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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.
Felkéri a jegyzőt, hogy a közös hivatal dolgozóit mutassa be a képviselőtestületeknek, tekintettel arra, hogy még nem volt alkalmuk találkozni
mindenkivel.
(Ottlakán Roland Olivér jegyző bemutatja a közös hivatal alkalmazottait.)
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 4 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 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 3 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:
Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (II.07.) ÖKT.
sz. határozata:
Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (II.07.) ÖKT.
sz. határozata:

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.07.) ÖKT.
sz. határozata:
Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan
Sümeghy Péter György képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan
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Gyóró Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan
Zsirai Jenő képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan
Hollós Kálmán képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan
Kiss András képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan
Szalay Csaba képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
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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 4 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 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 3 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:
Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (II.07.) ÖKT.
sz. határozata:
Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.07.) ÖKT.
sz. határozata:
Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
NAPIRENDI PONTOKAT az alábbiak szerint jóváhagyja:
1.) Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
2.) Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodásának módosítása

I. Napirend - Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
Csitei Gábor Mihályi Község Önkormányzat polgármestere tájékoztatja a
képviselőket, hogy a költségvetés többszöri átdolgozás eredményeként az
előterjesztés szerint elkészült. A kidolgozott költségvetés hat település
részvételét és Himod feladatellátását is figyelembe vette.
Elmondja, hogy Himoddal kezdeményeztük egy feladat-ellátási megállapodás
megkötését, melyet Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
tervezett tartalommal és összeggel nem hagyott jóvá. Ezt követően a jegyző
tájékoztatta, hogy az Mötv. 146/B.§.(3) alapján „feladatellátás költségeihez
megállapodás alapján, ennek hiányában lakosságarányosan járulnak hozzá az
érintett települési önkormányzatok”.
A polgármester így összegzi, hogy Himod által a kettő hónapra fizetendő
feladat-ellátási finanszírozás összegét is figyelembe véve nem kell a
településeknek az első két hónapban hozzájárulni a közös hivatal költségeihez.
Mindezek ellenére Csitei Gábor polgármester jelzi, hogy a kormánymegbízottat
kérte, hogy Himod települést ne csatolják a már működő hivatalunkhoz, s így a
további tíz hónapra a közös hivatal költségeihez a településeknek hozzá kell
járulni.
Csitei Gábor Mihályi Község Önkormányzat polgármestere javasolja, hogy a
költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit minden polgármester, képviselő tegye
meg, hogy abból később ne legyen probléma.
A képviselő-testületek a költségvetést soronként elemzik.
Kitérnek arra, hogy a személyi juttatások sorban 20% eltérítéssel terveztek
minden közszolgálati tisztviselő részére, kivéve a jegyzőt, aljegyzőt tekintve,
amit korábbi polgármesteri egyeztetés és megegyezés alapján készített el a
pénzügy.
A költségvetés –tervezetben márciustól 6 községgel számoltunk, s így az állami
finanszírozás és a tervezett költségvetés alapján 6 millió forint különbözet

alakult ki. A megállapodás alapján lakosságszám-arányosan került elosztásra a
finanszírozás fölötti rész. Ezt a költségvetés-tervezet havi bontásban tartalmazza
minden település vonatkozásában.
Csitei Gábor Mihályi Község Önkormányzat polgármestere ismételten
hangsúlyozza, hogy a költségvetést a decemberben elfogadott megállapodás és a
polgármesterekkel múlt héten folytatott egyeztetés alapján készítettük elő.
Csitei Gábor Mihályi Község Önkormányzat polgármestere elmondja, hogy a
székhelyhivatal rezsiköltségét a közös hivatal költségvetése tartalmazza, de ezt
40%-kal Mihályi viseli, s így került be a költségvetésbe is, sőt ezen felül a
megmaradt 60%-ot lakosságszám-arányosan osztottuk fel a hat település között
és itt is részt vállal Mihályi, így tehát mintegy 50% a rezsiből Mihályit terheli.
Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy a hivatalban ő csupán egy irodát
használ, amire más épületben is lenne lehetősége, tehát a közös hivatal használja
szinte teljesen az egész épületet.
Dr. Némethné István Erzsébet Hövej Község Önkormányzat polgármestere
elmondja, hogy Mihályi központ szeretett volna lenni, akkor költséget is kell
vállalnia.
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester elmondja, hogy ő nem lehetett jelen
decemberben és most vált egyértelművé mindenki számára, hogy egyes
önkormányzatok költségvetése hogy is alakul. Az állam is hangsúlyozza azáltal,
hogy a települések kapják meg a közös önkormányzatok finanszírozását,
támogatását, tehát ez is azt mutatja, hogy az önkormányzatok tartják fenn a
közös hivatalt.
Hövej esetében 92% -kal csökkent a bevételi oldal - a költségvetés tervezésénél
ez nyilvánvalóvá vált. Igaz, hogy az állam átvállalta az adósságok egy részét,
amit nagyon köszön, de olyan gazdasági helyzet van, hogy mindnyájunknak
össze kell fogni! Van olyan, rendelkezik tartalékkal, van, aki szegény. Ezt kell
figyelembe venni, s azért van ez így, hogy Magyarország kikeveredjen a nehéz
gazdasági helyzetből. A problémákat jelezni kell, hogy segítséget kapjanak a
falvak. Megjegyzi, hogy akinek van tartaléka még, hamarosan annak sem lesz!
A polgármesteri egyeztető tárgyalás során az eltérítés vizsgáltuk főként és
valóban nagyon kevés a bére a fiatal dolgozóknak, akiknek ennyit meg kell
adni! Ami sok, az a plusz egy fő! A jegyző azt írja le, hogy minimum 11 fő kell,
a 9,5 helyett. Ez nagyon sok! Legalább 10 főre le kell csökkenteni a létszámot!
Cél, hogy kevesebbel kell gazdálkodni! Jó, hogy január – február hónapban nem
kell fizetni, de még így is sok!
Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy abból indultunk ki, hogy egy
hivatal lesz nyitva, ám a polgármesterek igényelték, hogy mindenhol nyitva kell
lenni! Mindehhez hozzájött a törvényjavaslat módosítása is: Az első tervezet
szerint 13 fő lehetett volna, s 2 hét alatt a tervezetet átalakították és 9,5 főre
csökkentették a létszámot!
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester megjegyzi, hogy Hövejen két nap
nincs is ügyfélfogadás január óta!

A jegyző úr jelzi, hogy felajánlja, hogy Hövejen is állandóan jelen tudunk lenni
ügyfélfogadással.
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester jelzi, hogy hétfőtől csütörtökig
8.00-12.00 óráig kéri is ezt!
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester elmondja, hogy a ciráki
körjegyzőség tagtelepüléseinek jelentős összegű végkielégítést is ki kellett
fizetni, mert el kellett küldeni egy fő köztisztviselőt, Mihályi is küldjön el egy
főt!
Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy egy főt ők is átadtak a járásnak, egy
főt pedig egy másik közös hivatalhoz helyeztek át, tehát összesen kettő fővel
csökkent a létszámuk!
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester megjegyzi, hogy a jegyző
útiköltsége napi 3.000.-Ft, ebből 1000.- Ft-ot térít meg a hivatal, s tudja, hogy a
múlt csütörtöki egyeztető megbeszélésen ő javasolta, hogy mivel nem kap
eltérítést a jegyző, ezért emeljék meg az útiköltség megtérítését – tekintve hogy
ő Győrből jár naponta dolgozni, de úgy látja ezen javaslatát felül kell vizsgálni.
A 3. legsúlyosabb kérdés a központ kérdése. Elismertük, hogy Mihályi legyen a
központ tekintve a nagy múltú történelmi hagyományait, s azt, hogy Kisfaluddal
együtt egy agglomeráció és ennek ellenére arról értesülök, hogy 50-60%-ban
járul hozzá a rezsihez.
Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy a társulási megállapodásban 100%ban szerepel mindez a közös hivatalnál, így írta alá minden polgármester a
társulási megállapodásban, s feltételezi, hogy elolvasták mielőtt aláírták volna.
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester hozzáfűzi, hogy elolvasta, de
szerinte ez módosítható.
Csitei Gábor polgármester megjegyzi, hogy igen, közös megegyezéssel
módosítható.
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester elmondja, hogy a központi szerep:
presztízs, de ezért áldozni kell, s a környező településeknél is a székhelyek
hozzájárulnak a rezsivel a közös hivatal működéséhez.
A jegyző elmondja, hogy hasonlóan hat települést felölelő másik közös hivatal
13 főt foglalkoztat.
Ötvös László polgármester elmondja, hogy azon önkormányzatok, amelyek
hitelállományát az állam átvállalta, sokkal jobban jártak; ellentétben Gyóró
önkormányzatával, ahol szem előtt tartották a takarékos gazdálkodást.
Ódorné Árvai Margit Kisfalud Község Önkormányzat polgármestere ismerteti
Kisfalud község álláspontját: a 20% eltérítés számukra is elfogadható, elismerik
a munkát és nem sajnálja a 20% eltérítést a köztisztviselőktől. A költségek
azonban nagyon magasak! Ezeket az összegeket át kell gondolni!
A 60% mellett javasolja, hogy számolja ki a 100%-os rezsi átvállalással is a
költségeket a pénzügy, mert ez nagyon magas! Nem érti, hogy a telefonköltség
is miért olyan magas, hisz olyan mobiltelefonok vannak a közös hivatalban,
melyen ingyen lehet beszélni egymás között, szinte nem kell fizetni érte.

Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy a telefonok előfizetési díja az az
összeg, melyet a költségvetésben láthatunk.
Ódorné Árvai Margit polgármester elmondja, hogy a rendszerkövetés, vírusirtó,
egyéb szükséges kiadásokat elismeri, de a gáz, villany, tehát a rezsi költséget
sokallja, mert a mihályi hivatal nem olyan nagy!
Horváth Ervin képviselő elmondja, hogy mindez a korábbi kiadásokra alapozva
készült tervezet. Nem alaptalan, tehát valós adatokra épül.
Ódorné Árvai Margit polgármester elmondja, hogy ezeken lehetne lefaragni.
A jegyző kéri a polgármester asszonyt, hogy tegyen javaslatot a mikéntre!
Ódorné Árvai Margit polgármester elmondja, hogy a 60%-os rezsit csökkenteni
kell!
Horváth Károly képviselő (Mihályi) elmondja, hogy ha jól érti, nem a
költségvetéssel van a baj, hanem a %-kal!
Ódorné Árvai Margit polgármester hozzáteszi, hogy ez a költségvetés része!
Megemlíti, hogy a 600.000.-Ft irodaszerre szintén nagyon sok!
Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy megállapodtak, hogy az irodaszer
beszerzése közös!
A jegyző elmondja, hogy lehetőség van arra is, hogy az önkormányzatok a
papírt saját maguk vegyék meg!
Ódorné Árvai Margit polgármester jelzi, hogy a belföldi kiküldetés is sok! 1,5
fővel több a létszám, mint a finanszírozás, s ez esetben ez is sokat jelent! 8,734
millió forint pluszköltség jelentkezik.
Csitei Gábor polgármester jelzi, hogy ez a javított költségvetés-tervezetben csak
6,9 millió forint.
Ódorné Árvai Margit polgármester elmondja, hogy a kisfaludi hivatalban egy fő
van állandóan, 760 fő lakossal Kisfalud több ottlétet vár el! Kisfalud esetében ő
ragaszkodik az egy állandó főhöz! Elmondja, hogy több helyen érdeklődött a
közös hivatalok működése iránt és a 3.200 fős, a 2060 fős hivataloknál is
kijönnek a hivatalra kapott támogatásokból, Szintén - egy harmadik hivatalnál is
- érdeklődött, s ott is kijönnek az állami támogatásból.
Cél volt, hogy olcsón, jó szolgáltatásokkal működjön a hivatal!
Ottlakán Roland Olivér jegyző tájékoztatásul közli, hogy ő is érdeklődött a
környező hivataloknál és ő azt az információt kapta, hogy nem jönnek ki a
támogatásokból, sőt hasonlóan vita folyik a rezsi kérdéséről is!
Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy igen hasonló létszámmal
működhetnek hivatalok, de 3 falu alkotja a társulást, de ebben az esetben 3 fő ül
egy hivatalban! Tehát minden hivatal egyedi és máshogy lehet megszervezni a
működést három település részvételével, mint hattal.
A költségvetés alapján az állami támogatást 1 jegyzőre és 8 ügyintézőre kapjuk,
ennek ellenére egy jegyző és egy aljegyző felállásba állapodtak meg a falvak,
ami többe kerül, mint 2 másik ügyintéző!
A polgármester még hozzáteszi, hogy a hivatal dolgozói aszerint készítettek
anyagot, amit a polgármesterek mondtak nekik.

Dr. Némethné István Erzsébet polgármester elmondja, hogy véleménye szerint a
jegyzők is tudnak egyéb feladatokat is ellátni!
Dr. Németh Gyula képviselő elmondja, hogy van olyan hivatal, ahol kijönnek a
kapott állami támogatásból, van ahol nem! Javasolja, hogy tartsuk szem előtt
azon hivatalt, ahol kijönnek! Mindehhez hozzáteszi, hogy ahol a központ
szerepét elnyeri egy önkormányzat, az áldozattal is jár!
Csitei Gábor polgármester megjegyzi, hogy ő ezt Mihályi nevében vállalja is,
mert a 40% fölött még lakosságszám arányosan is vállal a rezsiből, így 60%-kal
Mihályi költségvetésében jelentkezik.
Tóth Sándor Cirák Község Önkormányzat polgármestere elmondja, hogy örül
annak, hogy a közös hivatal létrejött. Hozzáteszi azonban, hogy a költségvetés
komoly dolog minden önkormányzat életében, de a közös hivatali költségvetése
talán még komolyabb, hiszen hat település költségvetését befolyásolja. A
polgármester elmondja, hogy szerette volna, hogy Cirák legyen a központ, de
elfogadtuk a tényt, hogy Mihályi székhellyel valósult meg a közös hivatal
megalapítása. Szomorú tény, hogy elvették a súlyadó 60%-t, szja-t.
Rögzíthetjük, hogy mindenki sérül, de azt is tudomásul kell venni, hogy nincs
lehetőség arra, hogy egy település ingyen kapjon bármilyen szolgáltatást.
Hozzáteszi, hogy nincs olyan se, hogy Mihályi a gesztor és így mindent ő
fizessen. Bízik benne, hogy ma úgy állunk fel ettől az asztaltól, hogy lesz
költségvetése a közös hivatalnak! Elmondja a polgármester, hogy hízelgő volt a
tervezet, ám ezt módosították. Ennek ellenére mindannyian azt tartottuk szem
előtt, hogy ne sérüljön a lakosság; legyen nyitva minden településen a hivatal
mindennap, így az egy személy többlet - mint probléma, eltörpül a céljaink
mellett. Tudomásul kell vennünk, hogy mindennek ára van!
Biztos máshol is lehetne a költségvetésben találni olyan tényezőt, melyet
csökkenthetnénk, de ezek a kiadások a tavalyi körjegyzőségek kiadásain
alapulnak.
A polgármester megjegyzi, a jegyző útiköltségéről múlt héten a polgármesterek
megegyeztek, ám ő nem tudott ezen egyeztető tárgyaláson jelen lenni, de
elfogadja a többség döntését, támogatja azt!
A rezsiköltségekkel kapcsolatban neki is lenne felvetése, a 60-40% arányán kell
kompromisszumra jutni. Közös álláspontot kell kialakítani a képviselőkkel
együtt.
Szakács Lajos Vadosfa Község Önkormányzat polgármestere elmondja, hogy
Vadosfa lakosságszámát tekintve a legkisebb település, így az ő hozzájárulásuk
a legkevesebb, de kevesebb az állami támogatás is, amit kap. Tájékoztatásul
közli, hogy 9millió forint az önkormányzat költségvetése, tehát érthető az arány
mindenki számára. Kiemeli, hogy a közös érdek a fontos. Cél, hogy a közösség
létrejöjjön! Eddig is hozzájárultunk a körjegyzőségekhez, jóval többet, mint
amiről most szó esik! Javasolja, hogy ebben az évben a tervezet szerint 11 fővel
indítsuk el a hivatal működését, s év közben több feltétel is változik, hisz
nyugdíjazás is lesz! Mindehhez hozzáfűzi, hogy Vadosfán évek óta nem

működik külön kirendeltség, problémamentesen és rugalmasan megoldották ezt
eddig is Mihályival és ezután is hasonlóan fog működni.
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester elmondja, hogy kérte őt az aljegyző,
hogy minden felmerülő problémát itt kell megbeszélni, ezért jelzi, hogy Hövejen
is legyen ügyfélfogadás rendszeresen, javasolja, hogy Gyóróban lévő kettő
ügyintézőből egyet helyezzen át a hivatal Hövejre!
Az aljegyző elmondja, hogy a közös hivatal dolgozói a településeken
ügyfélfogadást tartanak, s nem mondhatjuk, hogy bárki is állandó jelleggel
Gyóróban, vagy más településen tartózkodna. Útiköltség szempontjából
törekedtünk arra, hogy a legtakarékosabb megoldást megtaláljuk, ezért az
ügyintézők a lakóhelyükhöz közelebbi településen tartózkodnak a
lehetőségekhez képest a legtöbbet, de a Gyóróban legtöbbet tartózkodó
ügyintéző hétfőn Hövejen van, a másik ott tartózkodó ügyintéző egy nap
Cirákon, másik nap szintén délelőtt Hövejen van, tehát látható, hogy Gyóróban
nem állandóan kettő ügyintéző van, hanem ott is váltakozó rendben folyik az
ügyfélfogadás.
Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy a közös hivatal székhelye vállalja
akár azt is, hogy pénteken nem tart ügyfélfogadást, amennyiben ez a települések
javát szolgálja.
Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy ez a jegyzők feladata, hagyjuk meg
számukra ezt a feladatot!
Ötvös László polgármester elmondja, hogy sokszor tapasztalta, hogy a gyórói
ügyintézőknek át kell menniük többször Hövejre ügyfélfogadási idejükön túl is!
Pintér László képviselő elmondja, hogy számára döbbenet az, hogy az elfogadott
költségvetési törvény milyen módosításokat tartalmaz a tervezethez képest.
Sajnálattal közli, hogy nincs mit tenni, nem lehet osztogatni, tudniillik nincs
miből! Látja azt is, hogy a polgármesterek önkormányzati igényekkel
rendelkeznek, csak fizetni nem akarnak! Helyesli, ahogy a közösség irányába
gondolkodik a ciráki polgármester, s javasolja, hogy így tegyen mindenki!
Bázisszámokkal dolgoznak az emberek, telefon gáz, villany…stb.
vonatkozásában.
Horváth Károly képviselő (Mihályi) elmondja, hogy az elmúlt évek számlái
alapján dolgozták ki a költségvetést, s ebből Mihályi többet vállalt lakosságszám alapján.
Ódorné Árvai Margit polgármester elmondja, hogy sokallja ezen költségeket, de
törekedni kell a békés egymás mellett élésre! Nem mindegy a fizetés módja sem,
hisz Kisfalud mindent előre kifizetett az évek során!
Horváth Károly képviselő elmondja, hogy a költségvetésnek is a lakosságszám
az alapja, s az elosztásnál is hasonló szempontot kell alapul venni.
Sümeghy Péter képviselő (Mihályi) elmondja, hogy a régi dolgozók közül a
létszámarány 54%-os! Javasolja, hogy a következő félévkor egy felülvizsgálatot
tartsunk a létszámadatokat tekintve, a rezsi megosztásánál pedig 70-30%-t úgy
gondolja, hogy a központ elbír!

Dr. Némethné István Erzsébet polgármester hangot ad azon véleményének, hogy
nem fogadja el, hogy Hövejen két napig ne legyen ügyfélfogadás!
Csitei Gábor polgármester konstatálja, hogy a létszám-kérdés így megoldódik.
Horváth Károly képviselő megerősíti a fentieket azzal a kiegészítéssel, amit
Sümeghy képviselőtársa mondott.
Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy félév múlva – a javaslat alapján felülvizsgálják a létszámkeret kérdését.
Csitei Gábor polgármester szavazásra teszi fel a létszámkeret 11 fóre
történő módosításának javaslatát.
Egy fő kivételével minden jelenlévő egyetértett!
Csitei Gábor polgármester szavazásra teszi fel a jegyzői útiköltség
módosításának javaslatát.
Az útiköltség kérdését a képviselők egyhangúan elvetik a többlettámogatást
a jegyző útiköltségét illetően.
A harmadik vitatott tétel a rezsiköltség megosztása volt, melyre a 60-40%-ot
tartalmazó tervezet módosítását javasolja oly módon, hogy a - mintegy 500ezer
forint - rezsiköltség 70%-t kifizeti Mihályi, a fennmaradó 30%-ot lakosságszámarányosan, (amibe ismét benn van Mihályi) osztjuk meg. Ez azt jelentené
gyakorlatilag, hogy a rezsi 80%-át Mihályi önkormányzata fizeti!
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester elmondja, hogy félreértésről van
szó! Ő nem az 500.000.-Ft rezsiköltség megosztásáról beszélt, hanem a
többmilliós hiányról.
Csitei Gábor polgármester és Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy a
rezsi az 500.000.-Ft körüli összeg! A többi költség az alulfinanszírozásból ered.
Horváth Ervin képviselő (Cirák) elmondja, hogy 9,5 fővel kijönnénk?!?
A jegyző közli, hogy nem, úgy sem jönnénk ki!
Hollós Kálmán képviselő (Hövej) elmondja, hogy a saját csapdánkban estünk,
megtartottunk két jegyzőt, s ez költséges!
Dr. Németh Gyula képviselő elmondja, hogy őt a 6millió forint többletköltség
érdekli, nem az 500.000.-Ft!
Horváth Ervin képviselő elmondja, hogy a közös hivatal igazgatási hiánya ez az
összeg, amit a települések közösen kell, hogy fizessenek!
Horváth Károly képviselő elmondja, hogy ennyi a költsége a 11 főnek (2
jegyzőnek)!
Horváth Ervin képviselő megkérdezi, hogy ki fizet többet, mint tavaly?
Csitei Gábor polgármester mindenkitől kéri, hogy tartsa tiszteletbe a
hozzászólókat! Kéri, hogy a hozzászólókat hallgassuk meg! Rendre utasítja a
jelenlévőket!
A jegyző elmondja, hogy összességében 4millió forint a hiány.
Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy 100.000.-Ft a fennmaradó rész, amin
vitatkozunk, ezért javasolja, hogy a székhelytelepülés 100%-ban vállalja a rezsit,
hisz a korábbi körjegyzőségben is ezt a székhelytelepülés 100%ban fizette!

Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy 2 millió forint a 11 fő miatt adódott,
4 millió forint pedig a támogatás csökkentése miatt hiányzik. A rezsi összege
pedig 500ezer forint!
Tóth Sándor polgármester kéri, hogy Csitei Gábor polgármester úr ismertesse
tételesen melyik település menyit fizet.
Csitei Gábor polgármester ismerteti településenként a havi hozzájárulás összegét
kiegészítve a ténnyel, hogy éves szinten ez mennyit jelent.
Hangsúlyozza, hogy a költségvetés megbontva tartalmazza a hozzájárulásokat
is, tekintettel arra, hogy Himod település vonatkozásában január –február
hónapban feladatellátásra vagyunk kötelesek, s ennek a költségét Himod meg
kell, hogy térítse a közös hivatalnak. Márciustól azonban hat településsel
számoltunk a hátralévő 10 hónapra.
Pintér László képviselő (Mihályi) érdeklődik, hogy a tervezett 20%-os
béreltérítés nélkül mennyi lenne a költségvetés?
Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy a dolgozókat meg kell fizetni, hisz
többmilliós állami vagyont adunk a kezükbe! Így is szinte a közmunkásokkal
megegyező fizetést visznek haza a középfokú végzettségű dolgozók.
Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy a költségvetésben az eltérítéssel és
anélkül is láthatóak az egyes tételek. Javasolja, hogy a korábban megbeszélt
súlyponti kérdéseket ismét rögzítsük és közös nevezőre jutás esetén azon témán
túlhaladhatunk.
1. 11 fő közszolgálati tisztviselői létszámot félév után felülvizsgáljuk. Ezzel
a megszorítással a költségvetés ezen része elfogadható! Mindenki
egyetért? (A jelenlévők egyhangúan egyetértettek!)
2. A jegyző útiköltségére a korábban megítélt többlettámogatást
visszavonjuk- e tétellel módosul a költségvetés. Ezzel szintén mindenki
egyetért.
3. A rezsi vonatkozásában a költségvetés-tervezetet módosítjuk oly módon,
hogy 100%-ban Mihályi vállalja a közös hivatal költségeit. A
módosítással a többség egyetért, 1 fő tartózkodott.
Csitei Gábor polgármester javasolja elfogadásra - a fenti módosításokkal - a
közös önkormányzati hivatal költségvetését.
Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 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 3 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:
Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (II.07.) ÖKT.
sz. határozata:
Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.07.) ÖKT.
sz. határozata:
Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
Cirák, Gyóró, Hövej, Mihályi, Kisfalud és Vadosfa község Önkormányzata
Képviselő-testületei a Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését
a módosításokkal a melléklet szerint elfogadja.
Egyúttal felkérik a polgármestert, hogy a községek önkormányzati
költségvetésébe a hozzájárulás összegére fedezetet biztosítson.
Csitei Gábor Mihályi Község Önkormányzat polgármesterét utasítják a
képviselő-testületek, hogy a közös önkormányzati hivatal költségvetését
Mihályi Község Önkormányzat költségvetésébe építse be!
Felelős: Tóth Sándor, Ötvös László, Dr. Némethné István Erzsébet, Csitei
Gábor, Ódorné Árvai Margit, Szakács Lajos
Határidő: azonnal
II. Napirendi - Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodásának
módosítása

Csitei Gábor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a társulási
megállapodás módosítása szükséges.
A polgármester előadja, hogy a testület dönt a jegyző kinevezéséről és a
polgármester írja alá a jegyző kinevezését. Elmondja továbbá, hogy a
kormányhivatal nem értett egyet a megállapodás bizonyos pontjainak a
megfogalmazásával, melyet szintén módosítani kell.
A polgármester elmondja, hogy a közös hivatal létszáma 11 főben került
megállapításra, továbbá egy fő prémium éves, illetve a feladat-ellátási szerződés
ideje alatt egy dolgozót foglalkoztatnunk kell Himodon is. Ezen túl egy gyesen

lévő közszolgálati tisztviselő is az állományunkba tartozik. Így 14 főben kerülne
megállapításra a közös önkormányzati hivatal létszáma.
Az állami finanszírozás a hivatal működéséhez 9,55 főre ad támogatást. A
finanszírozás által nem fedezett részét lakosságszám-arányosan térítik meg a
települések és átutalják a gesztor önkormányzat részére. A polgármester
elmondja, hogy azért nem a közös hivatal részére, mert könyvelés
szempontjából át kell vezetni a székhelyönkormányzat költségvetésén.
Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy a hozzájárulásokat nem Mihályi
Község Önkormányzata használja, hisz beérkezés napján továbbutalja a közös
hivatal számlájára!
A polgármester előrevetíti azt is, hogy abban is meg kell egyezni a társult
településeknek, hogy mikor fizetik az önerőt.
Elmondja, hogy a polgármesterek javasolták az egyeztető tárgyaláson, hogy 6,9
millió forint lakosságszám-arányos részét negyedévente szeretnék a falvak
átutalni, ám felmerül a kérdés, hogy tud – e úgy működni a közös hivatal?
Szalai Szilvia és Szalóky Éva pénzügyesek jelzik, hogy nem tud így működni; a
támogatásokat teljes egészében át kell utalni havonta.
Csitei Gábor polgármester a fentiek alapján javasolja, hogy minden hónapban az
állami támogatással együtt a települések az önerőt is havonta utalják át!
Kiss András képviselő (Kisfalud) elmondja, hogy a közös hivatal rezsi költsége
– melyet az előző napirendi pont tárgyalása során Mihályi 100%-ban megtéríti –
ebben is szerepel a települések költségeinél, tehát azt itt is módosítani kell!
Csitei Gábor polgármester megköszöni az észrevételt és megkérdezi, van- e
további javaslat?
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 4 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 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 3 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:
Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (II.07.) ÖKT.
sz. határozata:
Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.07.) ÖKT.
sz. határozata:
Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.07.)
ÖKT. sz. határozata:
Cirák, Gyóró, Hövej, Mihályi, Kisfalud és Vadosfa községek
Önkormányzata Képviselő-testületei a Mihályi Közös Önkormányzati
Hivatal társulási megállapodásának módosítását a melléklet szerint
elfogadja.
Egyúttal felkérik a polgármestert, hogy társulási megállapodást írják alá!
Felelős: Tóth Sándor, Ötvös László, Dr. Némethné István Erzsébet, Csitei
Gábor, Ódorné Árvai Margit, Szakács Lajos
Határidő: azonnal
Miután több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester
megköszönte a megjelenést és a nyilvános ülést 20.15 órakor befejezettnek
nyilvánította.
K.m.f.
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