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JEGYZİKÖNYV
Készült Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak, Képviselı-testületeinek 2012.
július 30.-án megtartott nyílt ülésérıl.
Vanyarc Község Önkormányzata részérıl
Jelen vannak: Hrncsjár Mihályné polgármester
Ivánszki Miklósné képviselı
Komjáthi Gábor képviselı
Kollár András képviselı
Katymári László képviselı
Cselovszki László képviselı
Kökényné Hipszki Judit képviselı
Szirák Község Önkormányzata részérıl
Jelen vannak: Kómár Jánosné polgármester
Baranyi Gusztáv képviselı
Kulikné Bányász Erzsébet képviselı
Lukács Gyula képviselı
Micsutka Attila képviselı
Bér Község Önkormányzata részérıl
Jelen vannak: Matics János József polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Gyebnár László képviselı
Sulyan Andrásné képviselı
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyzı (Vanyarc, Bér) Dr. Piskóthy László jegyzı (Szirák)
Duhonyi József alpolgármester (Vanyarc) Nagy Zsuzsanna Óvodavezetı (Vanyarc)
Hrncsjár Mihályné polgármester köszönti a képviselı-testületi tagokat, a polgármestereket és
a jegyzıket, az alpolgármestereket, és a vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapította,
hogy a képviselı-testületi ülésen Vanyarc részérıl 7 fı, Szirák részérıl 5 fı, Bér részérıl 4-fı
jelen van, így a képviselı-testületek külön-külön is határozatképesek, és az ülést megnyitja.
Jegyzıkönyv-hitelesítıknek javasolja Cselovszki László ( Vanyarc) Kulikné Bányász
Erzsébet (Szirák) és Sulyan Andrásné (Bér) , képviselıket, akiket a Képviselı-testületek
egyhangúlag elfogadtak.
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira.
1.) Megállapodás jóváhagyása „Vanyarc- Szirák-Bér Községek” körjegyzıségének
alakításáról, és fenntartásáról.
2.) „Vanyarc- Szirák-Bér Községek” Körjegyzısége alapító okiratának elfogadása.
3.) „Vanyarc- Szirák-Bér Községek” Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének
megtárgyalása
4.) Polgármesteri Hivatalok Megszüntetı Okiratainak jóváhagyása.
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Kérdezem, hogy a napirendi pontokhoz, van-e valakinek hozzászólása, vagy más napirendi
pont tárgyalására vonatkozó javaslata?
Katymári László:
Nekem egy kérdésem lenne a jegyzıasszonyhoz. Szeretném tudni, hogy a hangosbemondóba,
Vanyarcon, ma bemondták-e, hogy testületi ülés lesz?
Várnai Ildikó:
Nem képviselı Úr, nem mondtuk be a hangosbemondóba, hogy ma testületi ülés lesz.
Katymári László:
Akkor viszont, a Vanyarci Szervezeti és Mőködési Szabályzat 14.§ 1. bekezdése alapján,
kérem az ülés elhalasztását, mivel azt mondja a szabályzat, hogy be kell mondani a
hangosbemondóba a településen a nyílt ülést.
Hrncsjár Mihályné:
Kérem a Vanyarci testület tagjait, hogy a képviselı Úr indítványról hozzunk döntést.
Aki egyetért Katymári László képviselı Úr indítványával, miszerint halasszuk el az ülés
megtartását, azért, mert elızetesen nem mondtuk be a Vanyarci hangosbemondóba, az
kézfeltartással jelezze. - Megállapítom, hogy senkiKöszönöm szépen, most kérem, az emelje fel a kezét, aki nem fogadja el az indítványt.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Vanyarc Község Önkormányzat Képviselı-testülete
92/2012.( VII. 30) számú képviselı-testületi határozat:
Vanyarc Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy Katymári László
képviselı indítványát nem fogadja el, és az ülését megtartja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Hrncsjár Mihályné polgármester
Hrncsjár Mihályné
Ha több hozzászólás nincs, akkor kérem, fogadjuk el a napirendeket. Elıször Vanyarc
képviselı-testületének tagjait kérdezem, hogy a felsorolt napirendi pontokkal egyetértenek-e?
Megállapítom, hogy Vanyarc képviselı-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal, a napirendekkel
egyetért.
Átadom a szót Kómár Jánosnénak, Szirák polgármesterének.
Kómár Jánosné:
Szirák képviselı-testületének tagjait kérdezem, hogy a felsorolt napirendi pontokkal
egyetértenek-e?
Megállapítom, hogy Szirák képviselı-testülete 5 igen szavazattal, a napirendekkel egyetért.
Átadom a szót Matics Jánosnak, Bér polgármesterének.
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Bér Képviselı-testületének tagjait kérdezem, hogy a felsorolt napirendi pontokkal
egyetértenek-e?
Megállapítom, hogy Bér Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, a napirendekkel egyetért.
Matics János:
Ha már nálam van a szó, akkor szeretnék javaslatot tenni, hogy az együttes üléseinkre
vonatkozó szabályok kérdésében hozzunk döntést, mielıtt nekilátunk a napirendek
tárgyalásának. A testületeknek eltérıek a Szervezeti és mőködési Szabályzataik, így
szükséges, egy egységes szabályt elfogadni, melyben bizonyos idıkereteket határozunk meg,
mert elég sokan vagyunk, és nem szeretném, ha éjszakába nyúló hozzászólások, és ülések
lennének.
Javasolnám, hogy fogadjuk el a szabályokat a következı módon.
A polgármesterek elıterjesztése után, a képviselık, egyszeres ötperces idıkeretben
szólalhatnak fel, illetve tehetnek javaslatokat. Az a képviselı, aki az idıkeretet nem használja
fel, saját döntése alapján, képviselıtársának átengedheti. Az a képviselı,aki név szerint
megszólítatott, 2 perces reagálásra ismételten szót kaphat.
Kérem, hogy ezeket fogadjuk el annak érdekében, hogy gördülékenyebb legyen az ülésünk.
Kómár Jánosné:
Egyetértek a javaslattal, mert szükséges szabályt alkotni az együttes üléseink vezetésére
vonatkozóan, de szerintem fogadjuk el ezt most a mai ülésünkre vonatkozó szabályként. A
késıbbiek során , majd alkotunk egy egységes szabályrendszert, de a javaslatot támogatom,
ha az a mai ülésünkre vonatkozik.
Matics János:
Részemrıl elfogadható úgy is ha ezt a mai ülésünkre vonatkozóan fogadjuk el.
Kérdezem Bér képviselı-testületének tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy a mai ülésre
vonatkozóan elfogadjuk a javaslatomban elhangzottakat?
Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete 4 igen szavazattal, a következı határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének
43/2012.(VII.30.) K.t. határozata
( ügyrend elfogadása )
Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az együttes ülés ügyrendi szabályairól az
alábbi határozatot hozza:
A képviselı-testület felkéri Vanyarc Község ( Hrncsár Mihályné ) polgármesterét, hogy az
együttes ülés levezetése során az önkormányzatok SzMSz-e mellett az együttes ülésre
vonatkozóan egységes szabályt vegyen figyelembe.:
- a polgármesterek elıterjesztése után a képviselık 1x 5 perces idıkeretben szólalhatnak
fel ( véleményezés, módosítás, egyéb ) tehetnek javaslatot.
- az a képviselı aki az idıkeretet nem használja fel saját döntése alapján azt képviselıtársának átengedheti.
- az a képviselı akit név szerint megszólítanak az ismételt 1x2 perces reagálásra szót
kaphat.
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Határidı: azonnal
Matics János:
Köszönöm, és átadom a szót Kómár Jánosné polgármester asszonynak.
Kómár Jánosné:
Kérdezem Szirák képviselı-testületének tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy a mai ülésre
vonatkozóan elfogadjuk Matics János polgármester javaslatában elhangzottakat?
Szirák Község Önkormányzat képviselı-testülete 3 igen és 2 nem szavazattal, a következı
határozatot hozta:
Szirák Község Önkormányzat Képviselı-testülete
120/2012.( VII. 30) számú képviselı-testületi határozat:
( ügyrend elfogadása )
Szirák Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az együttes ülés ügyrendi szabályairól
az alábbi határozatot hozza:
A képviselı-testület felkéri Vanyarc Község ( Hrncsár Mihályné ) polgármesterét, hogy az
együttes ülés levezetése során az önkormányzatok SzMSz-e mellett az együttes ülésre
vonatkozóan egységes szabályt vegyen figyelembe.:
- a polgármesterek elıterjesztése után a képviselık 1x 5 perces idıkeretben szólalhatnak
fel ( véleményezés, módosítás, egyéb ) tehetnek javaslatot.
- az a képviselı aki az idıkeretet nem használja fel saját döntése alapján azt képviselıtársának átengedheti.
- az a képviselı akit név szerint megszólítanak az ismételt 1x2 perces reagálásra szót
kaphat.
Felelıs: Hrncsár Mihályné polgármester
Határidı: azonnal
Kómár Jánosné:
Köszönöm, és átadom a szót Hrncsjár Mihályné polgármester asszonynak.
Hrncsjár Mihályné:
Kérdezem Vanyarc képviselı-testületének tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy a mai ülésre
vonatkozóan elfogadjuk Matics János polgármester javaslatában elhangzottakat?
Vanyarc Község Önkormányzat képviselı-testülete 7 igen szavazattal, a következı
határozatot hozta:
Vanyarc Község Önkormányzat Képviselı-testülete
93/2012.( VII. 30) számú képviselı-testületi határozat:
( ügyrend elfogadása )
Vanyarc Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az együttes ülés ügyrendi
szabályairól az alábbi határozatot hozza:
A képviselı-testület felkéri Vanyarc Község ( Hrncsár Mihályné ) polgármesterét, hogy az
együttes ülés levezetése során az önkormányzatok SzMSz-e mellett az együttes ülésre
vonatkozóan egységes szabályt vegyen figyelembe.:
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a polgármesterek elıterjesztése után a képviselık 1x 5 perces idıkeretben szólalhatnak
fel ( véleményezés, módosítás, egyéb ) tehetnek javaslatot.
- az a képviselı aki az idıkeretet nem használja fel saját döntése alapján azt képviselıtársának átengedheti.
- az a képviselı akit név szerint megszólítanak az ismételt 1x2 perces reagálásra szót
kaphat.
Felelıs: Hrncsár Mihályné polgármester
Határidı: azonnal
1.)Megállapodás jóváhagyása „Vanyarc- Szirák-Bér Községek” körjegyzıségének
alakításáról, és fenntartásáról.
Hrncsjár Mihályné
Akkor, most térjünk rá az elsı napirendi pontunk megtárgyalására. Az írásos elıterjesztést
valamennyien megkapták, kérem, tegyék meg javaslataikat, hozzászólásaikat.
Katymári László:
A VI illetve a VII-es ponthoz kívánnék hozzászólni. Nevezetesen azért, mert a köztisztviselık
jogállásáról szóló törvény 34/A.§ 4.bekezdésének a pontja szabályozza, és nagyon pontosan
leírja ezeket, és nagyon fontosnak tartok itt egy-két gondolatot megjegyezni. Többek között
olyan kifejezéseket, mint a jegyzı objektivitása, a jegyzı lojalitása, és pártatlansága. Sokat
félreértik ezt az objektivitást, meg lojalitást, pedig alapvetıen egy jegyzınek az állam felé kell
lojálisnak lenni, és ez azt jelenti, hogy nem szabad abba a hibába esni, hogy kizárólag helyi
érdeket kell képviselni, nyilván ebben az esetben három település érdekét kell képviselni.
Ezért én javaslatot tennék a VI. pont 2.) pontjának 4. beütésénél van ilyen, hogy a körjegyzı
/aljegyzı kinevezése, felmentése, esetleges fegyelmi eljárása. Ide én odatenném az illetmény
megállapítását is. Ezt azért tenném oda, mert ez látszólag bele van téve az egyéb munkáltatói
jogkör gyakorlójának hatáskörébe, aki Vanyarc település polgármestere. Ez az egyéb
munkáltatói jogkör egy nagyon-nagyon széles dolog, aki ezzel foglalkozott az tudja.
A VII pont 3.) bekezdésében az van, hogy az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, a
másik két település polgármesterével történt egyeztetést követıen. Az én javaslatom az, hogy
ne egyeztetés, hanem konszenzus, vagyis egyetértés legyen. Ez azért fontos, hogy a jegyzınek
legyen szabadsága dönteni, és ne függjön attól, hogy a minısítését egy polgármester adja ki.
Legyen vétó joga a legkisebb település polgármesterének is, és így érvényesülhet az a jegyzıi
szabadság, hogy minden település érdekét egyformán képviselhesse, objektíven, lojálisan és
szabadon.
Matics János:
A VII. pont 3.) bekezdésében szereplı egyeztetés szó, gépelési hiba, mert ebben eredetileg
egyetértés szerepelt, ezt én is észrevettem, úgyhogy elnézést kérünk, ezt javítjuk. A másik
felvetésére pedig azt szeretném mondani, hogy a jegyzı illetményét a törvény határozza meg,
ennek elbírálása nem a képviselı-testületek feladata.
Várnai Ildikó:
Természetesen lehet egyetértés, vagy akár konszenzus is a megállapodásban, de szeretném
tisztázni, hogy jelen esetben az egyéb munkáltatói jogkör, a hatályban lévı önkormányzati
törvény szerint annyit jelent, hogy elengedhet szabadságra. Tehát pusztán errıl van szó.
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Szerintem az egyeztetés, vagy egyetértés jogilag ugyan azt takarja. Ha azt akarjuk elérni,
amirıl itt szó volt akkor jóváhagyást kellene írni. Ebbıl a cserébıl nem lesz sem pozitív sem
negatív relevancia. Ilyen alapon 15 hibát fel tudnék sorolni csak ezen az oldalon, ami nincs
teljesen kikristályosítva.
Kómár Jánosné:
Szerintem az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlásának nincs olyan nagy jelentısége, fıleg
akkor, ha szabadságok kivételét, a jegyzınek is elıre, ütemeznie kell. Javaslom, legyen akkor
a 3) pontban az egyeztetés helyett jóváhagyás, és haladjunk tovább.
Duhonyi József:
Egyetértek Micsutka Attila képviselı úrral, és kérem, próbáljuk ezt a megállapodást olyan
szemmel nézni, hogy ez jövıbeni együttmőködés alapja, és most nem biztos, hogy bele kell
menni minden oldalnak a tematikai hibáiba. Ha valami baj lesz vele, és ez úgy is a mőködés
során derül ki, akkor azt orvosolni kell. Ezt bármikor módosíthatjuk, hiszen menet közben
kiderülhet, hogy esetleg nem fed le néhány területet, vagy valami nem mőködik tökéletesen.
Hrncsjár Mihályné:
Rendben van, akkor bekerült a „jóváhagyás” szó. Kérem akinek van még hozzászólása az
tegye meg.
Matics János:
Nekem lenne még egy módosítási javaslatom, amit egy kívülálló személy javasolt.
A IV. pont 3.) bekezdése, egy kívülálló személy számára úgy tőnt, hogy nagyon elınyös és
gavallér Vanyarc Község Önkormányzatának az ajánlata, miszerint 72,5 %-ot vállal a
körjegyzıség fenntartásával kapcsolatos dologi költségekbıl. Hát ez nem így van, mert ez a
72,5 % úgy jött ki, hogy Vanyarc Község Önkormányzatánál keletkezı igazgatási feladatok
dologi kiadásai nem választhatók szét a körjegyzıség feladatellátása során keletkezı dologi
kiadásoktól. Így Vanyarc Község Önkormányzat igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó
dologi kiadásai körülbelül a fele a teljes igazgatási dologi kiadásoknak, tehát ez nem osztható
fel. A másik fele került felosztásra, ugyanazokkal az arányokkal,(nevezetesen 45% Vanyarc,
42% Szirák, és 13% Bér) mint a személyi jellegő kiadások. Mivel ezek a reális számok, így
kérem, hogy a dologi költségek felosztásánál is ezekek a százalékok szerepeljenek.
Várnai Ildikó:
Természetesen lehet ezt így is felosztani, de akkor a 3.) pont elejét is át kell fogalmazni, mert
ha csak a százalékokat írjuk át, akkor az a teljes dologi költségre vonatkozna.
Legyen a 3.) pont akkor a következı: Vanyarc Község Önkormányzatánál keletkezı
igazgatási tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások 50%-a a körjegyzıség székhelye
fenntartásával kapcsolatos dologi költségnek minısül. A körjegyzıség fenntartásával
kapcsolatos dologi költségekhez
Vanyarc Község Önkormányzata 45%
Szirák Község Önkormányzata 42%
Bér Község Önkormányzata 13%-ban járul hozzá, a megállapodás 2. számú
mellékletében rögzítettek szerint.
Kökényné Hipszki Judit:
Ebbıl a megállapodásból számomra az tőnik ki, hogy az anyakönyvi feladatokat Vanyarcon
végzik. Ez azt jelenti, hogy Szirák, és Bér tekintetében is itt végzik az anyakönyvezést?
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Várnai Ildikó:
A tervek szerint igen. Biztos, hogy sok idıbe telik mire ez fizikailag is megvalósul, hiszen
valamennyi anyakönyvet át kell hozni, de a cél, hogy mihamarabb így legyen.
Hrncsjár Mihályné:
Amennyiben nincs több hozzászólás, úgy javaslom a megállapodás elfogadását, azokkal a
kiegészítésekkel illetve módosításokkal, amik elhangzottak.
Kómár Jánosné:
Kérdezem Szirák képviselı-testületének tagjait, elfogadják-e „Vanyarc- Szirák-Bér
Községek” Körjegyzısége alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodást, az
elıbbiekben elhangzott módosításokkal együtt?
Szirák Község Önkormányzat képviselı-testülete 5 igen szavazattal, a következı határozatot
hozta:
Szirák Község Önkormányzat képviselı-testülete
121/2012.( VII. 30) számú képviselı-testületi határozat:
( szándéknyilatkozat körjegyzıség alakítására
Megállapodás elfogadása )
1.) Szirák Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
2012. szeptember 01-jétıl Vanyarc és Szirák Községek Önkormányzatával közösen
körjegyzıséget hoz létre.
2.) Szirák Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vanyarc- Szirák-Bér
Községek„ Körjegyzıségének alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodásban
foglaltakat
megismerte és - az 1. számú melléklet szerinti tartalommal- elfogadja.
3.) Szirák Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a „Vanyarc- Szirák-Bér Községek” Körjegyzıségének alakításáról és
fenntartásáról szóló megállapodást aláírja.
Felelıs: Kómár Jánosné polgármester
Határidı: azonnal
( A megállapodás a módosításokkal egységes szerkezetben a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kómár Jánosné:
Köszönöm, és átadom a szót Hrncsjár Mihályné polgármester asszonynak.
Hrncsjár Mihályné:
Kérdezem Vanyarc képviselı-testületének tagjait, elfogadják-e „Vanyarc- Szirák-Bér
Községek” Körjegyzısége alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodást, az
elıbbiekben elhangzott módosításokkal együtt?
Vanyarc Község Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta:
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94/2012.( VII. 30) számú képviselı-testületi határozat:
( szándéknyilatkozat körjegyzıség alakítására
Megállapodás elfogadása )
1.) Vanyarc Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy 2012. szeptember 01-jétıl Vanyarc és Szirák Községek Önkormányzatával
közösen körjegyzıséget hoz létre.
2.) Vanyarc Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vanyarc- Szirák-Bér
Községek„ Körjegyzıségének alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodásban
foglaltakat
megismerte és - az 1. számú melléklet szerinti tartalommal- elfogadja.
3.) Vanyarc Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a „Vanyarc- Szirák-Bér Községek” Körjegyzıségének
alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást aláírja.
Határidı: szeptember 1.
Felelıs: Hrncsjár Mihályné polgármester
( A megállapodás a módosításokkal egységes szerkezetben a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Hrncsjár Mihályné:
Köszönöm, és átadom a szót Matics János polgármesternek.
Matics János:
Kérdezem Bér képviselı-testületének tagjait, elfogadják-e „Vanyarc- Szirák-Bér Községek”
Körjegyzısége alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodást, az elıbbiekben
elhangzott módosításokkal együtt?
Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete 4 igen szavazattal, a következı határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének
44/2012.(VII.30.) K.t. határozata
( szándéknyilatkozat körjegyzıség alakítására
Megállapodás elfogadása )
1.) Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
2012. szeptember 01-jétıl Vanyarc és Szirák Községek Önkormányzatával közösen
körjegyzıséget hoz létre.
2.) Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vanyarc- Szirák-Bér Községek„
Körjegyzıségének alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodásban foglaltakat
megismerte és - az 1. számú melléklet szerinti tartalommal- elfogadja.
3.) Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a „Vanyarc-Szirák-Bér Községek” Körjegyzıségének alakításáról és
fenntartásáról szóló megállapodást aláírja.
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: azonnal
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( A megállapodás a módosításokkal egységes szerkezetben a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
2.)Vanyarc- Szirák-Bér Községek” Körjegyzısége alapító okiratának elfogadása.
Hrncsjár Mihályné:
Az írásos elıterjesztés önök elıtt van, kérem hozzászólásaikat.
Amennyiben nincs kérdés, vagy hozzászólás, úgy átadom a szót Kómár Jánosnénak, Szirák
polgármesterének.
Kómár Jánosné:
Kérdezem Szirák képviselı-testületének tagjait, elfogadják-e „Vanyarc- Szirák-Bér
Községek” Körjegyzıségének alapító okiratát?
Szirák Község Önkormányzat képviselı-testülete 5 igen szavazattal, a következı határozatot
hozta:
Szirák Község Önkormányzat képviselı-testülete
122/2012.(VII. 30) számú képviselı-testületi határozat:
(„Vanyarc- Szirák-Bér Községek ”Körjegyzıségének
Alapító Okirata elfogadása)
1.) Szirák Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vanyarc- Szirák-Bér
Községek” Körjegyzıségének Alapító Okiratát – a 2. számú melléklet szerinti
tartalommal - elfogadja.
2.) Szirák Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a „Vanyarc- Szirák-Bér Községek Körjegyzıségének” Alapító Okiratát aláírja.
3.) Szirák Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri jegyzıt, hogy az 1.
pontban hozott döntésrıl a határozatot és az Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Megyei Igazgatósága részére az elfogadását követıen, törzskönyvi
módosítás céljából küldje meg.
Határidı: szeptember 1.
Felelıs: Kómár Jánosné polgármester
( Az alapító okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kómár Jánosné:
Köszönöm, és átadom a szót Hrncsjár Mihályné polgármester asszonynak.
Hrncsjár Mihályné:
Kérdezem Vanyarc képviselı-testületének tagjait, elfogadják-e „Vanyarc- Szirák-Bér
Községek” Körjegyzıségének alapító okiratát?
Vanyarc Község Önkormányzat képviselı-testülete 7 igen szavazattal, a következı
határozatot hozta:
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Vanyarc Község Önkormányzat képviselı-testülete
95/2012.( VII. 30) számú képviselı-testületi határozat:
(„Vanyarc- Szirák-Bér Községek ”Körjegyzıségének
Alapító Okirata elfogadása)
1.) Vanyarc Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vanyarc- Szirák-Bér
Községek” Körjegyzıségének Alapító Okiratát – a 2. számú melléklet szerinti
tartalommal - elfogadja.
2.) Vanyarc Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a „Vanyarc- Szirák-Bér Községek Körjegyzıségének” Alapító
Okiratát aláírja.
3.) Vanyarc Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az 1.
pontban hozott döntésrıl a határozatot és az Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Megyei Igazgatósága részére, az elfogadását követıen, törzskönyvi
módosítás céljából küldje meg.
Határidı: szeptember 1.
Felelıs: Hrncsjár Mihályné polgármester
( Az alapító okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Hrncsjár Mihályné:
Köszönöm, és átadom a szót Matics János polgármesternek
Matics János:
Kérdezem Bér képviselı-testületének tagjait, elfogadják-e „Vanyarc- Szirák-Bér Községek”
Körjegyzıségének alapító okiratát?
Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete 4 igen szavazattal, a következı határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének
45/2012.(VII.30.) K.t. határozata
(„Vanyarc- Szirák-Bér Községek ”Körjegyzıségének
Alapító Okirata elfogadása)
1.) Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vanyarc- Szirák-Bér
Községek” Körjegyzıségének Alapító Okiratát – a 2. számú melléklet szerinti
tartalommal - elfogadja.
2.) Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a „Vanyarc- Szirák-Bér Községek Körjegyzıségének” Alapító Okiratát aláírja.
3.) Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az 1.
pontban hozott döntésrıl a határozatot és az Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Megyei Igazgatósága részére, az elfogadását követıen, törzskönyvi
módosítás céljából küldje meg.
Határidı: szeptember 1
Felelıs: Matics János polgármester
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3.)„Vanyarc- Szirák-Bér Községek” Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének
megtárgyalása
Hrncsjár Mihályné:
Kérem, tegyék meg hozzászólásaikat.
Várnai Ildikó:
Ezt még nem kell elfogadni, hiszen a számok még változhatnak, de arányiban és
nagyságrendileg ezek az adatok már viszonylag pontosak.
Matics János:
Annyit szeretnék még mondani, hogy szerepel itt egy név, Csányi Pálné. A név mellett lévı
összegrıl tudni kell, hogy ez irányszám, és, hogy ez megbízási díj lesz, egyelıre egy hónapra,
a többi majd alakul.
Hrncsjár Mihályné:
Amennyiben nincs több kérdés, úgy javaslom, haladjunk tovább.
4.)Polgármesteri Hivatalok Megszüntetı Okiratainak jóváhagyása.
A megszüntetı okiratok jóváhagyásáról külön szavaz valamennyi testület a saját
polgármesteri hivatalának megszüntetése tekintetében.
Elıször akkor kérdezem Vanyarc képviselı testületét, elfogadja-e Vanyarc Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Megszüntetı Okiratát.
Vanyarc Község Önkormányzat képviselı-testülete 7 igen szavazattal, a következı
határozatot hozta:
Vanyarc Község Önkormányzat képviselı-testülete
96/2012.(VII. 30) számú képviselı-testületi határozat:
(Vanyarc Polgármesteri Hivatal Megszüntetı Okiratának elfogadása )
1.) Vanyarc Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal
Vanyarc, Megszüntetı Okiratát – a 3. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2.) Vanyarc Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Megszüntetı Okiratot aláírja.
3.) Vanyarc Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Vanyarc Község
jegyzıjét, hogy az 1. pontban hozott döntésrıl a határozatot és a megszüntetı okiratot
a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága részére az elfogadását követıen,
törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.
Határidı: szeptember 1.
Felelıs: Hrncsjár Mihályné polgármester
( A megszüntetı okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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Köszönöm, és átadom a szót Kómár Jánosnénak Szirák polgármesterének.
Kómár Jánosné:
Kérdezem Szirák képviselı testületét, elfogadja-e Szirák Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Megszüntetı Okiratát.
Szirák Község Önkormányzat képviselı-testülete 5 igen szavazattal, a következı határozatot
hozta:
Szirák Község Önkormányzat képviselı-testülete
123/2012.(VII. 30) számú képviselı-testületi határozat:
(Szirák Polgármesteri Hivatal Megszüntetı Okiratának elfogadása)
1.) Szirák Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Szirák
Megszüntetı Okiratát – a 3. számú melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.
2.) Szirák Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Megszüntetı Okiratot aláírja.
3.) Szirák Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Szirák Község
jegyzıjét, hogy az 1. pontban hozott döntésrıl a határozatot és a megszüntetı okiratot
a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága részére, az elfogadását követıen,
törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.
Határidı: szeptember 1.
Felelıs: Kómár Jánosné polgármester
( A megszüntetı okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Matics János:
Kérdezem Bér képviselı testületét, elfogadja-e Bér Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Megszüntetı Okiratát.
Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete 4 igen szavazattal, a következı határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének
46/2012.(VII.30.) K.t. határozata
(Bér Polgármesteri Hivatal Megszüntetı Okiratának elfogadása )
1.) Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Bér
Megszüntetı Okiratát – a 3. számú melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.
2.) Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Megszüntetı Okiratot aláírja.
3.) Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Bér Község jegyzıjét,
hogy az 1. pontban hozott döntésrıl a határozatot és a megszüntetı okiratot a Magyar
Államkincstár Megyei Igazgatósága részére az elfogadását követıen, törzskönyvi
módosítás céljából küldje meg.
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: szeptember 1.
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( A megszüntetı okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Hrncsjár Mihályné:
Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy mindannyiuknak megköszönöm a részvételt,
és a mai ünnepélyes együttes ülésünket bezárom. A jövıbeni együttmőködésünkhöz
kívánok sok sikert.
k.m.f.
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