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Képviselő-testülete
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pér község Önkormányzata 2012. február 20-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli
képviselő-testületi ülésén.
Helye: Polgármesteri Hivatal, Pér
Jelen vannak:

Herold Ádám polgármester
Kolonics Erzsébet alpolgármester
ifj. Biliczki József
Csendes Gábor
Csordás Gábor
Szollinger János
Szelecz László települési képviselők
Dr. Slánicz Katalin jegyző
Horváth Frigyesné jegyzőkönyvvezető

Herold Ádám polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
képviselőből 7 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
I. N A P I R E N D E L Ő T T:
Napirendi javaslat:
1. Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alakításának megvitatása
Előadó: Herold Ádám polgármester
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendet.
NAPIREND ELŐTT:
Ifj. Bilicki József:
Megkérdezi a polgármestert, hogy a szomszédos településekkel folytattak-e tárgyalásokat az
esetleges csatlakozási szándékról. Gondol itt elsősorban Töltéstavára. Elmondja, hogy a múlt
héten személyesen találkozott Sándor Károly töltéstavai polgármesterrel, aki határozottan
kijelentette, hogy települése nyitott a településünkkel történő együttműködésre.
Kolonics Erzsébet:
Mindenképpen fontosnak tartja a szomszédos településeket is bevonni a tárgyalásokba. Úgy
gondolja, bár a 2013. 01.01. napjától hatályos jogszabályi előírások szerint csak a 2000 lakos
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alatti települések vannak lépéskényszerben, de meglátása szerint a jogalkotási szándék arra mutat,
hogy idővel a 2000 fő feletti települések is kénytelenek lesznek egymással valamilyen formában
együttműködni, társulni.
Herold Ádám:
Jónak tartja a felvetést, de ehhez a szomszédos települések hajlandósága is szükséges. A határos
települések közül Töltéstava, Győrság, Rétalap, Bőny, Mezőörs települések csatlakozhatnának.
Elmondja, hogy Mezőörs Polgármesterével felvette a kapcsolatot társulás létrehozása érdekében,
de a Mezőörs határozottan elzárkózott/ik Pérrel történő körjegyzőség létrehozásától.
Szollinger János:
Pontosítsuk a csatlakozási feltételeket és természetesen a különválási feltételeket is a hatályos
jogszabályok szerint. Felteszi a kérdést, hogy akár Töltéstavával is hozhatnánk létre
körjegyzőséget?
Dr. Slánicz Katalin:
A 2012. december 31. napjáig hatályos rendelkezések szerint kettő 2000 fő feletti település
körjegyzőséget nem hozhat létre, ugyanis úgy rendelkezik a jogszabály, hogy 2000 fő feletti
település kizárólag székhelytelepülésként vehet részt a társulásban. A 2013. január 1. napjától
hatályos rendelkezések azonban már lehetőséget biztosítanak a 2000 fő feletti települések
számára is, hogy társulást hozzanak létre, így akár 2013. január 1-jétől már Töltéstavával is
társulhatna Pér. A jelenleg még nem hatályos jogszabályi rendelkezésekből kiolvasható az is,
hogy amennyiben egy 2000 fő lakosságszám feletti települést közös önkormányzati hivatal
létrehozásának szándékával megkeres, egy 2000 fő lakosságszám alatti szomszédos település
abban az esetben a 2000 fő feletti település nem tagadhatja meg a kisebb településsel történő
közös hivatal létrehozását. Azaz, ha 2013. január 1. után Mezőörs megkeresi Pér községet közös
hivatal létrehozásának szándékéval, Pér nem mondhat nemet. Az más kérdés, hogy a törvény
lehetővé teszi, hogy a nem székhely településen az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal
által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati
megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen, természetesen
ezekben a kérdésekben történő megegyezés a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
tárgyát fogja képezni.
Elmondja, hogy 2013. január elsejétől 60 nap áll rendelkezésre a közös önkormányzati hivatal
létrehozására és az önkormányzati választásokig marad is az együttműködés, legalábbis most ez
olvasható ki a törvényből, ugyanis a közös hivatalok létrehozásának idejére egy időpontot
szabályoz: az önkormányzati választásokat követő 60 napon belül hozható létre, továbbá
szüntethető meg a közös hivatal. Azaz a törvény lehetőséget nem biztosít más időpontban a közös
önkormányzati hivatalból történő kiállásra.
Ismerteti, hogy a jelenleg – 2012. december 31. napjáig - hatályos jogszabályok szerint a
körjegyzőségből kiválni minden év január 1. napjával lehet, de az erről szóló döntést legkésőbb
június 30. napjáig meg kell hozni. A közös megegyezéssel történő megszüntetés esetét a
megállapodás szabályozza.
Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a 2013. január 1. napjától hatályos rendelkezések szerint a
közös önkormányzati hivatal létrehozásának kényszere nem terheli Pér községet, hiszen a
jogalkotó végül 2000 főnél húzta meg a határt, így társulni a 2000 fő lakosságszámot el nem érő
települések kénytelenek, nekik választási lehetőséget nem biztosít a jogszabály.
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Szollinger János: Tehát 4 évig, az önkormányzati választásokig fenn kell tartani a közös
önkormányzati hivatalt.
Kolonics Erzsébet:
Mindenképpen azt javasolja, hogy a leendő körjegyzőség székhelye Pér legyen. Azon a
véleményen van, hogy a környező településeket kérni kell a csatlakozásra. Egyenként meg kell
őket keresni. Amennyiben most nem hajlandóak 2013. január elsejétől úgy is kénytelenek lesznek
társulni. Akkor biztosan többen fognak csatlakozni a nagyobb településekhez, mert
kényszerhelyzet lesz. Pér legyen fogadóképes 2013. január elsejétől.
Herold Ádám:
Nagyszentjánost terheli a társulási kényszer 2013. január 1. napjától hatályos rendelkezések
szerint. Ők megelőzve a törvényi előírás szerinti kötelezést már 2012. évben körjegyzőséget
kívánnak létrehozni Pérrel. Abból a szempontból is jó lenne a körjegyzőséget 2012-ben
létrehozni, hogy itt már egy működő társulás lenne és lépéselőnyben lennénk a környező
falvakkal szemben.
Kolonics Erzsébet:
Ezt elfogadhatónak tartja, de korrektül tájékoztatni kell Nagyszentjános Önkormányzatát, hogy
Pér nagyobb társulást kíván létrehozni, több település bevonásával.
Csendes Gábor:
Elmondja, hogy Töltéstavával biztosan nehezebb lesz a tárgyalás, mert az ipartevékenységből az
iparűzési adóra számíthatnak. A normatíva elmaradása esetén is tudná finanszírozni az
intézményeit, de a közös múlt pl.: termelőszövetkezet összeköti a kettő települést.
Dr. Slánicz Katalin:
2013. január 01-től valószínű, hogy a mindenkori költségvetési törvényben már nem lesz
ösztönző normatíva biztosítva a körjegyzőséget létrehozó települések számára, hiszen kötelező
lesz a társulás, illetve a közös önkormányzati hivatal létrehozása a 2000 fő lakosságszám alatti
települések számára, így az ösztönző normatíva biztosítása már nem lesz releváns. Szerinte is a
székhelytelepülés pozícióhoz Pér községnek ragaszkodnia kell. A körjegyzőség megalakítására a
2012. április 01-i dátum tartása a normatívák miatt fontos lenne.
Szollinger János:
Mindenképpen fontosnak tartja a körjegyzőségi megállapodás aláírása előtt a környező
településeket még egyszer felkeresni és felajánlja közreműködését a tárgyalások során.
Kifejezetten kéri a polgármestertől, hogy a szomszédos településekkel folytatott tárgyalásokra
egy képviselőt mindig vigyen magával.
Kolonics Erzsébet:
Szintén egyetért a szomszédos településekkel történő tárgyalások lefolytatásának fontosságában,
de amennyiben személyes közreműködésére igényt tart a polgármester, előzetes időpont
egyeztetést kér.
Javasolnám, hogy a szomszédos településekkel történő egyeztetésektől függetlenül a PérNagyszentjános Körjegyzőség létrehozásához szükséges dokumentumokat beszéljük át.
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I. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A
1.

Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alakításának megvitatása
Előadó: Herold Ádám polgármester

Herold Ádám polgármester:
Ismerteti Pér Község Önkormányzata és Nagyszentjános Község Önkormányzata között
létrehozni kívánt körjegyzőség alakításáról szóló megállapodás tervezetet, alapító okiratot,
továbbá számításokat.
Kolonics Erzsébet:
Javasolja a Pér javaslatának elfogadását a normatíva felosztásának vonatkozásában, mert
amennyiben az állami normatívában változás lesz az aljegyző bére ne terhelje Pért.
Szelecz László:
Megkérdezi, hogy 2012. december 31-ig 15 fő marad-e az Pér-Nagyszentjános Községek
Körjegyzőségének állományi létszáma.
Dr. Slánicz Katalin:
Tájékoztatásuk közli, hogy 15 fő marad a létszám. Előadja, hogy csak az új önkormányzati
törvény 2013. január 1. napjától hatályos, közös önkormányzati hivatalra vonatkozó
rendelkezései ismertek a végrehajtási rendelkezések még nem. Az sem ismert, hogy vajon a
2013. január 1. napja után felálló közös önkormányzati hivataloknak jogelődjei lesznek-e a
körjegyzőségek?
A polgármester javaslatára az alábbi határozat egyhangúan elfogadásra került:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012./II. 20./ Kt. határozata
arról, hogy Pér Község Önkormányzata körjegyzőséget kíván létrehozni Nagyszentjános Község
Önkormányzatával. A Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alakításáról és
fenntartásáról szóló megállapodás tervezetet, alapító okirat tervezetét megismerte és elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy - a szomszédos községekkel (Mezőörs, Töltéstava, Böny,
Győrság) társulás létrehozására vonatkozó tárgyalások lefolytatását követően – a Nagyszentjánosi
Polgármester Asszonnyal felvegye a kapcsolatot és kezdeményezze, illetve hívja össze az
együttes testületi ülést Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alakítása érdekében.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Dr. Slánicz Katalin jegyző
Határidő: 2012. február 29.
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, Herold Ádám megköszönte a jelenlétet és 20.00 órakor
bezárta a képviselő-testületi ülést.
k. m. f.
Herold Ádám
polgármester

Dr. Slánicz Katalin
jegyző
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