Iktatószám:382-27/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nagyszentjános Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 23. napján 18 órakor Nagyszentjánoson a
Polgármesteri Hivatal dísztermében 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. Megállapította, hogy Pér Község Önkormányzat Képviselőtestülete határozatképes.
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 7 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánította.
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Az együttes ülés megnyitása és napirendjének szavazásra
bocsátását megelőzően tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az együttes ülésre vonatkozó ügyrendi
szabályokat Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (II.29.) Kt. határozata
tartalmazza, melyet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal
egyetemben kell alkalmazni.
Friderics Cecília, Nagyszentjános Község Polgármestere: Az együttes ülés megnyitása és
napirendjének szavazásra bocsátását megelőzően szintén tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az
együttes ülés ügyrendi szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzati Képviselő-testülete
14/2012.(II.29.) határozata rendelkezik, melyben foglaltakat az Önkormányzat SZMSZ-ével
összhangban kell alkalmazni.
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: 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.

Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosítása I.
Előadók: polgármesterek
N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a:

1./

Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosítása I.
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Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: Tájékoztatta a jelenlévő képviselőket, hogy a Magyar
Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságától a körjegyzőséget létrehozó
megállapodás vonatkozásában hiánypótlás érkezett, az ebben foglaltaknak történő eleget tétel
érdekében vált szükségessé a testületi ülés összehívására. Az államháztartás végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a társulási
megállapodásnak tartalmaznia kell az irányítási jogok gyakorlásának módját, esetleges megosztását
vagy valamely alapító szerv részére történő kizárólagos biztosítását. Javaslatom, hogy a jogszabályi
kötelezésnek eleget téve - a határozati javaslatnak megfelelően - egészítsük ki a megállapodás
„Ellenőrzésre” vonatkozó rendelkezésit azzal, hogy az irányítási jogokat a péri és a nagyszentjánosi
testület együttesen gyakorolja.
Ezt követően felolvasta – az előzetesen egyeztetett - írásbeli határozati javaslatot, majd kérdés,
hozzászólás hiányában azt szavazásra bocsátotta.
Pér Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 7 „igen” szavazattal elfogadta, s a
következő határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2012.(III.23.) Kt. határozata
Pér
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
19/2012.(II.29.) számú határozatával elfogadott „Megállapodás
Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alakításáról és
fenntartásáról” szóló megállapodást az alábbiak szerint
módosítja:
1./ A Megállapodás „V. Ellenőrzés” fejezete „V. Ellenőrzés,
Irányítás” elnevezésre módosul, továbbá a fejezet az alábbi
rendelkezéssel egészül ki:
„Pér
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
és
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a
költségvetési szerv felett – az irányítási jogokat együttesen
gyakorolja.”
2./Pér
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pér-Nagyszentjános
Községek Körjegyzőségének alakításáról és fenntartásáról szóló
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – melléklet szerinti
- megállapodást aláírja.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Friderics Cecília, Nagyszentjános község polgármestere: Ezt követően – Pér község polgármestere
által előterjesztett határozati javaslattal egyezően - szintén szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot 7 „igen” szavazattal
elfogadta és a következő határozatot hozta:
29/2012.(III.23.) határozat
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Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
15/2012.(II.29.) számú határozatával elfogadott „Megállapodás
Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alakításáról és
fenntartásáról” szóló megállapodást az alábbiak szerint
módosítja:
1./ A Megállapodás „V. Ellenőrzés” fejezete „V. Ellenőrzés,
Irányítás” elnevezésre módosul, továbbá a fejezet az alábbi
rendelkezéssel egészül ki:
„Pér
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
és
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a
költségvetési szerv felett – az irányítási jogokat együttesen
gyakorolja.”
2./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a PérNagyszentjános Községek Körjegyzőségének alakításáról és
fenntartásáról szóló módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt – melléklet szerinti - megállapodást aláírja.
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: azonnal
Friderics Cecília, Nagyszentjános Község Polgármestere: A napirend tárgyalásának befejeztével az
ülést berekesztette.
Herold Ádám, Pér Község Polgármestere: 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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