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Jelen vannak:

Távol maradt:

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
Gyebnár László képviselı

Tanácskozási joggal jelen van: a körjegyzı megbízásából Dudok Jánosné igazgatási
ügyintézı
Szebenszkiné Palik Katalin Erdıkürt Község Polgármestere: köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy mindkét Képviselı-testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyv-vezetıre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Berceli Zsolt és Osztroluczki Pál
alpolgármestereket jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Dudok Jánosnét jegyzıkönyv-vezetınek.
A béri képviselı-testület egyhangúlag az erdıkürti képviselı-testület 1 tartózkodással
elfogadta, hogy a testületi ülésrıl hangfelvétel készüljön.
NAPIREND:
1./ Helyettesítı jegyzı személyérıl döntéshozatal
Elıterjesztı: Szebenszkiné Palik Katalin polgármester
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester: Megkerestem a Vanyarci polgármestert a
napokban, s megbeszéltük, hogy a mi Képviselı-testületünk elızıekben úgy döntött, hogy
nem akarunk Vanyarccal és Bérrel közös körjegyzıséget és hivatalt létrehozni. Elképzelhetı,
hogy Vanyarc Bérrel sem akar közös körjegyzıséget létrehozni nem tudom, hogy a
polgármester úr kereste e a Vanyarci polgármestert ez ügyben.
Matics János polgármester: Ez talán nem tartozik az Erdıkürti Képviselı-testületre ezt
nekünk kell majd megtárgyalni és eldönteni.
Szebenszkiné Palik Katalin: Az elmúlt testületi ülésen azt a feladatot kaptam, hogy
helyettesítı jegyzırıl gondoskodjak. Megkérdeztem Várnai Ildikót és Szabados Adrient.
Mindkettı igennel válaszolt, hasonló feltételekkel. Várnai Ildikó egész napot nem tud eltölteni
sehol, mivel két településrıl lenne szó. Hetente fél-fél napot tud felajánlani igény szerint. İ
megbízási díjként annyit mondott, hogy Szirákon nettó 100 ezer Ft-ot kapott és utiköltség
térítést. Azt mondta, hogy ennyiért elvállalná, de ez a mi döntésünk, hogy mennyit ajánlunk
fel neki. Annyi kérése van még, hogy késı este ne tartsunk testületi ülést, Vanyarcon is
délután van. Szabados Adrienn is hasonló feltételekkel jönne el fél nap Erdıkürtön, fél nap
Béren, mivel körjegyzı és ettıl több idıt nem tud eltölteni. A feladatot nettó 100 ezer
forintért vállalná, melyben benne lenne az útiköltsége is. Héhalmi jegyzınıt is
megkérdeztem, ı ezt a feladatot nem vállalja, mivel körjegyzı, s így van elég feladata.
Szirákot nem kérdeztem meg, s nem is tudom, hogy van-e egyáltalán jegyzıjük.
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Még mielıtt a helyettes jegyzı személyérıl döntenénk az a javaslatom, hogy üljünk le
Hegedősnével a két polgármester és beszéljük meg a problémákat. Hegedősné ismeri a két
település lakóit és ügyeit.
Matics János: ha Hegedősné tényleg beteg akkor mirıl tárgyalunk vele, ha nem beteg akkor
pedig az egész kamu. Ha hosszú távon betegállományban van, már pedig ez az információm,
akkor nincs mirıl beszélni vele.
Szebenszkiné Palik Katalin: Azt is mondtad, hogy ha betegállomány után megjelenik, nem
fogod beengedni a hivatalba.
Matics János: Ez nem így igaz, mert ha ezt mondtam akkor azért avval mindenki tisztában
van, hogy én ezt jogilag nem tehetem meg. A jegyzı akkor jön be a hivatalba amikor akar,
mivel van neki kulcsa. Az egy más dolog, hogy ilyen módon hogy lehetne együtt dolgozni, de
ı ha bejön, akkor beülhet a helyére és dolgozhat, én örülnék, ha nem dolgozna itt, de én ezt
jogilag nem tilthatom meg.
Szebenszkiné Palik Katalin: Mi a biztosíték arra, hogy ha helyettesítı jegyzı jön, akinek
van fıállású munkahelye, akkor év végéig tudná vállalni ezt a feladatot.
Matics János: Én megmondtam a januári ülésen, hogy mik az aggályaim, hogy húzzunk egy
vonalat, és tegyünk úgy mintha nem történt volna semmi és kezdjünk új fejezetet. Hát így
kezdtünk új fejezetet, hogy a jegyzı elment betegállományba.
A feladatok Béren egy éve nincsenek ellátva, a faluban sokan keresik a jegyzıt, s mindig csak
azt mondjuk, hogy jövı héten lesz. Nekünk nem éri meg, hogy 100 ezer forintot fizetünk a
körjegyzıségbe, jegyzı pedig nincs.
Karaba Pál: Az egész környék rajtunk fog nevetni, hogy fél évet nem bírunk ki egymással.
Szebenszkiné Palik Katalin: Mi szerettük volna a körjegyzıséget december 31-ig
fenntartani, de ha ti úgy gondoljátok, hogy ez így nem megy akkor bontsuk fel a
körjegyzıséget. Nem tudom, hogy ti kivel szeretnétek közös körjegyzıséget, vagy hivatalt.
Nekem az a megítélésem, hogy egy helyettesítı jegyzı nektek sem fogja megoldani a
feladatokat fél nap alatt, mint ahogy nálunk sem.
Matics János: Nekünk meg fogja oldani.
Sulyan Andrásné: Szerintem bírjuk ki ezt a félévet, és bírja ki a jegyzı és a polgármester is,
biztos hogy nehéz lesz, de meg kell oldani.
Matics János: most már döntsünk konkrétan, vegyünk fel jegyzıt, és szüntessük meg a
körjegyzıséget.
Sulyan Andrásné: akkor válasszunk a két jelölt közül.
Szebenszkiné Palik Katalin: A mai nap beszéltem telefonon jegyzı asszonnyal és
felvetettem, hogy mi lenne ha úgy mőködnénk, mint Kálló és Erdıtarcsa, hogy csak Kállón
van a jegyzı asszony, İ nem jár ki Erdıtarcsára, Kállón intézi az ügyeket.
Sulyan Andrásné: Ha fizetünk neki, akkor elvárjuk, hogy ide is eljöjjön ügyfélfogadást
tartani.
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Matics János: Mirıl beszélsz Polgármester Asszony, hogy itt nem lesz jegyzı, hanem
elmegy Kürtre akinek intéznivalója van. Te hiába beszéltél a Zsuzsával, ı abszolút nem
dönthet ebben, sem pedig te, itt nincs ilyen lehetıség.
Szebenszkiné Palik Katalin: Ezt a területi referensünk is tanácsolta.
Matics János: Én is beszéltem vele, nekem nem tanácsolt semmi ilyet. Ha van rá lehetıség,
akkor bontsuk fel a körjegyzıséget. Ez a hivatal nem mehet így, nincs megoldva a számviteli
kérdés sem.
Sulyan Andrásné: és akkor meg lesz oldva, ha helyettesítı jegyzı jön?
Matics János: igen meg lesz oldva.
Karaba Pál: Meg lesznek oldva a feladatok fél nap alatt?
Szebenszkiné Palik Katalin: Én délután beszéltem mindkét helyettesítı jelölttel, és azt
mondták, amit az elıbb ismertettem.
Matics János: Én tegnap délután beszéltem a Vanyarci jegyzıvel, lehet hogy neked mást
mondott Polgármester Asszony, de nekem azt mondta, hogy eljön akár pénz nélkül is.
Herczeg Anna: Elnézést kérek a béri képviselıktıl, úgy látom hogy Polgármester Úr
egyáltalán nem akar már velünk együtt dolgozni.
Matics János: igen.
Herczeg Anna: köszönöm a megerısítést. Kérem a kürti testületet és Polgármester Asszonyt,
hogy nagyon gyorsan hozza meg a döntését, mert ez egy áldatlan állapot, ha valaki semmilyen
kompromisszumos megoldást nem akar találni, akkor nincs mirıl beszélni, mondják ki a
testületek a szétválást.
Matics János: Volt kompromisszumos lehetıség, de ez el lett vetve.
Szebenszkiné Palik Katalin: mi már tavaly tárgyaltunk Vanyarccal, sıt tudom, hogy ti is, de
a tárgyalások nem hozták meg egyik részrıl sem a várt eredményt. Erre megalakítottuk a
körjegyzıséget veletek, két kicsi hasonló sorsú település, annak tudatában, hogy nem vagyunk
gazdaságosak, mert az állami támogatás nem fedezi a teljes költséget, erre 3 hónapra
elkezdtétek, hogy ez nektek nem jó így, mivel gond van a jegyzı asszonnyal, s a 3-as hivatal
gazdaságosabb lenne.
Matics János: errıl nem volt idáig sem szó, hogy nem gazdaságos a 2-es körjegyzıség ezt
tevetetted most elıször föl a Béri Képviselı-testület nem mondta, hogy ez ráfizetéses . Arról
volt szó, hogy a körjegyzıvel három hónap után probléma lett ez a mai helyzet kimondottan a
jegyzıbıl alakult ki. Én jeleztem neked és ha te hajlottál volna arra, hogy ketten lezárjuk ezt
az ügyet akkor nem fajult volna ez idáig. Itt errıl kell beszélni a gazdaságosság csak késıbb
jött szóba. Mert ha itt rendesen dolgozott volna a jegyzı és rendesen viselkedett volna akkor
mi is megvártuk volna a decembert és lehet, hogy együtt mentünk volna valahova
2013.januártól közös hivatalba.
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Szebenszkiné Palik Katalin: Mi lett volna arra a garancia, hogy felvettünk egy körjegyzıt,
aki mellett mellszélességgel kiálltatok, és azt mondtátok, hogy ismeritek és meg vagytok a
munkájával elégedve. Ha felveszünk egy ismeretlent, akkor folyamatosan rúgjuk ki a
jegyzıket a próbaidı alatt, mert nem vagyunk a munkájával megelégedve, mert valamiért
nem tetszik.
Matics János: Hát miért vettük fel a jegyzıt hát nem azért, hogy elvégezze a munkáját.
Súlyos pénzeket kap br. 300 eft fizetést kap a semmiért ez engem irritál és mindenkit ebben az
országban, én megdolgozok az én pénzemért, ı neki is kutya kötelessége megdolgozni érte
ezután is.
Szebenszkiné Palik Katalin: Hozzáfőzöm, hogy amíg el nem ment betegállományba, addig
semmi probléma nem volt a munkájával Erdıkürtön. Kérdésem, hogy átküldtél nekem egy
március 8-i határozatot, hogy fel akarjátok bontani a körjegyzıséget.
Matics János: ez lenne a legjobb.
Szebenszkiné Palik Katalin: Ti átgondoltátok-e hogy tudtok-e fél évre valakivel
körjegyzıséget kialakítani.
Matics János: Mi nem félévre akarunk körjegyzıséget létrehozni mi több évben
gondolkodunk.
Szebenszkiné Palik Katalin: Egyenlıre 2012-ben még körjegyzıségrıl beszélünk. Ha ti ezt
jól átgondoltátok, hogy fel akarjátok bontani a körjegyzıséget, valóban ennek a huzavonának
nincs értelme.
Egyben az a kérésem, hogy mindkét testület beszélje meg külön-külön, hogy a körjegyzıség
felbontása mellett dönt-e.
Mindkét képviselı-testület rövid tanácskozás után visszatért a tanácskozó terembe.
Szebenszkiné Palik Katalin: az Erdıkürti képviselı-testület meghozta a döntését felteszem
a kérdést, hogy a béri képviselı-testületet, hogy meghozta-e döntését.
Matics János polgármester: igen.
Szebenszkiné Palik Katalin: megállapítom, hogy a Béri Képviselı-testület 4 igen szavazattal
a körjegyzıség felbontása mellett dönt.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
20/2012.(V.10.) Kt. határozata
/Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége Társulási Megállapodás felbontása/
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Erdıkürt-Bér Községek
Körjegyzısége Társulási Megállapodását 2012. május 31-i hatállyal felbontja,
a körjegyzıséget ezen idıponttal közös megegyezéssel megszünteti.
2./ A képviselı-testület felkérik a körjegyzıt a Körjegyzıség Megszüntetı Okiratának
elkészítésére.
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Határidı: azonnal
Felelıs: körjegyzı
Szebenszkiné Palik Katalin:
Kérdezem az Erdıkürti Képviselı-testületet.
Megállapítom, hogy az Erdıkürti Képviselı-testület 5 igen szavazattal a körjegyzıség
felbontása mellett döntött.
Erdıkürt Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Erdıkürt Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
15/2012.(V.10.) határozata
Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége Társulási Megállapodás felbontásáról
Erdıkürt Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Erdıkürt-Bér Községek
Körjegyzısége Társulási Megállapodását 2012. május 31-i hatállyal felbontja, a
körjegyzıséget ezen idıponttal közös megegyezéssel megszünteti.
1. A képviselı-testület felkérik a körjegyzıt a körjegyzıség megszüntetı okiratának
elkészítésére.
Határidı: 2012. május 31.
Felelısök: értelem szerint
Szebenszkiné Palik Katalin: Ezzel a döntéssel felbomlott a körjegyzıség, ezt követıen
mindenki saját maga gondoskodik a jegyzı helyettesítésérıl és saját ügyeirıl. Kérem, hogy
amennyiben Bérnek fizetési kötelezettsége van Erdıkürt felé, azt rendezze.
Matics János: El kell készíteni a végelszámolást pontosan és annak függvényében rendezzük
az anyagiakat.
Dudok Jánosné: A körjegyzı felmentésére szeretne kérni egy határozatot.
Matics János: Ha a körjegyzıség megszőnik, akkor automatikusan megszőnik a körjegyzı
státusza is, de nincs akadálya, hogy errıl külön határozzunk.
Szebenszkiné Palik Katalin:
Kérdezem az Erdıkürti Képviselı-testületet.
Erdıkürt Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Erdıkürt Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
16/2012.(V.10.) határozata
Erdıkürt-Bér községek körjegyzıje felmentésérıl
1./ Erdıkürt Községe Képviselı-testülete Hegedős Tiborné Holtner Zsuzsanna (sz: Pásztó,
1963.07.17. an: Király Jolán) 3064. Szurdokpüspöki, Gárdonyi út 4. sz. alatti lakost az
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Erdıkürt-Bér községek körjegyzıi feladatainak ellátása alól 2012. május 31-i hatállyal
felmenti.
2./ A képviselı-testületek megbízzák Erdıkürt Község Polgármesterét, hogy a köztisztviselıi
jogviszonyt megszüntetı iratokat készítse el, és küldje meg a Magyar Államkincstár
Igazgatósága felé.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: polgármester
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
21/2012.(V.10.) Kt. határozata
/ Erdıkürt-Bér községek körjegyzıje felmentésérıl /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete. / Hegedős Tiborné Holtner Zsuzsanna
(sz: Pásztó, 1963.07.17. an: Király Jolán) 3064. Szurdokpüspöki, Gárdonyi út 4. sz. alatti
lakost/ az Erdıkürt-Bér községek körjegyzıi feladatainak ellátása alól 2012. május 31-i
hatállyal felmenti.
2./ A képviselı-testületek megbízza Polgármestert, hogy a közszolgálati tisztviselıi
jogviszonyt megszüntetı iratokat készítse el, és küldje meg a Magyar Államkincstár
Igazgatósága felé.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Erdıkürt, Bér - polgármestere
Tekintettel arra, hogy más napirend nem volt, Szebenszkiné Palik Katalin az ülést bezárta.
Kmft.
--------------------------------Szebenszkiné Palik Katalin
Erdıkürt polgármestere

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

------------------------------Dudok Jánosné
jegyzıkönyv-vezetı

-------------------------------------------------------Osztroluczki Pál
Berceli Zsolt
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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