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1/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Csepreg Város, Lócs Község, Tormásliget Község, Tömörd Község Önkormányzat
Képviselő-testületeinek 2012. december 17 - én 16:00 – kor megtartott közös nyílt testületi
üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:
Csepreg Város Önkormányzata részéről: Király Árpád polgármester, Tóth Csaba
alpolgármester, Háromi Jenő, Rabi Imre, Vlasich Krisztián, Ziembicki Erzsébet képviselők (6
fő)
Lócs Község Önkormányzata részéről: Horváth István polgármester, Reiber Lajos
alpolgármester, Gadovits György, Berényi Jenő, Pietrowszki Zoltán képviselők (5 fő)
Tormásliget Község Önkormányzata részéről: Mester Árpád polgármester, Bencsik János
alpolgármester, Horváth Árpád, Kárpáti Szabolcs Ferenc képviselők (4 fő)
Tömörd Község Önkormányzata részéről: Kollárits Gábor polgármester, Bódizs Tibor
alpolgármester, Nikl Balázs, Vlasich Attila, Prisznyák Zsolt képviselők (5 fő)
Tanácskozási joggal az ülésen végig: Dr. Erdősi László jegyző, Módosné dr. Farkas Rita
aljegyző, Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezető
Jegyzőkönyvvezető: Mlinarics Tibor
Király Árpád, Csepreg Város polgármestere köszönti a közös testületi ülésen megjelent
önkormányzatok képviselő – testületi tagjait, a vendégeket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit,
megállapítja Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete részéről 6 fővel a
határozatképességet, majd a nyílt ülést megnyitja.
Horváth István, Lócs Község polgármestere köszönti a részvevőket, megállapítja Lócs
Község Önkormányzata részéről 5 fővel a határozatképességet.
Mester Árpád, Tormásliget Község polgármestere köszönti a közös testületi ülés
részvevőit, megállapítja Tormásliget Község Önkormányzata részéről 4 fővel a
határozatképességet.
Kollárits Gábor, Tömörd Község polgármestere köszönti a közös testületi ülésen
megjelenteket, megállapítja Tömörd Község Önkormányzata részéről 5 fővel a
határozatképességet.
Király Árpád polgármester elmondja, hogy az önkormányzati törvény változása miatt más
formában kell majd a Polgármesteri Hivatalnak működnie, közös hivatalt kell létrehozni a
társult önkormányzatokkal.
Király Árpád, Csepreg Város Önkormányzat polgármestere a kiküldött napirendi pontok
mellé javasolja felvenni a megalakítandó Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának elfogadását, majd szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontok elfogadását.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen szavazattal – teljes egyetértésben
a következő határozatot hozta:

297/2012. (12. 17.) számú képviselő – testületi
határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
közös testületi ülés napirendi pontjainak tárgyalását
elfogadta.
Horváth István, Lócs Község Önkormányzat polgármestere szavazásra teszi fel a
módosított napirendi pontok elfogadását.
Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal – teljes egyetértésben a
következő határozatot hozta:
60/2012. (12. 17.) számú képviselő – testületi
határozat
Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
közös testületi ülés módosított napirendi pontjainak
tárgyalását elfogadta.
Mester Árpád, Tormásliget Község Önkormányzat polgármestere szavazásra teszi fel a
módosított napirendi pontok elfogadását.
Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal – teljes
egyetértésben a következő határozatot hozta:
101/2012. (12. 17.) számú képviselő – testületi
határozat
Tormásliget Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közös testületi ülés módosított napirendi
pontjainak tárgyalását elfogadta.
Kollárits Gábor, Tömörd Község Önkormányzat polgármestere szavazásra teszi fel a
módosított napirendi pontok elfogadását.
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal – teljes egyetértésben
a következő határozatot hozta:
93/2012. (12. 17.) számú képviselő – testületi
határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a közös testületi ülés módosított napirendi
pontjainak tárgyalását elfogadta.
Napirendi pontok
1. A közös hivatal létrehozása
2. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának megtárgyalása

Király Árpád, Csepreg Város polgármestere elmondja, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (Mötv.) 85.§. (1) bekezdése rendelkezik a
közös önkormányzati hivatalok létrehozásáról. Csepreg Város, valamint Lócs, Tormásliget és
Tömörd Községek elhatározták, hogy 2013. január 1. napjától a Mötv. 85.§.(1) bekezdésében
foglaltak alapján Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös önkormányzati
hivatalt hoznak létre. Erről az érintett települések Önkormányzatai megállapodást kötnek.
A fentiekre tekintettel Csepreg Város Polgármesteri Hivatalát meg kell, szüntetni és a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalt – jogutódlással - 2013. január 1. napjával meg kell
alapítani.
Csepreg Város képviselő – testületének kell először a Polgármesteri Hivatalát megszüntetnie
december 31 –i dátummal. Erről csak Csepreg Városnak kell döntenie, mivel a Hivatal
esetében ő az alapító jogkör gyakorlója. Ismerteti a Megszüntető okirat lényegét.
Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Csepreg Város Polgármesteri Hivatalának
megszüntetését 2012. december 31 –i dátummal, valamint a Megszüntető okirat előterjesztés
szerinti elfogadását.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – teljes egyetértésben a következő határozatot hozta:
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
298/2012. (12. 17. ) határozata
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Csepreg Város
Önkormányzat Képviselő – testületének Polgármesteri Hivatalát 2012. december 31-i
hatállyal megszünteti. A képviselő-testület az erről szóló Megszüntető okiratot a jegyzőkönyv
1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza Király Árpád
polgármestert és Dr. Erdősi László jegyzőt az aláírására, és egyidejűleg felkéri a jegyzőt,
hogy a megszüntetési eljárást az illetékes Magyar Államkincstárnál kezdeményezze.
Felelős: Király Árpád polgármester
Dr. Erdősi László jegyző
Határidő: azonnali
- A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása
Király Árpád polgármester elmondja, hogy a Közös Hivatal Alapító okiratát és a
Megállapodást a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról közösen vitatják meg a
testületek, de a képviselő – testületek szavazni külön fognak majd róla, elfogadásához
minősített többség kell, s természetesen minden képviselő jogosult szólni ezzel kapcsolatban.
Ismerteti a megállapodás lényegét. 2013. január 1-től működne Csepreg székhellyel a Közös
Önkormányzati Hivatal. Meghatározott időpontban minden településen működne egy – egy
ügyfélszolgálati iroda, ahol a kapcsolattartó a helyi szinten felmerült kérdéseket
megválaszolja, illetve továbbítja a témáért felelős szakembernek. A hozzájárulást 13 egyenlő
részletben kellene megfizetni. A közös ülések összehívását – a tervezett időponttól eltérően is
- kezdeményezhetik a képviselő – testületek, s többször fogunk az év folyamán találkozni (pl.
a beszámolók, a költségvetés elfogadásakor). Hivatali létszámként a jelenlegi dolgozói
létszámot adtuk meg. A székhely település térítésmentesen biztosítja az irodák és az
infrastruktúra használatát, a kihelyezett ügyfélszolgálatokhoz szükséges tárgyi eszközöket a
társult önkormányzatok biztosítják. A Hivatal vezetője a jegyző és az aljegyző, kinevezésük a

városok esetében az adott település vezetőjének a kompetenciája. A Közös Önkormányzati
Hivatal működésének nyilvánosnak és átláthatónak kell lennie, saját honlappal rendelkeznek a
települések, azokra az információknak fel kellene kerülniük, illetve Csepreg Város honlapján
olvashatóak. A Hivatal munkájáról évente történik a beszámoló az együttes testületi ülésen.
Dr. Erdősi László jegyző elmondja, hogy minden település szavazata lakosságarányosan
veendő figyelembe, s az ülések összehívása is eszerint történik. Ami nem szerepel az Alapító
okiratban, azt a törvény szabályozza. Jelzi, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalokkal
kapcsolatban néhány kérdésben még nem alakult ki az egységes országos vélemény.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző elmondja, hogy az SZMSZ-t minden település
önkormányzatának el kell fogadnia. Az elképzelések szerint kedden és csütörtökön lenne egy
–egy órás fogadóóra a településeken, ahol összesítenék a benyújtott kérelmeket. Az SZMSZ –
ben célszerű ezeket a dolgokat rögzíteni, a közös testületi üléseket akár rotációs rendszerben a
különböző településeken tartani. A költségvetés elfogadásával kapcsolatban közös döntésre
lesz szükség. A jogszabály főszabályként rögzíti, hogy a lakosságarányosan kerül sor a
szavazatok figyelembe vételére. Az előkészítéssel kapcsolatban jelzi, hogy az egyes
települések testületi ülésein a Közös Önkormányzati Hivatal részéről a jegyző, az aljegyző,
illetve az általuk delegált személy vesz részt.
Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezető a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásával
kapcsolatban elmondja, hogy a 2013. évi költségvetési törvény elfogadásra került, de még
nincs kihirdetve. Módosítási szándékot már jeleztek vele kapcsolatban, így elég nehéz
tervezni. Az eredeti tervezethez képest a - köztisztviselők finanszírozásával kapcsolatban - a
városi hivatalok kedvezőbb finanszírozásban részesülnek. Feladatfinanszírozást kapunk,
személyit és dologit – az állam megmondja, hogy mire lehet a bevételeket felhasználni-, de ez
csak erre a célra fordítható, s nem lehet belőle pl. utat, járdát építeni. Jelenleg 14 fő a hivatali
létszámunk, a városoknak 22 fős hivatali létszámot biztosít a törvény. A települések
lakosságarányosan kapják meg az ezzel kapcsolatos finanszírozást, s azt az iparűzési
adójukból kell kiegészíteniük. Ahol nincs iparűzési adó bevezetve, ott az állam kalkulál, a
hasonló nagyságú településekhez viszonyítja az elvárható adómennyiséget, s azzal kell majd
számolni.
Mester Árpád, Tormásliget Község polgármestere kérdezi, hogy miért 13 hónapot kell
fizetniük.
Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezető válaszában utal rá, hogy az államháztartás is 13
egyenlő részben adja a támogatást, de a fizetési gyakoriság megállapodás kérdése lehet.
Dr. Erdősi László jegyző ehhez hozzáfűzi, hogy december hónapban még nem működik a
Közös Önkormányzati Hivatal, a januári finanszírozásban két részt kapnak az
önkormányzatok.
Bencsik Ferenc, Tormásliget Község alpolgármestere kérdezi, hogy a Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetésén kívül lesznek – e más közös részei a költségvetésnek.
Dr. Erdősi László jegyző válaszában elmondja, hogy közös költségvetés csak a közös
önkormányzati hivatal esetében lesz, mást nem érint. Nem kérünk több pénzt, csak amit erre a
célra kap a település, de a kapott pénzt is csak erre a célra költhetjük el a feladatfinanszírozás
miatt.
Prisznyák Zsolt, Tömörd Község képviselője megjegyzi, hogy a lakosságarányos szavazat
azt is jelenti, hogy a nagyobb település érvényesíti az akaratát, míg a másik három település
pedig csak bólogat hozzá, a döntéseket nem tudja érdemben befolyásolni.
Vlasich Attila, Tömörd Község képviselője az iránt érdeklődik, ha nem tudunk
együttdolgozni, akkor ki lehet – e lépni a Közös önkormányzati Hivatal intézményéből.
Dr. Erdősi László jegyző válaszában elmondja, hogy az év végén van erre lehetőség, előtte
fél évvel kell jelezni a kilépési szándékot, s meg kell jelölni egy másik fogadóképes
települést.

Tóth Csaba, Csepreg Város alpolgármestere köszönti a települések polgármestereit,
képviselő - testületi tagjait. A finanszírozás mértékével kapcsolatban hozzáfűzi, hogy az állam
meghatározza, hogy hány fővel működhet a Hivatal, mennyibe kerülhet, mennyit ad hozzá,
mennyit kell a településeknek – akár a számított mértékű - iparűzési adóból hozzátenniük, s
amit kap ezzel kapcsolatos finanszírozásként a település, azt kell a Közös Hivatal
finanszírozására fordítania, hiszen a feladatfinanszírozás miatt nem is tudja azt másra
elkölteni.
Dr. Erdősi László jegyző hozzáfűzi, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a
képviselő – testületek szavazzák meg. Csepreg anyagi helyzete meghatározza a fizetendő
hozzájárulásának mértékét is.
Király Árpád, Csepreg Város polgármestere szavazásra teszi fel a Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozását Lócs, Tormásliget, Tömörd Község Önkormányzat Képviselő –
testületével együtt, valamint a Megállapodás elfogadását a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról.
Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete – 6 igen szavazattal – teljes egyetértésben a
következő határozatot hozta.

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
299/2012. (12. 17. ) határozata
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. évi CLXXXIC.
tv. 85. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 2013. január 1. napjától Közös Önkormányzati
Hivatalt hoz létre Lócs, Tormásliget, Tömörd Község Önkormányzat Képviselő – testületével
együtt. A képviselő-testület a Megállapodást a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról a
jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, felhatalmazza Király
Árpád polgármestert az aláírására és Dr. Erdősi László jegyzőt az ellenjegyzésre.
Egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodást az
illetékes Magyar Államkincstárnak nyújtsa be.
Felelős: Király Árpád polgármester
Dr. Erdősi László jegyző
Határidő: benyújtás – azonnali
végrehajtás- folyamatos
Horváth István, Lócs Község Önkormányzat polgármestere szavazásra teszi fel a
Megállapodás elfogadását a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról.
Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal – teljes egyetértésben a
következő határozatot hozta:
Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2012.(12.17.) önkormányzati határozata
Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. évi
CLXXXIC.tv.85.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján 2013. január 1. napjától Közös
Önkormányzati Hivatalt hoz létre Csepreg Város, Tömörd, Tormásliget Község
Önkormányzat Képviselő-testületével együtt. A képviselő-testület a Megállapodást a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal

jóváhagyja, felhatalmazza Horváth István polgármestert az aláírására és Dr. Erdősi László
jegyzőt az ellenjegyzésre. Egyidejűleg felkéri Dr. Erdősi László jegyzőt, hogy a közös
önkormányzati hivatalról szóló megállapodást az illetékes Magyar Államkincstárnak nyújtsa
be.
Felelős: Horváth István polgármester
Horváthné Nagy Ibolya körjegyző
Határidő:benyújtás-azonnali
végrehajtás-folyamatos
Mester Árpád, Tormásliget Község Önkormányzat polgármestere szavazásra teszi fel a
Megállapodás elfogadását a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról.
Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal – teljes
egyetértésben a következő határozatot hozta:
Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2012.(12.17.) önkormányzati határozata
Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. évi
CLXXXIC.tv.85.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján 2013. január 1. napjától Közös
Önkormányzati Hivatalt hoz létre Csepreg Város, Lócs, Tömörd Község Önkormányzat
Képviselő-testületével együtt. A képviselő-testület a Megállapodást a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja,
felhatalmazza Mester Árpád polgármestert az aláírására és Dr. Erdősi László jegyzőt az
ellenjegyzésre. Egyidejűleg felkéri Dr. Erdősi László jegyzőt, hogy a közös önkormányzati
hivatalról szóló megállapodást az illetékes Magyar Államkincstárnak nyújtsa be.
Felelős: Mester Árpád polgármester
Dr. Erdősi László jegyző
Határidő:benyújtás-azonnali
végrehajtás-folyamatos
Kollárits Gábor, Tömörd Község Önkormányzat polgármestere szavazásra teszi fel a
Megállapodás elfogadását a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról.
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal – teljes egyetértésben
a következő határozatot hozta:
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2012.(12.17.) önkormányzati határozata
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. évi
CLXXXIC.tv.85.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján 2013. január 1. napjától Közös
Önkormányzati Hivatalt hoz létre Csepreg Város, Lócs, Tormásliget Község Önkormányzat
Képviselő-testületével együtt. A képviselő-testület a Megállapodást a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja,
felhatalmazza Kollárits Gábor polgármestert az aláírására és Dr. Erdősi László jegyzőt az

ellenjegyzésre. Egyidejűleg felkéri Dr. Erdősi László jegyzőt, hogy a közös önkormányzati
hivatalról szóló megállapodást az illetékes Magyar Államkincstárnak nyújtsa be.
Felelős: Kollárits Gábor polgármester
Dr. Erdősi László jegyző
Határidő:benyújtás-azonnali
végrehajtás-folyamatos
2. A Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása
Király Árpád, Csepreg Város polgármestere részletesen ismerteti az alapító okirat
tartalmát, felépítését.
A teendőket ismertetve elmondja, hogy 2012. decemberében a jelenlegi hivatali szervezetek
megszüntető okiratainak megküldése után a közös önkormányzati hivatal alapító okiratának
bejegyzését kell kérelmezni a Magyar Államkincstárnál. Az ezzel kapcsolatos 2013. évi
feladatunk a hivatali SzMSz jóváhagyása, az önkormányzati SzMSz-ek módosítása, valamint
a munkajogi kérdések rendezése, döntéseknek és szervezeti változásoknak a megfelelő
átvezetése.
Király Árpád, Csepreg Város polgármestere szavazásra teszi fel a Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának előterjesztés szerinti elfogadását.
Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete – 6 igen szavazattal – teljes egyetértésben a
következő határozatot hozta.

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
300/2012. (12. 17. ) határozata
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. évi CLXXXIC.
tv. 85. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 2013. január 1. napjától Közös Önkormányzati
Hivatalt hoz létre, amelynek székhelytelepülése Csepreg Város. A fentiekre tekintettel
Csepreg Város és Lócs, Tormásliget, valamint Tömörd Községek Önkormányzatának
Képviselő-testületei 2013. január 1. napjától – jogutódlással- megalapítja a Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatalt.
A képviselő-testület az erről szóló Alapító okiratot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja, felhatalmazza Király Árpád polgármestert és Dr. Erdősi László
jegyzőt az aláírására, és egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy a bejegyzési eljárást az illetékes
Magyar Államkincstárnál kezdeményezze.
Felelős: Király Árpád polgármester
Dr. Erdősi László jegyző
Határidő: benyújtás – azonnali
végrehajtás- folyamatos
Horváth István, Lócs Község Önkormányzat polgármestere szavazásra teszi fel a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának előterjesztés szerinti elfogadását.
Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal – teljes egyetértésben a
következő határozatot hozta:

Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2012.(12.17.) önkormányzati határozata
Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. évi
CLXXXIC.tv.85.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján 2013. január 1. napjától Közös
Önkormányzati Hivatalt hoz létre, amelynek székhelytelepülése Csepreg Város. A fentiekre
tekintettel Csepreg Város, Lócs, Tömörd valamint Tormásliget Községek Önkormányzatának
Képviselő-testületei 2013. január 1. napjától – jogutódlással – megalapítják a Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatalt.
A képviselő-testület az erről szóló Alapító okiratot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja, felhatalmazza Horváth István polgármestert és Dr. Erdősi László
jegyzőt az aláírására, és egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy a bejegyzési eljárást az illetékes
Magyar Államkincstárnál kezdeményezze.
Felelős: Horváth István polgármester
Horváthné Nagy Ibolya körjegyző
Határidő:benyújtás-azonnali
végrehajtás-folyamatos
Mester Árpád, Tormásliget Község Önkormányzat polgármestere szavazásra teszi fel a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának előterjesztés szerinti elfogadását.
Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal – teljes
egyetértésben a következő határozatot hozta:
Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2012.(12.17.) önkormányzati határozata
Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. évi
CLXXXIC.tv.85.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján 2013. január 1. napjától Közös
Önkormányzati Hivatalt hoz létre, amelynek székhelytelepülése Csepreg Város. A fentiekre
tekintettel Csepreg Város és Lócs, Tormásliget, valamint Tömörd Községek
Önkormányzatának Képviselő-testületei 2013. január 1. napjától – jogutódlással – megalapítja
a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalt.
A képviselő-testület az erről szóló Alapító okiratot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja, felhatalmazza Mester Árpád polgármestert és Dr. Erdősi László
jegyzőt az aláírására, és egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy a bejegyzési eljárást az illetékes
Magyar Államkincstárnál kezdeményezze.
Felelős: Mester Árpád polgármester
Dr. Erdősi László jegyző
Határidő:benyújtás-azonnali
végrehajtás-folyamatos
Kollárits Gábor, Tömörd Község Önkormányzat polgármestere szavazásra teszi fel a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának előterjesztés szerinti elfogadását.

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal – teljes egyetértésben
a következő határozatot hozta:
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2012.(12.17.) önkormányzati határozata
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. évi
CLXXXIC.tv.85.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján 2013. január 1. napjától Közös
Önkormányzati Hivatalt hoz létre, amelynek székhelytelepülése Csepreg Város. A fentiekre
tekintettel Csepreg Város és Lócs, Tormásliget, valamint Tömörd Községek
Önkormányzatának Képviselő-testületei 2013. január 1. napjától – jogutódlással – megalapítja
a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalt.
A képviselő-testület az erről szóló Alapító okiratot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja, felhatalmazza Kollárits Gábor polgármestert és Dr. Erdősi László
jegyzőt az aláírására, és egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy a bejegyzési eljárást az illetékes
Magyar Államkincstárnál kezdeményezze.
Felelős: Kollárits Gábor polgármester
Dr. Erdősi László jegyző
Határidő:benyújtás-azonnali
végrehajtás-folyamatos
Király Árpád, Csepreg Város polgármestere örül annak, hogy az Önkormányzatok
egyhangúlag elfogadták a Megállapodást és az Alapító okiratot. Méltatja a történelmi pillanat
jelentőségét, s bízik abban, hogy a társult Önkormányzatok eredményesen tudnak majd
együttműködni. Kéri az Önkormányzatokat, hogy jelezzék, mi kerüljön beépítésre a Közös
Önkormányzati Hivatal SZMSZ – be.
Mindenkinek szép ünnepeket és sikeres, boldog új esztendőt kíván!
Egyéb tárgy nem lévén polgármester megköszönte a részvételt és a közös testületi ülést
16:45 – kor bezárta.
Kelt, mint az első oldalon
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