382/11 Iktatószám:

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nagyszentjános Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 29. napján, Péren a Petőfi Sándor Művelődési
Ház, Házasságkötő termében megtartott együttes képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ívek szerint
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte
Nagyszentjános község jegyzőjét, polgármesterét és képviselő-testületének tagjait. Pér község
képviselő-testületének létszáma 7 fő, ebből jelen van 6 fő, Szelecz László képviselő igazoltan távol.
Megállapította, hogy Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes. Elmondja,
hogy nagyon örül annak, hogy a hosszadalmas előkészületeket követően a mai napon sor kerül a
megállapodás aláírására.
Friderics Cecília, Nagyszentjános Község Polgármestere: Szintén köszöntötte a jelenlévőket, külön
köszöntötte Pér község jegyzőjét, polgármesterét és képviselő-testületének tagjait.
Megállapította, hogy a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek
nyilvánította. Förhéczné Fátyol Tímea és Tóthné Hujber Ingrid képviselők igazoltan nem tudnak
részt venni az ülésen. Szintén örömét fejezte ki, hogy az együttes testületi ülés összehívására sor
került, amely lehetőséget teremt a társulás létrehozásának elfogadására. Elmondta, hogy a két
település egymás önállóságát a legnagyobb tiszteletben tartva kíván élni a társulás adta pozitív
lehetőségekkel. Tudomásul kell venni, hogy a jövőben szükséges a társulási formában történő
települési együttműködés és a körjegyzőség alakításával példát kíván mutatni a két település a
térség többi településének.
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Csatlakozott a Polgármester Asszony által
elmondottakhoz. Ezt követően az együttes ülés megnyitása és napirendjének szavazásra bocsátását
megelőzően tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy miután egyik képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzata sem tartalmaz az együttes ülésre vonatkozó szabályokat, ezért az ülés
kezdetén dönteni kell az együttes ülés ügyrendi szabályairól.
Ezt követően ismertette – az előzetesen egyeztetett- írásbeli határozati javaslatot, majd kérdés,
hozzászólás hiányában azt szavazásra bocsátotta.
Pér Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 6 „igen” szavazattal elfogadta, s a
következő határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18 /2012. (II.29.) Kt. határozata
Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az együttes
ülés ügyrendi szabályairól az alábbi határozatot hozza:
Az
együttes
testületi
ülést
megnyitják
Pér,
majd Nagyszentjános
polgármestere
(napirendi
javaslat
szavazásra bocsátása)
- az együttes ülésen mindkét képviselő-testület tagjai
tanácskozási joggal vesznek részt egymás ülésein;
- kérdések, hozzászólások a jelentkezések sorrendjében
történhetnek;
- az ülésen saját ülésvezetői jogkörében a polgármester saját
képviselő-testületének tagjai hozzászólását korlátozhatja, illetve
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saját önkormányzatának SzMsz-ét alkalmazza képviselőtestülete vonatkozásában;
- adott napirendi pont vitájának lezárását követően először Pér
község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot,
majd rendel el róla szavazást, s állapítja meg a szavazás
eredményét és hirdeti ki az elfogadott határozatot; ezt
követően kerül sor Nagyszentjános Község Önkormányzati
Képviselő-testületének döntéshozatali eljárására a saját SzMSzében foglaltak szerint;
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttes
ülés levezetése során az önkormányzat SzMSz-e mellett a fenti
határozatot vegye figyelembe.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal

Friderics Cecília, Nagyszentjános Község Polgármestere: Az együttes ülés megnyitása és
napirendjének szavazásra bocsátását megelőzően szintén tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy
miután egyik képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata sem tartalmaz az együttes ülésre
vonatkozó szabályokat, ezért az ülés kezdetén dönteni kell az együttes ülés ügyrendi szabályairól.
Ezt követően ismertette – az előzetesen egyeztetett- írásbeli határozati javaslatot, majd kérdés,
hozzászólás hiányában azt szavazásra bocsátotta.
Nagyszentjános Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 5 „igen” szavazattal
elfogadta, s a következő határozatot hozta:
14/2012.(II.29.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az együttes ülés ügyrendi szabályairól az alábbi határozatot
hozza:
Az
együttes
testületi
ülést
megnyitják
Pér,
majd Nagyszentjános
polgármestere
(napirendi
javaslat
szavazásra bocsátása)
- az együttes ülésen mindkét képviselő-testület tagjai
tanácskozási joggal vesznek részt egymás ülésein;
- kérdések, hozzászólások a jelentkezések sorrendjében
történhetnek;
- az ülésen saját ülésvezetői jogkörében a polgármester saját
képviselő-testületének tagjai hozzászólását korlátozhatja, illetve
saját önkormányzatának SzMSz-ét alkalmazza képviselőtestülete vonatkozásában;
- adott napirendi pont vitájának lezárását követően először Pér
község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot,
majd rendel el róla szavazást, s állapítja meg a szavazás
eredményét és hirdeti ki az elfogadott határozatot; ezt
követően kerül sor Nagyszentjános Község Önkormányzati
Képviselő-testületének döntéshozatali eljárására a saját SzMSzében foglaltak szerint;
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttes
ülés levezetése során az önkormányzat SzMSz-e mellett a fenti
határozatot vegye figyelembe.
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: azonnal
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Ezt követően az együttes ülést megnyitotta, majd
javaslatot tett az ülés napirendjére.
Friderics Cecília, Nagyszentjános Község Polgármestere: Az együttes ülést szintén megnyitottá
nyilvánította, majd – Pér község polgármestere által előterjesztett napirendi javaslattal egyezően javaslatot tett az ülés napirendjére.
A polgármesterek által előterjesztett napirendi javaslatot mindkét képviselő-testület egyhangú
„igen” szavazattal elfogadta, s az alábbi napirendi pontok megtárgyalását határozták el:
N a p i r e n d:
1./ Megállapodás jóváhagyása Pér - Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alakításáról és
fenntartásáról
Előadók: polgármesterek
2./ Pér - Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alapító okiratának elfogadása
Előadók: polgármesterek
3./ Polgármesteri Hivatalok Megszüntető Okiratainak jóváhagyása
Előadók: polgármesterek
4./ Jegyzők közszolgálati jogviszonyának megszüntetése
Előadók: polgármesterek
5./ Pályázat kiírása körjegyző álláshely betöltésére
Előadók: polgármesterek
6./ Pályázat kiírása aljegyző álláshely betöltésére
Előadók: polgármesterek
N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a:
1./ Megállapodás jóváhagyása Pér – Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alakításáról és
fenntartásáról
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Ismertette a Pér-Nagyszentjános Községek
Körjegyzősége alapító okiratának tartalmát – a képviselőknek előzetesen megküldött - 2. számú
melléklet szerint. A megállapodás VII. fejezetének c.) és a VIII. fejezetének d.) pontjához
kapcsolódóan elmondta, hogy ezen rendelkezések megállapodásba foglalásának, illetve ilyen
formában történő szabályozásának oka a kormányhivatal előzetes szóbeli hivatkozása a helyi
önkormányzatokról szóló törvény 36.§ (4) bekezdésének tartalmára. Kiemelte, hogy ezen
rendelkezések által a jogszabályi előírásoknak való megfelelés teljesül, de természetesen a jövőben,
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mindezektől függetlenül a Polgármester Asszonnyal egyetértésben meghozott döntéseket kíván
foganatosítani, az egyes önkormányzatok önállóságának legnagyobb tiszteletben tartása mellett.
Ezt követően felolvasta – az előzetesen egyeztetett - írásbeli határozati javaslatot, majd kérdés,
hozzászólás hiányában azt szavazásra bocsátotta.
Pér Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 6 „igen” szavazattal elfogadta, s a
következő határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012.(II.29.) Kt. határozata
1./ Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy 2012. április 1-jétől Nagyszentjános
Község Önkormányzatával közösen körjegyzőséget hoz létre.
Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a PérNagyszentjános Községek Körjegyzőségének alakításáról és
fenntartásáról szóló megállapodásban foglaltakat megismerte és
- az 1. számú melléklet szerinti tartalommal – elfogadja.
2./Pér
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pér-Nagyszentjános
Községek Körjegyzőségének alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodást aláírja.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Friderics Cecília, Nagyszentjános község polgármestere: Ezt követően szintén szavazásra bocsátotta
a megállapodás-tervezetet, megerősítve a Polgármester Úr által a települések önállóságának
megőrzése vonatkozásában elmondottakat.
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot 5 „igen” szavazattal
elfogadta és a következő határozatot hozta:
15/2012.(II.29.) határozat
1./ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. április 1-jétől Pér
Község Önkormányzatával közösen körjegyzőséget hoz létre.
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzőségének alakításáról
és fenntartásáról szóló megállapodásban foglaltakat megismerte
és - az 1. számú melléklet szerinti tartalommal – elfogadja.
2./Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a PérNagyszentjános Községek Körjegyzőségének alakításáról és
fenntartásáról szóló megállapodást aláírja.
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Pér - Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alapító okiratának elfogadása
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Ismertette a Pér-Nagyszentjános Községek
Körjegyzősége alapító okiratának tatalmát – a képviselőknek előzetesen megküldött - 2. számú
melléklet szerint.
Kolonics Erzsébet, Pér Község Alpolgármestere: Előadta, hogy meglátása szerint mindkettő
település képviselő-testülete helyes döntést hozott a közös társulás létrehozásával. Negyven éves
közigazgatásban szerzett munkatapasztalattal a háta mögött bátran mondhatja, hogy a társulásokban
sok lehetőség van, ez jelenti a kis települések számára a jövőt. Szeretné, ha a Pér-Nagyszentjános
községek körjegyzőségéhez a jövőben további települések csatlakoznának és a térségben példát
mutatnánk és az élen járnánk a települések összefogásának erejével.
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Ezt követően felolvasta – az előzetesen egyeztetett írásbeli határozati javaslatot, majd kérdés, hozzászólás hiányában azt szavazásra bocsátotta.
Pér Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 6 „igen” szavazattal elfogadta, s a
következő határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012.(II.29.) Kt. határozata
1. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a PérNagyszentjános Községek Körjegyzősége Alapító Okiratát – a
2. számú melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.
2.Pér
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pér-Nagyszentjános
Községek Körjegyzősége Alapító Okiratát aláírja.
3. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Pér Község Jegyzőjét, hogy az 1. pontban hozott döntésről a
határozatot és az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága részére az
elfogadását követő 8 napon belül törzskönyvi nyilvántartásba
vétel céljából küldje meg.
Felelős:

Herold Ádám polgármester - 2. pont vonatkozásában
dr. Slánicz Katalin jegyző – 3. pont
vonatkozásában
Határidő: értelemszerűen
Friderics Cecília, Nagyszentjános Község Polgármestere: Szintén ismertette a Pér-Nagyszentjános
Községek Körjegyzősége alapító okiratának tatalmát – a képviselőknek előzetesen megküldött - 2.
számú melléklet szerint. Polgármester Asszony elmondta, hogy tudja, hogy a jövőben
költségtakarékossági okok indokolttá tehetik a hivatalok átszervezését, így kifejezetten kéri a péri
képviselő-testülettől, hogy a munkaerővel történő gazdálkodás során is érvényesüljön az arányosság
elve. Bízik benne, hogy ez a jövőben ilyen formában fog működni.
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Ezt követően felolvasta – az előzetesen egyeztetett, Pér község polgármestere által előterjesztett
határozati javaslattal egyező - írásbeli határozati javaslatot, majd kérdés, hozzászólás hiányában azt
szavazásra bocsátotta.
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 5 „igen” szavazattal
elfogadta, s a következő határozatot hozta:
16/2012.(II.29.) határozat
1. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége Alapító
Okiratát – a 2. számú melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.
2.Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a PérNagyszentjános Községek Körjegyzősége Alapító Okiratát
aláírja.
3. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri Nagyszentjános Község Jegyzőjét, hogy az 1.
pontban hozott döntésről a határozatot és az Alapító Okiratot a
Magyar
Államkincstár
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Igazgatósága részére az elfogadását követő 8 napon belül
törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából küldje meg.
Felelős:
2. pont vonatkozásában Friderics Cecília polgármester
3. pont vonatkozásában Törökné dr. Csölle Katalin jegyző
Határidő:
2. pont vonatkozásában azonnal
3. pont vonatkozásában elfogadást követő 8 napon belül
3./ Polgármesteri Hivatalok Megszüntető Okiratainak jóváhagyása
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Ismertette a polgármesteri hivatal megszüntető
okiratának tatalmát a – képviselőknek előzetesen megküldött - 3. számú melléklet szerint.
Ezt követően felolvasta az – az előzetesen egyeztetett - írásbeli határozati javaslatot, majd kérdés,
hozzászólás hiányában azt szavazásra bocsátotta.
Pér Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 6 „igen” szavazattal elfogadta, s a
következő határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012.(II.29.) Kt. határozata
1. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal Pér Megszüntető Okiratát – a 3. számú
melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.
2.Pér
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megszüntető Okiratot
aláírja.
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3. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Pér Község Jegyzőjét, hogy az 1. pontban hozott döntésről a
határozatot és a megszüntető okiratot a Magyar Államkincstár
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága részére az
elfogadását követő 8 napon belül törzskönyvi módosítás céljából
küldje meg.
Felelős: Herold Ádám polgármester - 2. pont vonatkozásában
dr. Slánicz Katalin jegyző – 3. pont vonatkozásában
Határidő: értelemszerűen
Friderics Cecília, Nagyszentjános Község Polgármestere: Ismertette a polgármesteri hivatal
megszüntető okiratának tatalmát a – képviselőknek előzetesen megküldött - 4. számú melléklet
szerint.
Ezt követően felolvasta az – előzetesen egyeztetett - írásbeli határozati javaslatot, majd kérdés,
hozzászólás hiányában azt szavazásra bocsátotta.
Nagyszentjános Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 5 „igen” szavazattal
elfogadta, s a következő határozatot hozta:
17/2012.(II.29.) határozat
1. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal Nagyszentjános Megszüntető
Okiratát – a 4. számú melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.
2.Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megszüntető
Okiratot aláírja.
3. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri Nagyszentjános Község Jegyzőjét, hogy az 1.
pontban hozott döntésről a határozatot és a megszüntető okiratot
a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei
Igazgatósága részére az elfogadását követő 8 napon belül
törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.
Felelős:
2. pont vonatkozásában Friderics Cecília polgármester
3. pont vonatkozásában Törökné dr. Csölle Katalin jegyző
Határidő:
2. pont vonatkozásában azonnal
3. pont vonatkozásában elfogadást követő 8 napon belül

4./ Jegyzők közszolgálati jogviszonyának megszüntetése
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Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Ismertette az – előzetesen egyeztetett- írásbeli határozati
javaslatot, majd kérdés, hozzászólás hiányában azt szavazásra bocsátotta.
Pér Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 6 „igen” szavazattal elfogadta, s a
következő határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012.(II.29.) Kt. határozata
Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Slánicz
Katalin jegyző közszolgálati jogviszonyát a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60.§ (2) bek. a)
pontja alapján 2012. március 31. napjával közös megegyezéssel
megszünteti.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: 2012. március 31.

Friderics Cecília, Nagyszentjános Község Polgármestere: Ismertette az – előzetesen egyeztetettírásbeli határozati javaslatot, majd kérdés, hozzászólás hiányában azt szavazásra bocsátotta.
Nagyszentjános Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 5 „igen” szavazattal
elfogadta, s a következő határozatot hozta:
18/2012.(II.29.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Törökné dr. Csölle Katalin jegyző közszolgálati jogviszonyát a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
60.§ (2) bek. a) pontja alapján 2012. március 31. napjával közös
megegyezéssel megszünteti.
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: 2012. március 31.
5./ Pályázat kiírása körjegyző álláshely betöltésére
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Előadta, hogy feltétlenül bízik abban, hogy a jelenlegi
jegyző dr. Slánicz Katalin pályázatát a kiírásra kerülő körjegyzői álláshelyre benyújtja.
Elmondja, hogy a javaslat mindenkihez el lett juttatva. Kéri, hogy az írásos anyagnak megfelelően
fogadja el a két testület a kiírást.
Pér Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 6 „igen” szavazattal elfogadta, s a
következő határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2012.(II.29.) Kt. határozata
Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a PérNagyszentjános Községek Körjegyzősége körjegyzői álláshelyre
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szóló pályázati kiírást – az 5. számú melléklet szerinti
tartalommal – elfogadja.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal

Friderics Cecília, Nagyszentjános Község Polgármestere: Elmondta, hogy a javaslat mindenkihez el
lett juttatva. Kéri, hogy az írásos anyagnak megfelelően fogadja el a két testület a kiírást.
Nagyszentjános Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 5 „igen” szavazattal
elfogadta, s a következő határozatot hozta:
19/2012.(II.29.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége körjegyzői
álláshelyre szóló pályázati kiírást – az 5. számú melléklet szerinti
tartalommal – elfogadja.
Felelős: Herold Ádám Pér Község Polgármestere
Határidő: azonnal
5./ Pályázat kiírása aljegyző álláshely betöltésére
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Elmondta, hogy a javaslat mindenkihez el lett juttatva.
Kéri, hogy az írásos anyagnak megfelelően fogadja el a két testület a kiírást.
Pér Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 6 „igen” szavazattal elfogadta, s a
következő határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2012.(II.29.) Kt. határozata
Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a PérNagyszentjános Községek Körjegyzősége aljegyzői álláshelyre
szóló pályázati kiírást – az 6. számú melléklet szerinti
tartalommal – elfogadja.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Friderics Cecília, Nagyszentjános Község Polgármestere: Előadta, hogy feltétlenül bízik abban,
hogy a jelenlegi jegyző Törökné dr. Csölle Katalin pályázatát a kiírásra kerülő aljegyzői álláshelyre
benyújtja.
Elmondta, hogy a javaslat mindenkihez el lett juttatva. Kéri, hogy az írásos anyagnak megfelelően
fogadja el a két testület a kiírást.
Nagyszentjános Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 5 „igen” szavazattal
elfogadta, s a következő határozatot hozta:
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20/2012.(II.29.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége aljegyzői
álláshelyre szóló pályázati kiírást – az 6. számú melléklet szerinti
tartalommal – elfogadja.
Felelős: Herold Ádám Pér Község Polgármestere
Határidő: azonnal
Balázs Ildikó, Nagyszentjános Község Képviselője: Elmondja, hogy ő is biztos abban, hogy a két
település helyes döntést hozott a megállapodás megkötésével, örömét fejezte ki, hogy sikerült „tető
alá hozni” a társulást. Meglátása szerint a nagyszentjánosiak büszkék lehetnek a Pérrel való
összefogásra, hiszen Pér nagyobb település, mint Nagyszentjános, így ők igyekeznek a nagyobbat
követve a körjegyzőség által elérhető lehetőségeket kimeríteni.
Friderics Cecília, Nagyszentjános Község Polgármestere: Örömét fejezi ki, hogy sikerült idáig
eljutni, hogy aláírhatják a két település közötti körjegyzőség létrehozásáról szóló dokumentumokat.
Egy fontos dologra hívja fel a figyelmet, nem szabad elfelejteni, hogy ennek a dokumentumnak az
aláírásával önállóságát egyik település sem veszítette el. A két település egymás önállóságát
tiszteletben tartva kíván élni a társulás adta pozitív lehetőségekkel.
A napirend tárgyalásának befejeztével az ülést berekesztette.
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Egyetértését fejezte ki a Polgármester Asszony által
elmondottakra. A napirend tárgyalásának befejeztével mindenkinek megköszönte az ülésen való
részvételt, majd az ülést bezárta.

K. m. f.

---------------------------------Friderics Cecília
polgármester

---------------------------------------Törökné dr. Csölle Katalin
jegyző

-----------------------------Herold Ádám
polgármester

--------------------------------dr. Slánicz Katalin
jegyző
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