez, hisz lakosságarányosan fizetnek az önkormányzatok! 

Hozzáteszi a polgármester, hogy az állam azért adja az önkormányzatoknak a 

támogatást, hogy jelezze, hogy az önkormányzatok tartják fenn ezt a közös 

hivatalt, s mindenki ezt adja át a hivatalnak. 

Ötvös László Gyóró Község Polgármestere elmondja, hogy hat település 

létrehozta a közös önkormányzati hivatalt. Korábban is jelezte, hogy aki idejön, 

az álljon be a sorba, s most Himod jelentkezett. 

Módos Ferenc Himod Község Polgármestere pontosításként elmondja, hogy 

Himod nem jelentkezett, hanem a kormánymegbízott úr jelölte ki Himod helyét 

a törvény értelme alapján. Ismételten megerősíti a polgármester, hogy arról nem 

kíván dönteni, hogy Mihályiban, Cirákon…stb. ki dolgozzon, de Himodon 

foglalkoztatott köztisztviselő személyéről igen! 

Ötvös László Gyóró Község Polgármestere elmondja, hogy a jegyző a hivatal 

vezetője, aki majd erről dönt. 

Módos Ferenc Himod Község Polgármestere véleménye szerint akkor ez egy 

diktátum, s nem érti, miről kellene döntenie! 



Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy testületek a létszámkeretről 

döntenek, személyekről nem! 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere ismételten felhívja a Képviselő-

testületek figyelmét, hogy a létszámkeretről kell most dönteni, melyet javasol 13 

főben megállapítani, s hozzáteszi, hogy a személyekről, hogy melyik dolgozó 

melyik település látja el a feladatát arról a jegyző dönt, mivel ez jegyzői 

hatáskör, nem pedig a képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik e kérdés. 

Horváth László képviselő (Mihályi) felveti, hogy Himod önkormányzata 

alkalmazzon saját hatáskörében egy embert saját költségére, ha ez nem felel meg 

számára! 

Módos Ferenc Himod Község Polgármestere kifejti azon álláspontját, miszerint 

ezt szívesen megtenné, s a 8 millió forint állami támogatásból ennek értelmében 

csupán az egy fő költségét kellene átadni a közös hivatal részére. Hozzáteszi a 

polgármester, hogy Himodot azért fogadta a közös hivatal, mert kell a 

nyolcmillió forint, amit Himod után kaphat. 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere elmondja, hogy a hat település 

nevében mindezt kikéri magának! Elmondja, hogy a hat település létrehozta a 

közös önkormányzati hivatalt, elfogadta a költségvetését és hozzáteszi minden 

település a lakosságszám-arányos részét. Himod február 28-ig nem hozta meg a 

csatlakozásról szóló döntést, ezért a jogszabály értelmében a kormánymegbízott 

úr kijelöléssel döntött Himod sorsáról, mely a Mihályi Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz köti már. Nyomatékosan megjegyzi Csitei Gábor polgármester úr, 

hogy nem a Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal kérte a nyolcmillió forintot, 

sem Himod csatolását. Volt egy elfogadott költségvetésünk – igaz, hogy 6millió 

forintos hiánnyal, de ezt a települések elfogadták lakosságarányos 

hozzájárulással és beépítették az önkormányzati költségvetésükbe! Tévedés, 

hogy Himod pénzére van szükség! 

Módos Ferenc Himod Község polgármestere érdeklődik, hogy Himod 

csatlakozása révén eltűnt ez a 6millió forintos hiány? 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere elmondja, hogy nem tűnt el a hiány 

– ha az előterjesztést elolvasta –ezt láthatta! 

Módos Ferenc Himod Község polgármestere mindehhez hozzáteszi, hogy ő úgy 

látta, hogy visszautalásokat tartalmaz az előterjesztés. 

Horváth Károly képviselő (Mihályi) elmondja, hogy nem tűnt el a hiány! 

Dr. Némethné István Erzsébet Hövej Község Polgármestere elmondja, hogy 

több feladat, több dolgozó, több költséget jelent! 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere ismét javasolja elfogadásra, hogy a 

közös hivatal dolgozói létszámkeretét 13 főben határozzuk meg! Kéri a 

testületeket, hogy erről hozzák meg döntéseiket! Kiemeli, hogy nem emberre, 

hanem státuszra szavazunk! 

Megállapítja a polgármester, hogy mivel Himod Képviselő-testülete tartózkodik 

ezen napirend megszavazásától, a további napirendi pontokat sem tudjuk 



megtárgyalni, ezért felveti, hogy bezárja az ülést, illetve kéri a kormányhivatal 

képviselőjét jelen helyzetben javaslattételre. 

Tóth István kormányhivatal elmondja, hogy a 2011. évi CLXXXIX. tv (Mötv.) 

132.§-a kényszerítő eszközöket tartalmaz, s a kötelezettségeknek megfelelően 

jogkövető magatartással kell eljárni! Jóhiszeműen kell alkalmazni a jogszabályt! 

Elvárás a lakosság részéről, hogy működőképesen, megegyezésre képesen 

dolgozzanak az önkormányzatok!  

Előrevetíti a kormányhivatal képviselője, Tóth István úr, hogy a jogszabály 

leírja, hogy a törvény ereje által a közös hivatal április 1. napján létrejön, ha 

megszavazzák ezen napirendet, ha nem! A kijelölés egyfajta parancsot fogalmaz 

meg, mivel Himod a jogszabály és a kijelölés értelmében már április 1-től a 

közös hivatalhoz fog tartozni! 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere elszántságának ad hangot, s jelzi, 

hogy ezt a költségvetést ma el kell fogadni! 

Ódorné Árvai Margit Kisfalud Község Polgármestere elmondja, hogy a békés 

egymás mellett élésre kell törekedni. Együttműködést nem kezdhetünk 

ellenségeskedéssel. Kisfalud a második legnagyobb település és fő szempont 

számára, hogy a lakosságot ki kell szolgálni! 

Pintér László képviselő (Mihályi) elmondja, hogy sajnálta, hogy első körben 

nem jött ide Himod, s nem is értette miért, hisz a tárgyalások kezdetén jelen 

volt. 

Horváth Károly képviselő (Mihályi) elmondja, hogy most a létszámról kell 

dönteni, hisz nem tudjuk, hogy a jövőben mi lesz. 

Módos Ferenc Himod Község Polgármestere jelzi, hogy a 14 fő esetén úgy látja, 

Himodnak esélye van arra, hogy az ott jelenleg dolgozó köztisztviselő 

maradhatna.  

 

/Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere 5 perc technikai szünetet rendel 

el!/ 

 

Módos Ferenc Himod Község Polgármestere elhagyta az ülést. 

 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere javasolja, hogy a közös 

önkormányzati hivatal társulási megállapodását a módosított előterjesztés 

alapján 13 fővel fogadják el a képviselő-testületek! 

 

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 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, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta: 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

 

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

Önkormányzata Képviselő-testületei a Mihályi Közös Önkormányzati 

Hivatal társulási megállapodását az előterjesztés szerint a módosítással 

egységes szerkezetben 13 fővel elfogadja. 

Egyúttal felkérik a polgármestereket, hogy a társulási megállapodást írják 

alá! 

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

Gábor, Ódorné Árvai Margit, Szakács Lajos, Módos Ferenc 

Határidő: azonnal 

 

 

II. Napirend - Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 

módosítása 

 

Csitei Gábor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az alapító okirat 

módosítása kizárólag azon pontokon módosult, melyet Himod csatlakozása 

indokolt.  

Csitei Gábor polgármester megkérdezi, van- e kérdés ezen napirendre 

vonatkozóan? 



Több észrevétel, javaslat nem volt, így kéri a testületeket, hozzák meg 

döntéseiket. 

 

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 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, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta: 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

 

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

Önkormányzata Képviselő-testületei a Mihályi Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

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

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

Gábor, Ódorné Árvai Margit, Szakács Lajos, Módos Ferenc 

Határidő: azonnal 

 

 



III. Napirend- Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

módosítása. 

 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere tájékoztatja a polgármestereket, 

képviselőket, hogy korábbi megegyezés alapján a költségvetést érintő 

döntésekben a polgármesterek egyeztetnek az ülést megelőzően, s ez a tegnapi 

nap folyamán meg is történt. Elmondja, hogy az előterjesztésben a jegyző úr 30 

% eltérítést tervezett, tekintettel a megnövekedett feladatra a korábban 

megállapított 20%-kal szemben. A polgármesterek egyeztetése során 

nyilvánvalóvá vált, hogy ezen 10%-os emelést egyhangúan elvetik a 

polgármesterek, s a képviselő-testületek is ekként vélekednek. 

A jegyző elmondja, hogy a települési önkormányzatok működésének 

támogatására vonatkozó költségvetési törvény előírja - pontosan így fogalmaz: „ 

a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési 

kiadásaihoz! Tehát az önkormányzatoknak átadott állami támogatást a közös 

hivatal működésére kell fordítani. Ennek értelmében dönteni kell, hogy a közös 

hivatal a megmaradó összeget mire fogja fordítani!  

Horváth Károly képviselő (Mihályi) elemzi, hogy értelmezése szerint a 

későbbiekben is dönthetünk a megmaradó összegről! Jelenleg maradjon a 20% 

eltérítés. 

Sümeghy Péter alpolgármester (Mihályi) jelzi, hogy a dologi kiadásoknál is 

történt átcsoportosítás és ő további bizonytalansági tényezőket is lát, tehát 

véleménye szerint nem kell túlzottan előrehaladni.  

Dr. Némethné István Erzsébet Hövej Község Polgármestere jelzi, hogy a nehéz 

gazdasági helyzetben likviditási gondokkal küzdenek az önkormányzatok. 

Elismerik a dolgozók munkáját, s ezt a 20% eltérítés fejezze ki, s a 

későbbiekben a jó feladatellátás függvényében akár egy-egy személynek, akár 

általánosságban visszatérhetünk a megmaradt összegek fejében a díjazásra. 

Pintér László képviselő (Mihályi) a 10% összegszerűségét konkretizálja. 

Megjegyzi, hogy az állami támogatás az alapbérrel és az elvárt létszámmal kijött 

volna nullára, ehhez képest megszavazták a testületek a 20% eltérítést. Nem érti, 

hogy amennyiben a rendszerben újabb pénz merül fel, azt miért kellene 

felosztani bérként. 

Ottlakán Roland Olivér jegyző jelzi, hogy az előterjesztésben egyértelműen 

leírta, hogy a többletfeladatok miatt indokoltnak tartja ezen emelést.  

Pintér László képviselő (Mihályi) úgy látja, hogy az elmúlt három hónapban is 

elegendő volt a létszám és a fizetés is az állam által megállapított bér felett 20%-

os eltérítést tartalmazott. 

Ottlakán Roland Olivér jegyző jelzi, hogy az elmúlt időszakban a 7 falu 

feladatellátása túlmunkában volt megoldott, melyet túlórában nem enged a 

jogszabály elszámolni. A hivatal működésének biztosítása az ő felelőssége, ám 

látja a dolgozókra háruló terhet, melyet lehetőségeihez mérten próbál honorálni, 

természetesen a képviselő-testületek szavazzák ezt meg! Ez egy javaslat volt, s 



nem az volt a szándék, hogy minden pénzt elköltsünk, csupán az elvégzett 

munkát kívánja megfizetni. 

Pintér László képviselő (Mihályi) jelzi, hogy át kellene gondolni akkor a plusz 1 

fő státuszát, hisz ha jól érti: pénz még lenne rá, a feladatellátáshoz pedig a 

létszám szükséges. 

Meglátása továbbá, hogy az úgynevezett „Polgármesterek Tanácsa” csupán 

javasol, döntést a képviselő-testületek hoznak! 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere mindezt megerősíti és összefoglalja 

a vitatott kérdést: 

A képviselő-testületek a korábban megszavazott 20%-os eltérítést tartják 

elfogadhatónak, s a megmaradó 4.591 ezer forint maradjon tartalékban! 

Ismerteti a polgármester a költségvetés fő számait! 

A jegyző elmondja, hogy az állami támogatás összegét mindenképp át kell 

utalni, s a fennmaradó összeg a közös hivatal tartalékát képezi.  

Dr. Némethné István Erzsébet Hövej Község Polgármestere nem érti, hogy miért 

kellene a közös hivatalba átutalni azt a pénzt, ami nem szükséges a működéshez, 

hisz az önkormányzatok még a saját dolgozóik bérét sem tudják kifizetni. 

Véleménye szerint egyensúlyra kellene törekedni! 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere is megerősíti, hogy ezt az állam a 

működésre adja, tehát véleménye szerint is a közös hivatal számlájára át kell 

ezen összeget utalni. 

Ódorné Árvai Margit Kisfalud Község Polgármestere jelzi, hogy más 

településeken is visszaadják a falvaknak akár fejlesztésre is a megmaradó 

összeget. 

A jegyző megjegyzi, hogy fejlesztésre nem, legfeljebb igazgatási feladatra! 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere javasolja, hogy félévente 

elszámolást készítünk a megmaradt összegről, s a testületek ez alapján 

dönthetnek annak sorsáról. 

Szalai Szilvia pénzügyi koordinátor elmondja, hogy a 48.533 ezer forintos 

főösszeg a 20%-os eltérítéssel jött ki, ez a kiadási főösszeg 54millió forintra 

módosul. 

Sümeghy Péter alpolgármester (Mihályi) 50.555.996 Ft. a végösszeg? 

Szalai Szilvia pénzügyi koordinátor elmondja, hogy ez az az összeg, amit az 

állam ad. 

A jegyző jelzi, hogy ezen felül egyéb bevétel is van, s a főösszeg 54 millió 

forint. 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere javasolja, hogy a módosított 

főösszeggel a költségvetést fogadják el a testületek. 

Dr. Némethné István Erzsébet Hövej Község Polgármestere megkérdezi, hogy a 

megmaradó összeg felhasználása milyen módon történhet? 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 

félévente döntenek az önkormányzatok saját befizetéseikből képződő tartalék 

felhasználásáról. 



Javasolja a polgármester a fentiek alapján a közös hivatal költségvetésének 

módosítását 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 3 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, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta: 

  

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (III.28.). sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2013. (III.28.) 

ÖKT. sz. határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (III.28.). sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2013. (III.28.). sz. 

határozata: 

 

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

Önkormányzata Képviselő-testületei a Mihályi Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetésének módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

Egyúttal felkérik a polgármestereket, hogy az önkormányzatok 

költségvetésének módosítását ennek megfelelően módosítsák! 

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

Gábor, Ódorné Árvai Margit, Szakács Lajos, Módos Ferenc 

Határidő: azonnal 

 

 



IV. Napirend- Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzata 

 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere elmondja, hogy az SZMSZ –t 

mindenki kézhez kapta, van –e javaslat ezzel kapcsolatban. 

 

Jegyző jelzi, hogy Himod Képviselő-testületével egyeztetve a jegyző a jövőben 

Himodon szerdán 9.00-12.00-ig, Cirákon kedden 8.00-9.00, Gyórón 9.00-10.00, 

Vadosfán, szerdán 8.00-9.00 óráig tart ügyfélfogadást. Hövejen 10.00-11.00-ig.  

Szükség esetén ezen időpontokon túl is megjelenik a településeken.  

 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere javasolja ezen módosítással az 

SZMSZ-t 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 3 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, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta: 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2013. (III.28.). sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (III.28.). sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. ((III.28.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (III.28.)  

sz. határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2013. (III.28.). sz. 

határozata: 



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

Önkormányzata Képviselő-testületei a Mihályi Közös Önkormányzati 

Hivatal SZMSZ-t a melléklet szerint elfogadja. 

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

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

Gábor, Ódorné Árvai Margit, Szakács Lajos, Módos Ferenc 

Határidő: azonnal 

 

Csitei Gábor Mihályi Község Polgármestere megköszöni az együttműködést és 

kéri, hogy a jövőben mindenki kellő odafigyeléssel forduljon a munkatársak 

felé. Amennyiben a dolgozókkal kapcsolatban bárkinek panasza lenne, azt a 

jegyző úr felé tegye meg, amennyiben az aljegyző asszonnyal, vagy a jegyző 

úrral kapcsolatban merül fel panasz azt Mihályi Község Polgármestere felé 

jelezze és kéri, hogy ezt az utat mindenki tartsa be! 

 

A jegyző kiegészítésként kéri, hogy a közszolgálati tisztségviselők 

teljesítményértékelésénél kiemelten figyelembe veendő szempontokról a 

képviselő-testületek döntsenek az előterjesztés alapján, melyet röviden ismertet. 

 

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 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, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta: 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2013. (III.28.). sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (III.28.). sz. 

határozata: 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2013. (III.28.). sz. 

határozata: 



Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (III.28.) sz. 

határozata: 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2013. (III.28.). sz. 

határozata: 

 

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

Önkormányzata Képviselő-testületei a Mihályi Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2013. évi 

kiemelt célokat a következők szerint határozza meg:  

1.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések 

napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek 

megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő 

célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő 

előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.  

2.) Az önkormányzati fejlesztési célkitűzések megvalósításának szakszerű, 

időarányos előkészítése, a beruházások megvalósításának koordinálása.  

3.) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 

jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása  

4.) Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával 

kapcsolatosan. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a 

takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése.  

5.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok felkutatása beadása  

Felkéri a polgármestert, hogy 2013. március 31-ig gondoskodjon a jegyzőre 

vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt 

célok figyelembe vételével 2013. március 31. napjáig a Közös 

Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek egyéni 

teljesítménykövetelményeit határozza meg.  

Felelős: Csitei Gábor polgármester, Ottlakán Roland Olivér jegyző 

Határidő: szöveg szerint 

 

 

 

Miután több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester 

megköszönte a megjelenést és a nyilvános ülést 20.00 órakor befejezettnek 

nyilvánította. 

 

 

K.m.f. 

 

 



 

Csitei Gábor   Tóth Sándor   Ötvös László 

polgármester   polgármester   polgármester 

 

 

 

Dr. Némethné István Erzsébet    Ódorné Árvai Margit 

polgármester       polgármester 

 

 

 

Szakács Lajos    Módos Ferenc 

polgármester       polgármester 

  

 

 

Ottlakán Roland Olivér 

jegyző 

 

 

 

Sümeghy Péter György     Horváth Ervin   

jegyzőkönyv-hitelesítő     jegyzőkönyv-hitelesítő  

 

 

 

Zsirai Jenő       Hollós Kálmán  

jegyzőkönyv-hitelesítő   jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

Tóth Béláné   Szalay Csaba                Garabné Gulyás Mária 

jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 


