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JEGYZİKÖNYV
Készült Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak, Képviselı-testületeinek 2012.
szeptember 3.-án megtartott zárt ülésérıl.
Vanyarc Község Önkormányzata részérıl
Jelen vannak: Hrncsjár Mihályné polgármester
Ivánszki Miklósné képviselı
Kollár András képviselı
Katymári László képviselı
Cselovszki László alpolgármester
Kökényné Hipszki Judit képviselı
Szirák Község Önkormányzata részérıl
Jelen vannak: Kómár Jánosné polgármester
Baranyi Gusztáv alpolgármester
Lukács Gyula alpolgármester
Ifj. Cselovszki László képviselı
Novák Lajos képviselı
Kulikné Bányász Erzsébet képviselı
Micsutka Attila képviselı
Bér Község Önkormányzata részérıl
Jelen vannak: Matics János József polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné képviselı
Gyebnár László képviselı
Meghívottak: Várnai Ildikó körjegyzı
Hrncsjár Mihályné polgármester köszönti a képviselı-testületi tagokat,és a polgármestereket.
Megállapítja, hogy a képviselı-testületek határozatképesek, mivel Vanyarc Önkormányzata
részérıl 7 fı, Szirák Önkormányzata részérıl 7 fı, Bér Önkormányzata részérıl 4 fı jelen
van, így a képviselı-testületek külön-külön határozatképesek, az ülést megnyitja.
Jegyzıkönyv-hitelesítıknek javasolja Kollár András ( Vanyarc) Micsutka Attila (Szirák) és
Sulyan Andrásné (Bér) , képviselıket, akiket a Képviselı-testületek egyhangúlag elfogadtak.
Ez után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1.) Aljegyzıi pályázatok elbírálása, aljegyzı kinevezése.
A képviselıtestületek a napirendet egyhangúlag elfogadták
Hrncsjár Mihályné:
Mindenkinek kiosztásra került, a beadott pályázatok írásos anyaga. Összesen 4 pályázat
érkezett. Dr. Lendvai László, Dr. Zakariás János, Dr. Pálinkás József, és Dr. Piskóthy László
részérıl. Személyes meghallgatásra 3 jelölt érkezet. Dr. Lendvai László telefonon jelezte,
hogy nem tud megjelenni.
Javaslom, hogy kezdjük Dr. Piskóthy László meghallgatásával, aki augusztus 31.-ig Szirák
Község Önkormányzatának jegyzıje volt.
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22 éve dolgozom jogi pályán, ebbıl lassan egy éve Szirák Község Önkormányzatának
jegyzıjeként. Az eddigi tevékenységemet a Sziráki testület tagjai ismerik. A körjegyzıség
megalakulásával, az ügyintézık feladatkörei megváltoznak, a munkaköri leírásaikat újra kell
írni. Az ügyfélfogadási rendet is át kell szerveznünk, mert az ügyfelek szinte folyamatosan
bejárnak a hivatalba, és így nagyon nehéz dolgozni. A körjegyzıség létrehozásával talán
jobban eloszthatók a feladatok, így gyorsabban tudunk majd dolgozni, fıleg én.
Micsutka Attila:
Szakmai kérdésem lenne. A termıföld haszonbérleti szerzıdés kifüggesztése, hogyan
történik?
Továbbá, hogy a Sziráki Iskola, most más fenntartóhoz került, és ez anyagi szempontból,
milyen megtakarítást jelent a Sziráki Önkormányzat számára?
Kérdésem még, hogy miért van folyamatosan ügyfél a hivatalban? Hogyan lehet így
dolgozni?
Dr. Piskóthy László:
A haszonbérleti szerzıdéseket 15 napra kifüggesztjük, majd a levételt követen záradékkal
látjuk el. Az iskola fenntartói jogának átadása mindenképpen megtakarítás, bár a normatívát
már nem az önkormányzat kapja, de így is jelentıs megtakarítás, hiszen az új fenntartó fizeti a
pedagógusok bérét, valamint az iskola mőködési költségeit is.
Az ügyfélfogadáson valóban változtatni kell, ezért szeretnénk létrehozni, az ügyfélszolgálati
irodát.
Kulikné Bányász Erzsébet:
A körjegyzıség új hivatalába, pont a meglévı Sziráki pénzügyi elıadót nem kívánják tovább
alkalmazni. Ezt helyesnek tartod-e?
Dr. Piskóthy László
Az a 3 ember, akit a körjegyzıi hivatal továbbfoglalkoztat azok a szociális és egyéb igazgatási
tevékenységek területén már rutinos szakemberek. A pénzügyi ügyintézés a tervek szerint a
székhely településre kerül, így a pénzügyes továbbfoglalkoztatására Szirákon nem lesz
szükség. 2012. január 1-étıl nagyon sok feladat elkerül járási hatáskörbe nem tudjuk pontosan
mennyi ügytípus marad nálunk, igazából akkor derül ki, hogy hány ügyintézıre lesz szükség.
Novák Lajos:
Azt szeretném megkérdezni, hogy esetleges kinevezése esetén tud-e a jelenlegi
polgármesterrel továbbra is együtt dolgozni?
Kérdésem még, hogy a Sziráki alpolgármester választás során, hogy fordulhatott elı, hogy
nem tudott a személyes érintettség bejelentésének kötelezettségérıl?
Dr. Piskóthy László:
Természetesen tudok a polgármesterasszonnyal együtt dolgozni. Az alpolgármester
választásnál, pedig figyelmetlen voltam, de ez nem befolyásolta az alpolgármester választás
eredményét.
Katymári László:
Azt szeretném kérdezni, hogy tud-e a Szirákon régóta meglévı látens problémáról, ami nem
más mint a kábítószer?
Tud-e ezzel kapcsolatban valamit enni?
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Nem tudok róla, hogy ilyen problémák lennének Szirák településen.
Hrncsjár Mihályné:
Amennyiben nincs több kérdés a pályázóhoz, úgy javaslom, hívjuk be meghallgatásra Dr.
Pálinkás Józsefet. Dr. Piskóthy Lászlónak köszönjük a megjelenést, és, hogy válaszolt a
kérdéseinkre.
Dr. Pálinkás József az ülésre megérkezett
Hrncsjár Mihályné:
Köszönjük, hogy eljött, és elıször bemutatom a jelenlévı polgármestereket, valamint én is
bemutatkozom.
Most pedig kérem, hogy mutatkozzon be és azt követıen válaszoljon a képviselık által feltett
kérdésekre.
Dr. Pálinkás József:
Elızetesen szeretném megköszönni, hogy itt lehetek, és, hogy elmondjam, hogy milyen
szerencsések, hogy ilyen gyönyörő környezetben élhetnek.
Erıs a kötıdésem a vidékhez, tisztelem a hagyományokat, óvom és védem a régit, akár
épületrıl, akár csak használati tárgyról legyen szó. Az életrajzomból kiderül, hogy szinte
egész életemben jogalkalmazással foglalkoztam. A közigazgatásban is elég sok idıt
eltöltöttem, 13 évet. Szakmai hozzáállásomról talán annyit, hogy szeretem a munkát, és
szeretek dolgozni. Számomra fontos a hőség, az ügy iránti elkötelezettség.
Azért jelentkeztem ide, mert, ahogy mondtam is, szeretem a munkát, így a munka számomra
éltetı erı, másrész egyedül élek, és nem köt a lakóhelyemhez semmi, tehát ha Szirák
településre költözöm, akkor még közelebb kerülök felnıtt gyermekeimhez, akik Budapesten
élnek.
Micsutka Attila:
Szeretném, ha a közigazgatásban eltöltött munkaviszonyairól kicsit bıvebben beszélne.
Dr. Pálinkás József:
Egy Három településbıl álló körjegyzıségben voltam körjegyzı. Amikor én rokkant
nyugdíjba mentem, akkor a körjegyzıség nem szőnt meg, hanem új körjegyzıt neveztek ki.
Az ellátott feladataimat nem tudom, felsorolni, hacsak nem a jegyzıi hatásköri jegyzéket.
Minden olyan feladatot elláttam, amit a településen rám testáltak.
Novák Lajos:
Amennyiben, Önt választjuk, akkor igényel-e szolgálati lakást?
Dr. Pálinkás József:
Természetesen igen, lévén, hogy én innen, 220 kilométerre lakom.
Hrncsjár Mihályné:
Amennyiben nincs több kérdés, úgy köszönöm, hogy eljött, és válaszolt a kérdéseinkre.
Döntésünkrıl hamarosan értesíteni fogjuk.
Dr. Pálinkás József az ülésrıl távozott.
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Hrncsjár Mihályné:
Bemutatkozott a jelöltnek, majd bemutatta a jelenlévı polgármestereket.
Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és kérem, mutatkozzon be, majd válaszoljon a képviselık
kérdéseire.
Dr. Zakariás János:
Nemrégiben szereztem meg jogi diplomámat. Azelıtt dolgoztam már önkormányzatnál,
részvettem rendelettervezetek készítésében is. Pályázatok írásában is sikerült tapasztalatot
szereznem.
Egyedülálló vagyok, rendelkezem szabadidıvel, szeretek dolgozni.
Micsutka Attila:
A pályázati kiírásban szerepelt a szakmai gyakorlat feltételként. Ön úgy gondolja, hogy kellı
szakmai gyakorlattal rendelkezik?
Dr. Zakariás János:
Én úgy gondolom, hogy igen.
Novák Lajos:
Hogyan gondolná a bejárást?
Dr. Zakariás János:
Megpróbálnám a bejárást, szeretném megtartani a lakásomat. Ha nem sikerülne, akkor
természetesen ide költöznék.
Hrncsjár Mihályné:
Amennyiben nincs több kérdés, úgy köszönöm, hogy eljött hozzánk, döntésünkrıl hamarosan
értesíteni fogjuk.
Dr. Zakariás János az ülésrıl távozott.
Hrncsjár Mihályné:
Valamennyi jelöltet meghallgattuk, szerintem meg tudjuk hozni a döntésünket. Elsıként
megkérdezem Várnai Ildikó körjegyzıt, hogy tud-e javaslatot tenni az aljegyzı személyére.
Várnai Ildikó:
Nagyon nehéz helyzetben vagyok, hiszen pontosan annyira ismerem a jelölteket,mint Önök.
Ha javasolnom kell, akkor a szakmai tapasztalata miatt én Dr. Pálinkás Józsefet javasolnám a
testületeknek elfogadásra.
Hrncsjár Mihályné:
Elsısorban a Sziráki testület tagjait szeretném megkérdezni, hogy Dr. Piskoty László jelöltet
támogatják-e?
Micsutka Attila:
A magam részérıl az eddigi tevékenysége alapján nem támogatom. Javaslom Dr. Pálinkás
József aljegyzıvé történı kinevezését.
Ifj.Cselovszki László:
Dr. Pálinkás József kinevezését javaslom.
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Dr. Piskóthy László munkája alapján, én nem tudom támogatni az aljegyzıi kinevezését.
Magam is Dr. Pálinkás Józsefre szavazok.
Kómár Jánosné:
Dr. Pálinkás Józseffel már 2011-ben is találkoztunk. Akkor a jegyzıi munkakörre pályázott
Szirákon. Akkori bemutatkozása is szimpatikus volt. Dr. Piskóthy László eddigi tevékenysége
alapján, én is Dr. Pálinkás Józsefre szavazok.
Hrncsjár Mihályné:
Ha nincs több hozzászólás, akkor javaslom, hozzuk meg döntésünket.
Elıször a Vanyarci képviselı-testületet kérdezem, hogy egyetértenek-e azzal, hogy Vanyarc
Szirák Bér Községek Körjegyzıségének aljegyzıjévé Dr. Pálinkás Józsefet nevezzük ki.
Vanyarc Község Önkormányzat képviselı-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta:
Vanyarc Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
103/2012.( 09. 03) Kt. határozata
Vanyarc Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy Dr. Pálinkás Józsefet
2012. szeptember 15. tıl Vanyarc-Szirák- Bér Községek Körjegyzıségének aljegyzıjévé
kinevezi.
Határidı: szeptember 15.
Felelıs: Hrncsjár Mihályné polgármester
Hrncsjár Mihályné:
Köszönöm, és átadom a szót Kómár Jánosnénak Szirák polgármesterének.
Kómár Jánosné:
A Sziráki képviselı-testületet kérdezem, hogy egyetértenek-e azzal, hogy Vanyarc-SzirákBér Községek Körjegyzıségének aljegyzıjévé Dr. Pálinkás Józsefet nevezzük ki.
Szirák Község Önkormányzat képviselı-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta:
Szirák Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
146/2012.( 09. 03) Kt. határozata
Szirák Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy Dr. Pálinkás Józsefet
2012. szeptember 15. tıl Vanyarc-Szirák- Bér Községek Körjegyzıségének aljegyzıjévé
kinevezi.
Határidı: szeptember 15.
Felelıs: Kómár Jánosné polgármester
Kómár Jánosné:
Köszönöm, és most átadom a szót Matics Jánosnak Bér község polgármesterének.
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A Béri képviselı-testületet kérdezem, hogy egyetértenek-e azzal, hogy Vanyarc-Szirák- Bér
Községek Körjegyzıségének aljegyzıjévé Dr. Pálinkás Józsefet nevezzük ki.
Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
56/2012.(IX.03) Kt. határozata
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy Dr. Pálinkás Józsefet 2012.
szeptember 15. tıl Vanyarc-Szirák- Bér Községek Körjegyzıségének aljegyzıjévé kinevezi.
Határidı: szeptember 15.
Felelıs: Matics János polgármester
Hrncsjár Mihályné:
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, úgy megköszönöm a részvételt. A nyertes
pályázó értesítését haladéktalanul megteszem.
Az ülést bezárom.
k.m.f.
Vanyarc
Hrncsjár Mihályné
Polgármester

Várnai Ildikó
körjegyzı.
Szirák

Kómár Jánosné
polgármester
Bér
Matics János
Polgármester
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
Kollár András( Vanyarc) képviselı
Micsutka Attila (Szirák) képviselı
Sulyan Andrásné (Bér)képviselı

