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Az ülés kezdete: 2012. március 8. 16.00 óra. Az ülés vége: 2012. március 8. 17.00 óra
Jelen vannak:

Erdıkürt Község Önkormányzata:
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester
Berceli Zsolt alpolgármester
Korbelyné Virág Julianna
Herczeg Anna
Benedekné Budai Júlia képviselık
Bér Község Önkormányzata:
Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné
Karaba Pál képviselık

Tanácskozási joggal jelen van: Dudok Jánosné jegyzıkönyv-vezetı
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy
mindkét Képviselı-testület határozatképes.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv-vezetıre és a jegyzıkönyv hitelesítıkre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Hegedős Tiborné által megbízott Dudok Jánosnét
jegyzıkönyv-vezetınek és
Berceli Zsolt és Osztroluczki Pál alpolgármestereket
jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Javaslatot tesz a napirend elfogadására:
1./ Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének elfogadása
2./ Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége jövıbeni mőködésének megtárgyalása
Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket. A javasolt 2 napirendi pont helyett 4
napirendi pont jóváhagyására tesz javaslatot:
1.
2.
3.
4.

Körjegyzıségi megállapodás felbontásának kimondása
Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének elfogadása
Megbízott körjegyzıi kinevezés
A közös hivatal létrehozásának tárgyalása

Elmondja, hogy a megbízott körjegyzıi kinevezésre a körjegyzı tartós betegállománya miatt
van szükség illetve a számviteli felelıs személyét is rendezni kell .
A Körjegyzıségi Megállapodás esetleges felbontásának kimondása befolyásolja 2012. évi
költségvetést. Nem mindegy hány hónapig mőködik a körjegyzıség. Ha csak 5 hónapig
mőködik ennyi idıre fogadják el így nem kell módosítani a költségvetést.
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester: Az egész évre vonatkozó költségvetés
elfogadását a normatív támogatások miatt javasolta elfogadni. Ha a körjegyzıség megszőnik
attól az idıpontjától logikusan módosulni fog.
Véleménye szerint a polgármester által javasolt napirendi pontokat az eredetileg javasolt 2
napirendi ponton belül meg lehet tárgyalni.
Dudok Jánosné: Éves szinten kell elfogadni a költségvetést, hisz a normatívák 12 hónapra
lettek megigényelve. 2011. évben megtörtént ezen igénylés és havi szinten kell leadni az
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igényt és havonként folyósítják. Ha a felmondás megszületik attól a hónaptól kell lemondani a
normatívát.
Matics János polgármester: ha köztudott, hogy valamelyik intézmény meg fog szőnni nem
kell egész évre elfogadni az intézményre vonatkozó költségvetést. Az, hogy a normatíva
2012. évre meg lett igényelve nem befolyásolja a helyzetet az áprilisi lemondásnál
érvényesíteni kell és így rendezve van.
Bér Önkormányzat részérıl vállalja azt hogy 5 hónapig finanszírozza a körjegyzıséget és az 5
hónapra vonatkozó költségvetést elfogadja.
A képviselı-testületek rövid vita után az eredeti 2 napirendi pont helyett az alábbi napirendi
pontokat egyhangúlag elfogadja:
1.
2.
3.
4.

Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének elfogadása
Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége jövıbeni mőködésének megtárgyalása
Megbízott körjegyzıi kinevezés
A közös hivatal létrehozásának tárgyalása

A Képviselı-testületek egyhangúlag elfogadják a jegyzıkönyvvezetıre illetve a hitelesítık
személyére tett javaslatot.
1./ Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének elfogadása
Elıterjesztı: Szebenszkiné Palik Katalin polgármester
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester: A tervezetet mindenki elızetesen kézhez kapta
elmondja, hogy az elmúlt 10 hónap alatt nem vettek semmiféle eszközt. Ez a költségvetés
kifejezetten a bérekre és a járulékokra vonatkozik.
Matics János polgármester: kifogásolja, hogy a költségvetés nem lett részletesen
elıterjesztve ha hónapokra lett volna megbontva átláthatóbb lett volna.
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester: Javasolja elfogadni a 2012. évi költségvetés
tervezetet.
Majd kéri a Képviselı-testületeket, hogy szavazzanak.
Erdıkürt Község Képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a körjegyzıség
2012. évi éves költségvetését:
Erdıkürt Községi Önkormányzat
Képviselı-testületének
5/2012.(III.08.) határozata
/ Erdıkürt Bér Községek Körjegyzıség
2012. évi költségvetésérıl. /
(A költségvetés csatolva a jegyzıkönyvhöz)
1./ Erdıkürt Község Képviselı-testület Erdıkürt-Bér Községek körjegyzıségének 2012. évi
költségvetését elfogadta.
2./ A Képviselı-testület Erdıkürt községre esı hozzájárulását havi részletes
költség kimutatás alapján minden hó utolsó napjával a körjegyzıség számlájára átutalja.
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határidı: azonnal
felelıs: Szebenszkiné Palik Katalin polgármester
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igenszavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
17/2012.(III.8.) kt. határozata
/ Erdıkürt Bér Községek Körjegyzıség
2012. évi költségvetésérıl. /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Erdıkürt-Bér
Községek körjegyzısége 2012. évi költségvetését 2012.05.31-ig bezárólag fogadta el.
2./ A Képviselı-testület úgy határozott, hogy Bér községre esı hozzájárulását havi részletes
költség kimutatás alapján minden hó utolsó napjával a körjegyzıség számlájára átutalja.
határidı: azonnal
felelıs: Matics János polgármester
2. Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége jövıbeni mőködésének megtárgyalása
3. Megbízott körjegyzıi kinevezés
4. A közös hivatal létrehozásának tárgyalása
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester: polgármester úr elmondta, hogy nincs megfelelı
végzettségő számviteli szakembere a körjegyzıségnek, de ez nem csak a körjegyzıségre
vonatkozó hiányosság, hanem a térségben több önkormányzat küzd ezzel a gonddal. A jegyzı
munkájával sincs megelégedve ezért kezdeményezi a körjegyzıség megváltoztatását.
Az Önkormányzati törvény módosulásával 2013. januártól még egy községet be kellene venni
a körjegyzıségbe, hogy a 2000 fıs lakosság számot elérjük. Vanyarc községgel folytak már
megbeszélések , de hivatalos lépések még nem történtek, sem szándéknyilatkozat, sem
testületi határozat ez ügyben nem született. Ez nem elég egy hivatalos hármas körjegyzıség
létrehozásához. Amíg Vanyarc nem indít határozott megkeresést nem javasolja a
körjegyzıség felbontását, mert a két község nem tud önállóan mőködni.
Matics János polgármester: nem értem a polgármester asszony mirıl beszél, együtt ültünk
Vanyarcon a 3 polgármester a 3 alpolgármester és a Vanyarci jegyzı részleteiben mindent
megbeszéltünk ott nem volt semmi olyan kérése, hogy külön határozatra van szükségük. Már
múlt év szeptemberében felvetıdött a hármas körjegyzıség lehetısége. Azóta Erdıkürt
részérıl nem történt semmilyen döntés.
Volt egy testületi ülés 2011-ben más ügybıl kifolyólag ugyan de errıl is volt szó. A Vanyarci
polgármesterasszony is kifejtette a közös körjegyzıséggel kapcsolatos igényét. Ha ezt a
javaslatot elfogadják akkor megoldódnak a jelenlegi problémák.
Bér községben február óta a körjegyzıség intézménye nem mőködik. Nincs jegyzı aki a
jegyzıi illetékességő hatósági ügyeket intézze. Nincs számviteli felelıs személy mi szerint a
számviteli rend törvénytelenül mőködik. Az, hogy más településen sincs esetleg végzettséggel
rendelkezı számvitelis az engem nem vigasztal.
Másik megoldásként akkor, hogy ki kell írni pályázatot egy olyan körjegyzıre akinek
számviteli végzettsége van.
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Herczeg Anna erdıkürti képviselı: véleményem szerint ha három település képviselıtestülete összeül egy közös testületi ülésre, ahol egyeztetnek a feltételekben, akkor kerüljön
sor akár a hármas körjegyzıség létrehozására vagy akár a körjegyzıség felbontására.
Javasolom, hogy a polgármesterasszony vegye fel a jegyzıvel a kapcsolatot. Tudja meg
meddig lesz betegállományba, milyen problémája van hisz a munkáltatónak joga van ezt
tudni. A számviteli felelıst meg lehet e helyettesítıként oldani?
Matics János polgármester: én vállalom hogy megszervezem a közös testületi ülést a
Vanyarci Képviselı-testülettel, a jegyzıvel és a polgármesterrel. Javasolom, hogy március 20a körül kerüljön erre sor. 2013-tól kötelezı lesz majd az önkormányzati hivatal, most addig
lesz lehetıségünk kipróbálni tudunk e majd a jövıben együtt dolgozni.
A számviteli felelısnek nem lehet helyettesítıt kinevezni. Az egyedi költségvetésre lehet
kihelyeztetni számviteli szakembert ami 1 hónapra szólhat, ellenjegyzésre csak közszolgálati
jogviszonyban alkalmazott dolgozó lehet, akit a jegyzı nevez ki. Ehhez megfelelı iskolai
végzettséggel kell hogy rendelkezzen.
Errıl a problémáról február 2-án Hegedős Tiborné jegyzıasszony is tájékoztatva lett, de még
a mai napig nem kaptam rá választ természetesen mint a többi írásbeli kérdéseimre sem .
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester: akkor megkeresem Vanyarci képviselı-testületet
a május 20-ai idıpont körül közös testületi ülés megszervezésére.
Hegedős Tibornéval felveszem a kapcsolatot a betegállományával kapcsolatban.
Osztroluczki Pál képviselı: El lett mondva Hegedősnének, ha a 3-as körjegyzıség létrejön
mint aljegyzı maradhat Erdıkürtön.
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester: Csak akkor tudja Erdıkürt aljegyzıként
alkalmazni, ha a körjegyzıség foglalkoztatja Hegedősnét.
Matics János polgármester: ismételten javasolom, hogy a körjegyzı betegállománya
idıszakára a Vanyarci jegyzınıt Várnai Ildikót kérjük fel a helyettesítés ellátására.
Herczeg Anna képviselı: én a Galgagyörk jegyzıjét Szabados Adriennt javasolom és kérem
megkeresni hisz vele már régebben is dolgoztunk.
Egyáltalán Várnai Ildikó vállalja azt is, hogy Erdıkürtre is kimegy, az ottani feladatokat is
ellátja?
Matics János polgármester: igen Ildikóval ez is meg lett beszélve így a számviteli felelıs
kérdése is megoldódna, hisz a Vanyarci hivatalban van erre megfelelı képesítéső személy akit
ı hivatalból kirendel.
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester: Elmondja, hogy a Várni Ildikóval ık már
régebben – mielıtt a körjegyzıség létre jött volna – már tárgyaltak, de heti 2 órába vállalta
volna el a feladat ellátását és aránytalanul magas áron. Annak idején azért nem alkalmazták.
Matics János polgármester: kijelenti, hogy amíg a körjegyzıség mőködéséhez szükséges
feltételek nem biztosítottak addig a Béri Önkormányzat részérıl nem történik pénzátutalás a
körjegyzıséghez. Részemrıl nem vagyok hajlandó hozzájárúlni olyan hivatal költségér
Herczeg Anna képviselı:
Javasolja, hogy mindkét jegyzıt keressék meg és a
legmegfelelıbbet kell választani a jövıbeni együttmőködés érdekében.
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Az Erdıkürti képviselı együttesen javasolják, hogy Szebenszkiné Palik Katalint, hogy vegye
fel a kapcsolatot Szabados Adriennel és Várnai Ildikóval.
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester: Tekintettel arra, hogy más napirend nem volt
megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Kmft.

--------------------------------Szebenszkiné Palik Katalin
Erdıkürt polgármestere

------------------------------Matics János
Bér polgármestere

-------------------------------------------------------Osztroluczki Pál
Berceli Zsolt
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
Záradék:
Mivel a körjegyzıség (jegyzıkönyv vezetı) többszöri kérésre 2012.június 10.-ig sem
készítette el valóságnak megfelelıen a jegyzıkönyvet ezért intézkedtem hangfelvétel alapján
azonnali elkészítésérıl.
Bér 2012. június 14.
Készítette: Tóthné Juhász Erika

------------------------------Matics János
Bér polgármestere
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