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J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Murony Község Murony 
Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2011.  december  6-án  megtartott  közös 
testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)

Az ülés elnökei: Hornok Sándor Tarhos község polgármestere
    Fekete Ferenc Zoltán Murony község polgármestere

Jelen vannak Tarhos Község Önkormányzata részéről: 

Hornok Sándor polgármester
Dr. Halász István László képviselő
Erdősné Bodor Tünde képviselő
Szilágyi Anikó alpolgármester

Jelen vannak Murony Község Önkormányzata részéről:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Ladányi Lászlóné képviselő
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester
Pocsai Imre László képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:

Czene Boglárka körjegyző
Kosznáné Pule Ilona jegyző

Távol maradt:
Bunta Ferenc képviselő
Buzgán Mihály képviselő
Jeneiné Batízi Julianna képviselő

Hornok  Sándor  polgármester: tisztelettel  köszönti  Fekete  Ferenc  Zoltánt,  Murony község 
polgármesterét, Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testületét valamint Kosznáné 
Pule  Ilonát,  Murony  község  jegyzőjét.  Köszönti  Tarhos  Község  Önkormányzatának 
Képviselő-testületét, valamint Czene Boglárkát, Bélmegyer -Tarhos községek körjegyzőjét.

Elmondja,  hogy  a  közös  testületi  ülés  összehívásának  oka,  hogy  a  képviselő-testületek 
kinyilvánították azon szándékukat, hogy 2012. január 1-jétől az igazgatási feladatok ellátására 
körjegyzőségek hoznak létre, ezért kerül sor a mai közös testületi ülésre.
Kéri a képviselő-testületeket, hogy mutatkozzanak be.
Megállapítja,  hogy  az  ülésről  bejelentés  nélkül  távol  van  Bunta  Ferenc  képviselő. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
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A  jegyzőkönyvet  Tarhos  Község  Önkormányzata  részéről  Lipcsei  Jánosné  vezeti, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Szilágyi Anikó képviselőt javasolja. 
Hornok  Sándor  polgármester  kéri  a  képviselő-testületet,  hogy  a  hitelesítő  személyéről 
szavazzanak. 

Tarhos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – a hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Hornok  Sándor  polgármester  átadja  a  szót  Fekete  Ferenc  Zoltán  Murony  község 
polgármesterének.

Fekete  Ferenc  polgármester tisztelettel  köszönti  Hornok  Sándort,  Tarhos  község 
polgármesterét,  Tarhos  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testületét  valamint  Czene 
Boglárkát  Bélmegyer-Tarhos  községek  körjegyzőjét.  Köszönti  Murony  Község 
Önkormányzatának  Képviselő-testületét,  valamint  Kosznáné  Pule  Ilonát  Murony  község 
jegyzőjét.
Megállapítja,  hogy az  ülésről  Buzgán Mihály és  Jeneiné  Batízi  Julianna  képviselők  távol 
vannak. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. 
A jegyzőkönyvet Murony Község Önkormányzata részéről Nagy Beatrix vezeti, jegyzőkönyv 
hitelesítőknek Fekete Zoltán Ferenc és Ladányi Lászlóné képviselőket javasolja. 
Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről 
szavazzanak. 

Murony  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül - a hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Fekete Ferenc Zoltán Murony község polgármestere ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. A Murony – Tarhos Körjegyzőség létrehozásáról szóló képviselő-testületi határozatok 
megerősítése
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

2. Bélmegyer – Tarhos Körjegyzőség megszűnéséről szóló okirat elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Murony Község Polgármesteri Hivatal megszűnéséről szóló okirat elfogadása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

3. Murony  –  Tarhos  községek  körjegyzőség  létrehozásáról  szóló  megállapodásának 
megvitatása, elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

4. Murony – Tarhos Körjegyzőségek Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

5. Körjegyzői álláshely kiírásáról szóló pályázati hirdetmény megvitatása, elfogadása

-2-



Tarhos Község Önkormányzata                                                                     Murony Község Önkormányzata
          Képviselő-testülete                                                                                           Képviselő-testülete        
  5641 Tarhos, Petőfi u. 29.                                                                                  5672 Murony, Földvári u. 1.

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

6. Bejelentések

Fekete Ferenc Zoltán Murony község polgármestere kéri Murony Község Önkormányzatának 
Képviselő-testületét, hogy a napirendi pontokról szavazzanak.

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 
– 1 tartózkodás mellett a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.

Fekete  Ferenc  Zoltán polgármester  átadja  a  szót  Hornok  Sándor  Tarhos  község 
polgármesterének.

Hornok Sándor polgármester ismerteti a napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. A Murony – Tarhos Körjegyzőség létrehozásáról szóló képviselő-testületi határozatok 
megerősítése
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

2. Bélmegyer – Tarhos Körjegyzőség megszűnéséről szóló okirat elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Murony Község Polgármesteri Hivatal megszűnéséről szóló okirat elfogadása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

3. Murony  –  Tarhos  községek  körjegyzőség  létrehozásáról  szóló  megállapodásának 
megvitatása, elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

4. Murony – Tarhos Körjegyzőségek Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

5. Körjegyzői álláshely kiírásáról szóló pályázati hirdetmény megvitatása, elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

6. Bejelentések

Hornok Sándor polgármester kéri Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 
napirendi pontokról szavazzanak.

Tarhos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül -  a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.

Hornok Sándor polgármester átadja a szót Murony község polgármesterének.
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1./  Napirend:  A  Murony  –  Tarhos  Körjegyzőség  létrehozásáról  szóló  képviselő-testületi 
határozatok megerősítése.

         Előadó: Hornok Sándor polgármester
         Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc   Zoltán   polgármester:   Murony község képviselő-testületének meg kell erősítenie 
azon szándékát, hogy körjegyzőséget kíván létrehozni Tarhos községgel, Murony székhellyel.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Fekete Ferenc  Zoltán  polgármester kéri a képviselő-testületet,  hogy a határozati  javaslatról 
szavazzanak.

Murony Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

168/2011. (XII. 06.) határozat:

Murony község önkormányzat  képviselő – testülete  úgy 
határoz, hogy megerősíti a 2011. november 24-én hozott 
163  /2011.(XI.  24.)  számú  határozatát,  és  kinyilvánítja, 
hogy 2012. január 01. napjától kezdődően Körjegyzőséget 
kíván  létrehozni  Tarhos  községgel,  igazgatási  feladatok 
ellátása érdekében.  A körjegyzőség székhelyéül Murony 
községet kívánja megjelölni
Felkéri  a  polgármestert  és  jegyzőt,  hogy  a  fentieknek 
megfelelően  az előkészítő tárgyalásokat  folytassa le, és 
azok  állásáról  a  képviselő  –  testületet   folyamatosan 
tájékoztatni szíveskedjenek.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester átadja a szót Tarhos község polgármesterének.

Hornok Sándor  polgármester:  a  képviselő-testületnek  meg  kell  erősítenie  azon  szándékát, 
hogy Murony községgel az igazgatási feladatok ellátására körjegyzőséget hoz létre, Murony 
székhellyel.
Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
Hornok  Sándor  polgármester  kéri  a  képviselő-testületet,  hogy  a  határozati  javaslatról 
szavazzanak.

Tarhos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
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110/2011. (XII. 06.) határozat:

Tarhos  község  önkormányzat  képviselő  –  testülete  úgy 
határoz, hogy megerősíti a 2011. november 11-én hozott 
109/2011.(XI.17.)  számú  határozatát,  és  kinyilvánítja, 
hogy 2012. január 01. napjától kezdődően Körjegyzőséget 
kíván létrehozni  Murony községgel,  igazgatási  feladatok 
ellátása érdekében.  A körjegyzőség székhelyéül Murony 
községet kívánja megjelölni.
Felkéri  a  polgármestert  és  jegyzőt,  hogy  a  fentieknek 
megfelelően  az  előkészítő  tárgyalásokat  folytassa  le,  és 
azok  állásáról  a  képviselő  –  testületet  folyamatosan 
tájékoztatni szíveskedjenek.

Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

2./ Napirend: Bélmegyer-Tarhos Körjegyzőség megszűnéséről szóló okirat elfogadása
          Előadó: Hornok Sándor polgármester
          Murony Község Polgármesteri Hivatal megszűnéséről szóló okirat elfogadása
          Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok  Sándor  polgármester  kéri  a  képviselő-testületet,  hogy  a  határozati  javaslatról 
szavazzanak.

Tarhos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

111/2011. (XI. 06.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
mellékletben  foglaltak  szerint  változatlan  formában 
elfogadja Bélmegyer-Tarhos Községek Körjegyzőségének 
2011.  december  31-i  hatállyal  történő  megszűnését 
tartalmazó okiratot.
Kéri  a  körjegyzőt,  hogy  a  közösen  működtetett 
költségvetési  szerv  megszűnésével  kapcsolatos 
adatváltozásokat  a  társszervek  felé  szíveskedjen 
bejelenteni.

Határidő: adatváltozás bejelentése 2011. december 15.
Felelős: Czene Boglárka körjegyző

Hornok  Sándor  polgármester  átadja  a  szót  Fekete  Ferenc  Zoltán  Murony  község 
polgármesterének.
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Fekete  Ferenc    Zoltán    polgármester:   Murony Község Polgármesteri  Hivatal  megszűnésével 
kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt 
határozati javaslatról szavazzanak.

Murony Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

169/2011. (XII. 06.) határozat:

Murony  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Murony  Község  Önkormányzat 
Polgármesteri  Hivatalának  megszüntetéséről  szóló 
előterjesztést,  és  azt  a  határozat  mellékletét  képező 
okiratban foglaltak szerint elfogadja.
Felhatalmazza  a  polgármestert  és  jegyzőt,  hogy  a 
megszüntető okiratot aláírásával lássa el.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

3./ Napirend: Murony – Tarhos községek körjegyzőség létrehozásáról szóló 
megállapodásának megvitatása, elfogadása

         Előadó: Hornok Sándor polgármester
         Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Hornok  Sándor  polgármester: a  megállapodással  kapcsolatban  két  észrevétele  van  Fekete 
Ferenc Zoltánnak,  Murony  község  polgármesterének.  Az  egyik,  hogy  a  tervezetben  nem 
szerepel  az,  hogy  ha  Tarhos  kéthavi  hozzájárulással  elmarad,  akkor  Murony  település 
inkasszót nyújthat be. 

Fekete Ferenc   Zoltán   polgármester  : annyi kiegészítése van, hogy ez egy biztonsági megoldás, 
hiszen Murony település sem dúskál az anyagi javakban.

Hornok Sándor polgármester: a másik kiegészítés az, hogy ha a körjegyzőség tarhosi vagy a 
muronyi  kirendeltségének  dolgozójától  megválnak  vagy  nyugdíjba  megy,  s  ez 
többletkiadással jár, azt a települési önkormányzatnak kell vállalni, s a havi hozzájáruláson túl 
kell utalni a körjegyzőség számlájára. 
Van-e módosító indítvány?
Módosító indítvány nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy a 
kiegészítéssel  érintett,  körjegyzőségi  megállapodásról  szóló  határozati  javaslatról 
szavazzanak.
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Tarhos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

112/2011. (XII. 06.) határozat:

Tarhos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Murony  –  Tarhos  Körjegyzőség 
létrehozásáról  szóló  előterjesztést,  és  azt  a  határozat 
mellékletét  képező  „Megállapodás  körjegyzőség 
létrehozásáról” szóló okiratot az alábbi két kiegészítéssel 
együtt elfogadja.
- amennyiben  Tarhos  község   az  éves  költségvetésben 
megállapított havi hozzájárulást két hónapot elérően nem 
utalja  át,  úgy  Murony  község  önkormányzata  jogosult 
Tarhos község számlájára az elmaradás  erejéig inkasszót 
benyújtani.
- amennyiben  a  két  településen  foglalkoztatott 
köztisztviselők  közül  nyugdíjazás,  munkaviszony 
megszüntetés  stb.  következik  be,  és  ez  az  évi 
költségvetésen  felül  többletköltséggel  jár,  a 
többletköltséget  az  az  önkormányzat  viseli,  akinél  az 
érintett  munkavállaló  a  körjegyzőség  megalakulását 
megelőzően munkaviszonyban állt.
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy a társulási 
megállapodást aláírásával lással el. 

Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Hornok  Sándor  polgármester  átadja  a  szót  Fekete  Ferenc Zoltán Murony  község 
polgármesterének.

Fekete Ferenc    Zoltán   polgármester:   kéri a képviselő-testületet, hogy a kiegészítéssel érintett 
körjegyzőségi megállapodásról szóló határozati javaslatról szavazzanak.

Murony Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

170/2011. (XII. 06.) határozat:

Murony  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Murony  –  Tarhos  Körjegyzőség 
létrehozásáról  szóló  előterjesztést,  és  azt  a  határozat 
mellékletét  képező  „Megállapodás  körjegyzőség 
létrehozásáról” szóló okiratot az alábbi két kiegészítéssel 
együtt elfogadja.
- amennyiben  Tarhos  község   az  éves  költségvetésben 
megállapított havi hozzájárulást két hónapot elérően nem 
utalja  át,  úgy  Murony  község  önkormányzata  jogosult 
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Tarhos község számlájára az elmaradás  erejéig inkasszót 
benyújtani.
- amennyiben  a  két  településen  foglalkoztatott 
köztisztviselők  közül  nyugdíjazás,  munkaviszony 
megszüntetés  stb.  következik  be,  és  ez  az  évi 
költségvetésen  felül  többletköltséggel  jár,  a 
többletköltséget  az  az  önkormányzat  viseli,  akinél  az 
érintett  munkavállaló  a  körjegyzőség  megalakulását 
megelőzően munkaviszonyban állt.
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy a társulási 
megállapodást aláírásával lássa el. 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

4./ Napirend: Murony – Tarhos Körjegyzőségek Alapító Okiratának elfogadása
          Előadó: Hornok Sándor polgármester
          Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete  Ferenc  Zoltán polgármester  átadja  a  szót  Hornok  Sándor  Tarhos  község 
polgármesterének.

Hornok Sándor polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy a 
Murony-Tarhos Körjegyzőségek Alapító Okiratáról szóló határozati javaslatról szavazzanak.

Tarhos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

113/2011. (XII. 06.) határozat:

Tarhos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Murony  –  Tarhos  Körjegyzőség 
létrehozásáról  szóló  előterjesztést,  és  azt  a  határozat 
mellékletét  képező  „Murony-Tarhos  Körjegyzőségek 
Alapító  Okirata”  dokumentumban  foglaltak  szerint 
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy az alapító 
okiratot aláírásával lássa el.

Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Hornok  Sándor  polgármester  átadja  a  szót  Fekete  Ferenc Zoltán Murony  község 
polgármesterének.
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Fekete  Ferenc    Zoltán    polgármester:   Murony  községre  vonatkozó  előterjesztésben  elírás 
történt  „Tarhos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület”  helyett  kéri  „Murony  Község 
Önkormányzat  Képviselő-testület”  kijavítani,  egyéb  vonatkozásában  változatlan.  Van-e 
módosító indítvány?
Módosító indítvány nem hangzik el.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületét, 
hogy a „Murony – Tarhos Körjegyzőségek Alapító Okirat” dokumentumról szóló határozati 
javaslatról szavazzanak.

Murony Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

171/2011. (XII. 06.) határozat:

Murony  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Murony  –  Tarhos  Körjegyzőség 
létrehozásáról  szóló  előterjesztést,  és  azt  a  határozat 
mellékletét  képező  „Murony-Tarhos  Körjegyzőségek 
Alapító  Okirata”  dokumentumban  foglaltak  szerint 
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy az alapító 
okiratot aláírásával lássa el.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

5./  Napirend:  Körjegyzői  álláshely  kiírásáról  szóló  pályázati  hirdetmény  megvitatása, 
elfogadása

          Előadó: Hornok Sándor polgármester
          Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete  Ferenc  Zoltán polgármester  átadja  a  szót  Hornok  Sándor  Tarhos  község 
polgármesterének.

Hornok  Sándor  polgármester: a  körjegyzői  álláshely  kiírásáról  szóló  előterjesztéssel 
kapcsolatban van-e észrevétel?
Észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy a 
Murony-Tarhos körjegyzői álláshely pályázati kiírás határozati javaslatáról szavazzanak.

Tarhos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

114/2011. (XII. 06.) határozat:

Tarhos  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Murony – Tarhos Körjegyzőség körjegyzői 
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állására  szóló  pályázati  kiírást,  és  azt  a  határozat 
mellékletét képező kiírásban foglaltak szerint jóváhagyja.
Felkéri  Fekete  Ferencet  Murony  község  polgármesterét, 
hogy  a  kiírásban  foglaltak  szerint  a  pályázati  eljárást 
folytassa  le,  és  annak  állásáról  Tarhos  polgármesterét, 
Hornok Sándort folyamatosan tájékoztassa.

Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Hornok  Sándor  polgármester  átadja  a  szó  Fekete  Ferenc  Zoltán  Murony  község 
polgármesterének.

Fekete  Ferenc   Zoltán   polgármester:   a  pályázati  kiírással  kapcsolatban  van-e  kérdés, 
hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületét, 
hogy a körjegyzői álláshely pályázati kiírásáról szóló határozati javaslatról szavazzanak.

Murony Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

172/2011. (XII. 06.) határozat:

Murony  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Murony – Tarhos Körjegyzőség körjegyzői 
állására  szóló  pályázati  kiírást,  és  azt  a  határozat 
mellékletét képező kiírásban foglaltak szerint jóváhagyja.
Felkéri  Fekete  Ferenc  Zoltán  Murony  község 
polgármesterét,  hogy  a  kiírásban  foglaltak  szerint  a 
pályázati  eljárást  folytassa  le,  és  annak állásáról  Tarhos 
polgármesterét,  Hornok  Sándort  folyamatosan 
tájékoztassa.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Bejelentések

Hornok Sándor polgármester: részéről nincs bejelentés.

Fekete Ferenc   Zoltán   polgármester  : tájékoztatásul elmondja, hogy a legközelebbi képviselő-
testületi  ülés  december  21-én 14 órakor  lesz,  melyre  tisztelettel  meghívja  Tarhos  Község 
Önkormányzata  Képviselő-testületét.  Az  ülésen  fogják  elbírálni  a  körjegyzői  állásra 
beérkezett pályázatokat.

Hornok Sándor polgármester átadja a szót Murony község jegyzőjének.
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Kosznáné Pule Ilona jegyző: ezen az ülésen kell még elfogadni a körjegyzőség Szervezeti és 
Működési  Szabályzatát,  amely  alapján  a  körjegyzőség  végezni  fogja  a  munkáját.  Több 
alkalommal tárgyalt a körjegyzőség létrehozásáról a két polgármester, s a képviselő-testületek 
is  figyelembe  vették  azt,  hogy  a  körjegyzőség  létrehozására  rövid  idő  áll  rendelkezésre. 
Tarhos  községnek  fontos  a  körjegyzőség  egyrészt  az  Önhiki  miatt,  másrészt  pedig  a 
Bélmegyer- Tarhos társulás megszűnik, emiatt vagy polgármesteri hivatalt kell alakítani, vagy 
másik körjegyzőségbe csatlakozni, üres jogi helyzet nem jöhet létre.  Személyesen egyeztetést 
folytatott a Magyar Államkincstárnál és a Kormányhivatal illetékeseivel. Elképzelhető, hogy 
szükség  lesz  még  módosításokra,  hiszen  nem  tudják,  hogy  decemberben  milyen 
jogszabályváltozások lesznek. Úgy gondolja, hogy most lesz egy legális jogi helyzet, amely 
alapján 2012. január 1-jével már az új körjegyzőség működhet, ha pedig szükséges lesz, lehet 
majd módosítani. Köszöni a szót. 

Hornok  Sándor  polgármester: bízik  abban,  hogy  az  új  körjegyzőség  jelentős  anyagi 
megtakarítást eredményez, valamint a közigazgatás átszervezése során is előnyt fog jelenteni. 
Ez  egy  megelőző  lépés  volt,  hiszen  nem  tudják  még,  hogy  hogyan  fognak  dönteni  az 
Országgyűlésben.  Kívánja,  hogy az együttműködés eredményes  és sikeres legyen mindkét 
településre nézve. Köszöni a szót.

Fekete Ferenc    Zoltán    polgármester:   ez a megoldás „előremenekülés”, hiszen a költségvetés 
konkrét számai még nem ismertek. Ezzel a lépéssel mindkét település önállósága megmarad, 
saját maga dönt a szervezeti felépítésében.  Ha a társulás nem hozza meg a várt eredményt, 
akkor ezt fel is lehet bontani. Úgy gondolja, hogy a társulás akkor jó, ha mindkét településnek 
előnye – főleg anyagi – származik. Bízik abban, hogy az együttműködés jó lesz a két település 
között. Köszöni a szót.

Hornok Sándor polgármester átadja a szót a képviselőknek.

Ladányi  Lászlóné  Murony  község  képviselője: Hornok  Sándor  Tarhos  község 
polgármesterétől kérdezné meg, hogy miért válnak külön Bélmegyertől?

Hornok Sándor polgármester: az anyagi megtakarítás miatt válnak el Bélmegyer településtől. 
1-2 millió forint megtakarítást lát a Muronnyal történő együttműködés során, s ez nagy pénz. 
Egyelőre nem tervezik a feladatok átadását-átvételét, mint Bélmegyer esetében. Ez is okozott 
feszültséget az elszámolás során. Muronnyal történő együttműködés során „csak” a jegyző 
közös, azonban, ha a központi szabályozás arra kényszerít, vagy gazdaságilag is előnyösebb, 
akkor  készek egyéb  vonatkozásban is  együttműködni.  Jelen megállapodás  szerint  mindkét 
település helyben látja el a feladatát.

Ladányi Lászlóné Murony község képviselője: Bélmegyer településsel nem így volt? 

Hornok Sándor polgármester: nem, az adóügy ellátása közös ügyintézővel történt, s ez anyagi 
előnnyel nem járt.

Fekete Ferenc   Zoltán   polgármester:   jelen megállapodással mindkét település saját maga dönt 
a szervezeti felépítésben. Úgy gondolja, hogy megtették azt a lépést, amivel meg tudják előzni 
a központi szabályzást.
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Fekete  Ferenc  Zoltán  Murony  község  polgármestere  megköszöni  a  részvételt,  s  a  közös 
testületi ülést bezárja.

Hornok Sándor Tarhos Község polgármestere megköszöni a részvételt, s közös testületi ülést 
bezárja.

- Kmf. -

Murony község Önkormányzata részéről:

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                  Kosznáné Pule Ilona
      polgármester               jegyző

   Fekete Zoltán Ferenc       Ladányi Lászlóné
              jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő

Tarhos Község Önkormányzata részéről:

Hornok Sándor Czene Boglárka
 polgármester      körjegyző

Szilágyi Anikó
      jegyzőkönyv hitelesítő
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