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Jelen vannak:
Matics János József polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Karaba Pál és Sulyan Andrásné képviselı
Matics János polgármester: Köszönti a képviselıket megállapítja, hogy a
Képviselı-testülete 5 tagjából 4 tagja jelen van így az ülés határozat-képes.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv hitelesítık személyére.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Osztroluczki Pál alpolgármester és Sulyan
Andrásné képviselı jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Tájékoztatom a tisztelt képviselıket, hogy hangfelvétel alapján lesz a jegyzıkönyv elkészítve
mivel ez az ülés nem volt a mai napra külön betervezve de az együttes ülésen történtek
alapján halaszthatatlan a napirend és a döntés.
Matics János javaslatot tesz a napirendre.
1./ Az Erdıkürt-Bér Körjegyzıségi Megállapodás felmondása.
A Képviselı-testületek a napirendet 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták.
Matics János polgármester: tisztelt képviselı társaim láthattuk halhattuk az Erdıkürt-Bér
együttes ülésünkön, hogy a mai napig mér kaotikus és törvénytelen állapotok alakultak ki a
körjegyzıségi hivatal mőködésével kapcsolatosan.
Azt hiszem nem kell újra elölrıl ecsetelnem az eseményeket most már mindenki számára
ismeretes a 2012.január 19.-i ülés elhangzása után a körjegyzı asszony hozzáállása a
körjegyzıi hivatalhoz.
Természetesen már egy órával ezelıtt megismerhettük Erdıkürt Képviselı-testületének
hozzáállását is a tényekhez és látható, hogy bennük semmi pozitív hozzáállás sincs.
Mint ismeretes Béren február 8-a óta nincs a törvénynek megfelelıen a körjegyzıségnek
ügyfélfogadása mert a körjegyzı asszony betegállományba vonult. Mint jelezte
valószínősíthetı, hogy ez hosszú távú lesz.
Ezért kértem az ideiglenesen helyettesítı jegyzı megszavazását és természetesen azért, hogy
a Sztv. ben elıírt számviteli vezetı kérdése is megoldódjon. De ezt az Erdıkürti Képviselıtestület nem szavazta meg. Itt megemlíteném, hogy a számviteli vezetı hiánya az én
ismereteim szerint felveti a ( számviteli fegyelem megsértése jogcímet ) amely a törvény
szerint szabadság vesztéssel is büntethetı.
Én ezt több ízben is jeleztem Erdıkürt felé és kértem a törvényesség helyreállítását ez idáig
ık akadályozták meg ezt az együttes ülésen is tapasztalhattuk ezért részemrıl és részünkrıl
nem kérhetı számon.
Mivel mint tájékoztattam a t. képviselıket ( Erdıkürt és Bér ) hogy február 14.én
megkerestem a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeletét említett problémákkal
kapcsolatosan és ott csak azt az egy megoldást tudták ügyünkben javasolni, hogy a
Megállapodást bontsuk fel így ezt tudom én is csak javasolni.
A Megállapodás közös felbontását kértem az együttes ülésen is de érdemben sem tárgyalva
sem döntés nem született ezért kérem, hogy most Bér Község Önkormányzat Képviselıtestülete részérıl szülessen meg a döntés.
Mivel Erdıkürt Képviselı-testülete nem hajlandó ezen ügyben döntést hozni így jogi úton
kezdeményezzük ennek kimenetelét.
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Majd a témában hosszas megbeszélés folyt.
Karaba Pál képviselı: sajnos én az elhangzottakról ez idáig nem sokat tudtam és halottam de
akkor természetesnek tartom és támogatom, hogy a falu érdekében azonnal meg kell mindent
tennünk, hogy a hivatal és a rend helyreálljon ezért választottak bennünket.
Ezután Matics János polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását és szavazásra tette
fel a napirendi határozatot.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
18/2012.(III.8.) kt. határozata
/ Erdıkürt Bér Községek Körjegyzıség
Megállapodásának felbontása /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Erdıkürt-Bér
Községek körjegyzıségére megkötött Megállapodását a mai nappal azonnali hatállyal
visszavonja illetve felmondja.
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról értesítse az érintetteket és
az eljárásban illetékeseket.
3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatának végrehajtatására
ha szükséges jogi úton szerezzen érvényt.
4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat hivatalában a
törvényesség azonnali helyreállítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
határidı: azonnal
felelıs: Matics János polgármester
Matics János polgármester: megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
Kmft.

--------------------------------Matics János
polgármester

------------------------------Tóthné Juhász Erika
jegyzıkönyv leíró

--------------------------------------------------------Osztrolucszki Pál
Sulyan Andrásné
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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