Bér Község Önkormányzata
3045 Bér: Petıfi út 32
Tel, Fax: 32 486-027
Email: polghiv@ber.hu

8. sz.
JEGYZİKÖNYV
Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok
Képviselı-testületeinek
2011. március 31.-én megtartott együttes nyílt ülésérıl.

Az ülés helye: Klubkönyvtár ,
Erdıkürt
Készült: Erdıkürt: 2011. március 31.én 15-óra.
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Az ülésen megjelentek:
• Erdıkürt község Képviselı-testület tagjai:
- Szebenszkiné Palik Katalin polgármester
- Berceli Zsolt alpolgármester
- Benedekné Budai Júlia képviselı
- Herczeg Anna képviselı
- Korbelyné Virág Julianna képviselı
• Polgármesteri Hivatal részérıl:
- Szabados Adrienn jegyzı tanácskozási joggal
• Bér község Képviselı-testület tagjai:
- Matics János József polgármester
- Gyebnár László képviselı
- Karaba Pál képviselı
- Osztroluczki Pál alpolgármester
- Sulyán Andrásné képviselı
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester köszönti a Képviselı-testületek tagjait, megállapítja,
hogy Erdıkürt község Önkormányzat Képviselı-testülete testület 5 fıvel,
Bér község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 fıvel határozatképes.
Az ülést megnyitja.
A Képviselı-testület jegyzıkönyvvezetınek Szabados Adrienn jegyzıt,
jegyzıkönyv hitelesítınek Berceli Zsoltot és Osztroluczki Pált egyhangú 5-5 igen
(tartózkodás; ellenszavazat nélkül) szavazattal választotta.
A Képviselı-testületek egyhangú 5-5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi napirendi pontot fogadta el:
Napirend:
1.) Erdıkürt Bér Községek Körjegyzısége Alapító Okiratának elfogadása:
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester: tájékoztatja a megjelent képviselıket, hogy a
körjegyzıség megalakításában már hosszabb ideje folynak a megbeszélések és
egyeztetések a mai napra már eljutottunk a végleges állapothoz így döntenünk kell a
megalakulásban illetve az Alapító Okirat elfogadásában is, mielıtt elkezdjük a jelöltek
meghallgatását majd, ha sikeres lesz és tudunk dönteni akkor a kinevezését.
Kérem a Képviselı-testületeket, hogy egyenként szavazzanak az Alapító Okirat
elfogadásáról:
Elsıként Erdıkürt Község Önkormányzat Képviselı-testülete:
A Képviselı-testület egyhangú 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Erdıkürt Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
15/2011.(III.31.) határozata
/ Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége alakításáról /
( Az Alapító Okirat a Határozat melléklete )
1./ Község Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, Erdıkőrt-Bér Községek
Körjegyzısége 2011.április.01.-ével történı megalakítását.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete , Erdıkőrt-Bér Községek
Körjegyzısége Alapító Okiratát jóváhagyja.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
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Alapító Okiratot aláírja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete
A Képviselı-testületek egyhangú 5-5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
37/2011.(III.31.) határozata
/ Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége alakításáról /
( Az Alapító Okirat a Határozat melléklete )
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, Erdıkőrt-Bér Községek
Körjegyzısége 2011.április.01.-ével történı megalakítását.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete , Erdıkőrt-Bér Községek
Körjegyzısége Alapító Okiratát jóváhagyja.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Alapító Okiratot aláírja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
Ezt követıen Szebenszkiné Palik Katalin polgármester zárt ülést rendelt el.
k. m. f.

….………………………………
Szebenszkiné Palik Katalin
Erdıkürt polgármester

…………………………………..
Matics János József
Bér polgármester

….………………………………………………………………..
Berceli Zsolt Osztroluczki Pál
jegyzıkönyv-hitelesítı

….………………………………
Szabados Adrienn jegyzı
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melléklet:

ALAPÍTÓ OKIRAT
Erdıkürt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Bér Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:
Ötv.) 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §- a, alapján
az alábbi alapító okiratot adja ki.
1) Költségvetési szerv:
Neve: Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége
Székhelye: 2176 Erdıkürt Kossuth út 51
Területi iroda: A körjegyzıség székhelyén kívül ügyfélszolgálati iroda mőködik a
körjegyzıség társtelepülésén, melynek címe: 3045 Bér Petıfi út 32
2) Alapítás idıpontja: 2011. április 01
3) Létrehozásáról rendelkezı határozatok:
Erdıkürt Község Önkormányzat Képviselı-testületének határozata
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének határozata
4) Az alapítás célja, jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény, 8. § (1) bekezdésében,
39.§ - 40.§-ban foglaltak szerinti igazgatási feladatok ellátása.
5) Illetékességi területe: Erdıkürt és Bér települési önkormányzatok közigazgatási területe
6) Alapítói jogokkal felruházott irányító, felügyeleti szervek neve, székhelye:
Erdıkürt Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2176 Erdıkürt Kossuth út 51
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3045 Bér Petıfi út 32
7) Fenntartó neve és székhelye:
Erdıkürt Község Önkormányzat 2176 Erdıkürt Kossuth út 51
Bér Község Önkormányzat 3045 Bér Petıfi út 32
8) Jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati költségvetési szerv
9) Alaptevékenysége (tevékenységi köre):
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Alaptevékenysége:
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
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841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841132 Adóigazgatás
10) Vállalkozási tevékenységet: a körjegyzıség nem folytat.
11) A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör :
Önállóan mőködı és gazdálkodó
A pénzügyi – gazdasági feladatait a székhely község önkormányzata látja el.
11) Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv, tevékenységét az önkormányzatok képviselı-testületei által, együttes
ülésen, évente megállapított költségvetésbıl látja el.
12) Feladatellátást szolgáló vagyon:
Állami költségvetési támogatás, átvett pénzeszközök; pályázati források, ingó
vagyontárgyak; immateriális javak, melynek nagyságát évente a költségvetési szerv
zárszámadása tartalmazza, mőködéshez szükséges ingó és ingatlan tárgyakat az alapító
képviselı-testületek az intézmény használatába adták.
13) A költségvetési szervre rábízott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet valamint az önkormányzatok
vagyonrendelete alapján.
A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a körjegyzıséget alkotó önkormányzatok
képviselıtestületei jogkörébe tartozik.
(A vagyongazdálkodás részletes szabályait a társulási megállapodás, az SZMSZ és egyéb
dokumentumok (belsı szabályzatok) tartalmazzák.)
14) A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
A körjegyzıség vezetıje a körjegyzı, aki a körjegyzıséget létrehozó önkormányzatok
polgármesterei irányításával látja el a hivatal vezetését.
A körjegyzı – pályázat alapján, együttes ülésen történı - kinevezéséhez,
felmentéséhez a körjegyzıséghez tartozó képviselıtestületek mindegyikének
minısített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges.
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezése határozatlan idıre szól.
A vezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármesterek együttesen gyakorolják.
15) Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A foglalkoztatottjainak jogviszonya:
alapesetben köztisztviselı, akikre a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. XXIII.
törvény. az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya:
munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. tv. az
irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra:
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a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv. (külön megbízási jogviszony) az
irányadó.
A körjegyzı – az érintett polgármesterek (az általuk meghatározott körben) –
egyetértésével gyakorolja a munkáltató jogokat a körjegyzıség köztisztviselıi, egyéb
alkalmazottai tekintetében.
16) A Körjegyzıséget alapító települési önkormányzatok képviselı-testületei az
Alapító Okiratot határozataikban jóváhagyták:
Erdıkürt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 15 /2011.(III.31.) határozatával,
Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 37/2011.(III.31.), határozatával
Erdıkürt: 2011. március 31

Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester

Matics János József
polgármester
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