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Ikt. szám: 2-34/ 2011. 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott közös 

testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme (Murony, Földvári u. 1.) 

 

Az ülés elnökei:  
      Fekete Ferenc Zoltán Murony község polgármestere 

    Hornok Sándor Tarhos község polgármestere 

 

Jelen vannak Murony Község Önkormányzata részéről: 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő  

Ladányi Lászlóné képviselő 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester 

Pocsai Imre László képviselő 

 

Jelen vannak Tarhos Község Önkormányzata részéről:  

  

Hornok Sándor polgármester 

Erdősné Bodor Tünde képviselő 

Szilágyi Anikó alpolgármester 

 

Tanácskozási joggal részt vett: 

Czene Boglárka körjegyző 

Kosznáné Pule Ilona jegyző 

 

Távol maradt: 

    Bunta Ferenc képviselő 

Buzgán Mihály képviselő 

Dr. Halász István László képviselő 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán 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 képviselő távol van. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes. Az ülést megnyitja.  

A jegyzőkönyvet Murony Község Önkormányzata részéről Nagy Beatrix vezeti, jegyzőkönyv 

hitelesítőknek Jeneiné Batízi Julianna és Pocsai Imre László képviselőket javasolja.  
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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. 

Kiegészítené a napirendi pontokat egy szükséges módosítás miatt. Javasolja 1/2 napirendi 

pontnak „A Murony –Tarhos Községek Körjegyzőség alapító okiratának egységes szerkezetbe 

foglalása” pontot  

 

 

Napirendi pontok: 

1./ A Murony- Tarhos  Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

  Hornok Sándor polgármester 

 

1/2. A Murony –Tarhos Községek Körjegyzőség alapító okiratának egységes szerkezetbe 

foglalása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

  Hornok Sándor polgármester 

 

2./  A Murony- Tarhos  Körjegyzőség körjegyzői álláshelyére érkezett pályázatok  elbírálása. 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

  Hornok Sándor polgármester 

 

3./ Bejelentések, egyebek.  

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

              Hornok Sándor polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán Murony község polgármestere kéri Murony Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületét, hogy a napirendi pontokról szavazzanak. 

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 

– a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra. 

 

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. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésről 

két képviselő van távol, Bunta Ferenc, és Dr Halász István László képviselő. 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
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tartózkodás nélkül – a hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. 

 

 

Hornok Sándor polgármester: Kéri Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy 

a napirendi pontokról szavazzanak. 

 

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra. 

 

Hornok Sándor polgármester átadja a szót Murony község polgármesterének. 

 

1./ A Murony- Tarhos  Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

  Hornok Sándor polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról 

szavazzanak. 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 

 

188/2011. (XII. 21.) határozat: 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete úgy 

határoz, hogy elfogadja Murony - Tarhos Körjegyzőség 

Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes 

szerkezetben. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester átadja a szót Tarhos község polgármesterének. 

 

Hornok Sándor polgármester: Tehát az SZMSZ módosításról van szó, az előterjesztésben a 4. 

oldalon tévedésből a létszámadatoknál Tarhos vonatkozásában az ügyintézői létszám 4 fő, és 

ebből az igazgatási ügyintéző nem két fő, hanem egy fő, ennek alapján kérné az 

összefüggésekben is javítani az SZMSZ-t. Más módosító javaslat van? Más módosítási 

javaslat nem hangzott el. 

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

szavazzanak. 

 

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 

 



Tarhos Község Önkormányzata                                                                     Murony Község Önkormányzata 

          Képviselő-testülete                                                                                           Képviselő-testülete         

  5641 Tarhos, Petőfi u. 29.                                                                                  5672 Murony, Földvári u. 1. 

 

 

-4- 

124/2011. (XII. 21.) határozat 

Tarhos község önkormányzat képviselő – testülete úgy 

határoz, hogy elfogadja Murony - Tarhos Körjegyzőség 

Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes 

szerkezetben azzal, hogy a hivatal létszáma nem 5 fő 

hanem 4 fő. 

Felelős:  Hornok Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Még egy módosítás lenne. Az 5. oldal tetején a körjegyzőség 

működési rendjénél a munkaidő nem munkaidő, hanem ügyfélfogadás. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Igen, nem munkaidő, hanem hivatali 

ügyfélfogadási idő. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen a munkaidőt át kell írni ügyfélfogadási időre. 

Módosítási javaslat van még? Más módosítási javaslat nem hangzik el. Fekete Ferenc Zoltán 

polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a módosítások elfogadásáról szavazzanak. 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 

 

189/2011. (XII. 21.) határozat: 

Murony  község önkormányzat képviselő – testülete úgy 

határoz, hogy elfogadja Murony - Tarhos Körjegyzőség 

Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes 

szerkezetben azzal, hogy  a tarhosi  hivatal létszáma nem 

5 fő hanem 4 fő, illetve, hogy az 5.oldal tetején a 

munkaidő megnevezés helyesen ügyfélfogadási idő. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester átadja a szót Tarhos község polgármesterének. 

 

Hornok Sándor polgármester: Kérné a tarhosi testületet ennek a pontnak a jóváhagyására. 

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

 

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 

125/2011. (XII. 21.) határozat 

Tarhos község önkormányzat képviselő – testülete úgy 

határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja a kiegészítésekkel 

együtt Murony - Tarhos Körjegyzőség Szervezeti és 

Működési Szabályzatát egységes szerkezetben, azzal hogy 
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az  5. oldal tetején a körjegyzőség működési rendjénél a 

munkaidő nem munkaidő, hanem ügyfélfogadási idő. 

Felelős:  Hornok Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

1/2. A Murony –Tarhos Községek Körjegyzőség alapító okiratának egységes szerkezetbe 

foglalása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

  Hornok Sándor polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel 

kapcsolatban? A javítás az előzőleg elfogatottal  szemben mindössze az, hogy a jogelődök 

megnevezésénél a jogelődök címe is feltüntetésre került. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.  

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 

 

190/2011. (XII. 21.) határozat 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete úgy 

határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja az előterjesztés 

mellékletét képező  Murony - Tarhos Körjegyzőség 

Alapító Okiratát egységes szerkezetben. Felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot 

aláírásával lássa el. 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Hornok Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a tarhosi képviselő –testületnek is, 

amennyiben nincs módosítási javaslat. 

Módosítási javaslat nem hangzik el. 

 

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 

 

126/2011. (XII. 21.) határozat 

Tarhos község önkormányzat képviselő – testülete úgy 

határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja az előterjesztés 

mellékletét képező  Murony - Tarhos Körjegyzőség 

Alapító Okiratát egységes szerkezetben. Felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot 

aláírásával lássa el. 

Felelős:  Czene Boglárka körjegyző 
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Határidő:  értelem szerint 

 

Hornok Sándor polgármester: Egy pillanat, megkérdezné hogy az ügyrend 2. sz. 

mellékletében a képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és végzettségek miért vannak itt? 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Az  körjegyzőség SZMSZ-e  alapján a jegyző elkészíti az 

körjegyzőség ügyrendjét, az ügyrendet pedig a polgármesterek egyetértésével hagyja jóvá a 

körjegyző. Az önkormányzati törvény előírja, hogy milyen mellékleteket kell tartalmaznia az 

SZMSZ -nek, ez a kettő melléklet azért van benne. 

 

Hornok Sándor polgármester: Érti. 

 

Czene Boglárka körjegyző: Tehát ha a mellékletek módosításra kerülnek, akkor az ugyanúgy 

osztja az egésznek a sorsát….. 

 

Hornok Sándor polgármester: Ha a mellékletek változnak akkor az egészet újra el kell 

fogadni. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A polgármestereknek kell jóváhagyni az ügyrendet. De hát 

természetesen az SZMSZ a képviselő –testületek elé bármikor bevihető módosításokra. 

 

Hornok Sándor polgármester: 2. napirendi pont következik. 

 

 

2./ Murony - Tarhos Körjegyzőség körjegyzői álláshelyére érkezett pályázatok elbírálása. 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

  Hornok Sándor polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tehát az Ügyrendi, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 

pályázatokat felbontotta és értékelte, átadná a szót Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnöknek és 

kérné, hogy tájékoztassa az ülésen megjelenteket az eredményekről. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A délelőtt folyamán a bizottság értékelte a 

pályázatokat, három pályázat érkezett be a kiírásra, 11 pontban lett összesítve a pályázati 

kiírás, mindegyik pályázó nyilatkozott a nyílt ülésen való tárgyalhatóságról. Az első pályázó 

Vetró László Pusztaföldvárról pályázott, 8 pontban felelt meg, igazgatás szervezői 

képesítéssel, mélyépítő technikus képesítéssel rendelkezik, van 7 év jegyzői gyakorlata, 14 év 

közigazgatási gyakorlata, nem rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, ECDL vizsgával, 

valamint helyi ismerettel sem rendelkezik, sikeres pályázat esetén szolgálati lakást kérne, 

vállalná, hogy ide költözik. Második pályázó dr. Lőrincsik Edit Újkígyósról, aki az ülésen is 

jelen van, 7 pontnak felelt meg, jogi és számítástechnikai végzettségekkel rendelkezik, nincs 

jegyzői gyakorlata, közigazgatási gyakorlata, valamint helyi ismerettel sem rendelkezik. 

Harmadik pályázó Kosznáné Pule Ilona Szabadkígyósról, aki Murony község jegyzője, mind 

a 11 pontnak megfelel, igazgatás szervezői végzettséggel, 7 év jegyzői gyakorlattal, 20 év 

közigazgatási gyakorlattal, anyakönyvi szakvizsgával, ECDL vizsgával, helyi ismerettel 

rendelkezik. A kiírásnak egy pályázat felelt meg. A másik két pályázat a kiírásnak nem felelt 

meg. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester átadja a szót Kosznáné Pule Ilona jegyzőnek. 

 



Tarhos Község Önkormányzata                                                                     Murony Község Önkormányzata 

          Képviselő-testülete                                                                                           Képviselő-testülete         

  5641 Tarhos, Petőfi u. 29.                                                                                  5672 Murony, Földvári u. 1. 

 

 

-7- 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Köszöni a szót, a ktv. ugyan nem mond olyat, hogy valamilyen 

módon összeférhetetlen lenne ugye a pályázat elbírálásával kapcsolatosan, de úgy gondolja, 

hogy nem lenne etikus ha az ülés további részében jegyzőként venne részt, ezért fel kérné 

Czene Boglárka körjegyzőt, hogy lássa el ezt a törvényességi feladatot, erre az egy napirendi 

pontra. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tehát mivel egy érvényes pályázat érkezett, amely 

minden szempontnak megfelel, megkérdezné, hogy szóban kívánja –e kiegészíteni a 

pályázatot. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Azt gondolja, hogy egy mindenre kiterjedő pályázatot nyújtott 

be. Abban az esetben, ha megtisztelik a bizalmukkal, elsődleges  feladatának, tekinti azt hogy 

az önkormányzati törvény változásairól a képviselő- testületeket tájékoztassa ezáltal segítve a 

döntéseket és mindent szeretne annak érdekében megtenni hogy a költségvetés minden évben 

minden egyes esetben tartható legyen. Végül de nem utolsó sorban a muronyi képviselő –

testület mellett szeretné, kérné a tarhosi képviselő –testület bizalmát is annak érdekében, hogy 

a létre jövő társulás mindenkinek a megelégedésére szolgáljon. A pályázati kiírásnak 

megfelelően benyújtja a végzettségek igazolására a bizonyítványait, eredeti példányban. 

Köszöni szépen. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző távozik a teremből. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Szeretne feltenni egy kérdést, a tarhosi képviselők meg kapták a 

pályázatokat? 

 

Hornok Sándor polgármester: A tarhosi képviselők nem kapták meg, a polgármester úr 

rendelkezésére bocsátotta, mindhárom pályázatot áttekintette, úgy gondolja, hogy a 

képviselőknek nem kell külön átadni. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Bocsánat, a képviselők fognak szavazni. Tehát 

úgy gondolja, úgy korrekt, ha a képviselők megismerik a pályázatot, hogy miről szavaznak. 

 

Czene Boglárka körjegyző: Igen, végül is annyit lehetne tenni, hogy lemásolni és körbe adni a 

képviselőknek. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, és addig szünetet rendel el. 

 

Szünet. 

Az ülés 15 óra 45 perckor folytatódik. 

 

Hornok Sándor polgármester: A szünetben a képviselők megismerték a pályázatok tartalmát, 

megállapították, hogy a kiírásnak egy pályázat felel meg.  Van – e kérdés? Kérdés nem 

hangzik el. Szavazásra bocsátja, tehát amennyiben egyet értenek Kosznáné Pule Ilona 

körjegyzővé való kinevezésével, kérem szavazzanak. 

 

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
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127/2011. (XII. 21.) határozat 

 

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kosznáné Pule Ilona pályázatát elfogadja, körjegyzővé 

való kinevezéséhez hozzájárul, 2012. január 01.napjától. 

 

Felelős:  Hornok Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak. 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 3 tartózkodik szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

191/2011. (XII. 21.) határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

minősített többség hiányában Kosznáné Pule Ilona 

körjegyzővé való kinevezéséről nem döntött. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tudomásul vette, megkérné a tarhosi képviselő – 

testületet, hogy még a héten, egy teljes testületi ülést – mivel nincs itt minden képviselő – kell 

tartani, és ezt a szavazást szándékában áll újra megismételni. Amennyiben ugyanúgy 

döntetlen, vagy nem leges lesz a részvétel, abban az esetben az eddig megbeszéltek alapján a 

körjegyzőség működik, nyilván új pályázatot kell kiírni, és természetesen olyan személy fogja 

betölteni a körjegyzői állást, akit mindkét testület elfogad. 

 

 3./ Bejelentések, egyebek.  

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

              Hornok Sándor polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akinek bejelenteni valója van, kéri, tegye meg. Lehet, 

hogy a kialakult helyzet miatt, a körjegyzőség kezdő időpontja eltolódik. 

 

Hornok Sándor polgármester: Nem gondolja, akkor helyettesítéssel kell megoldani. 

 

Czene Boglárka körjegyző: A két testület érvényes döntést hozott, a körjegyzőség január 1-től 

megvalósul. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megkeresik azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet 

szabályosan folytatni, lehet, hogy a kormányhivatal segítségét fogja kérni. 

 

Hornok Sándor polgármester: Nem okvetlenül szükséges. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Meg szeretné kérdezni, hogy az állami normatívát attól adják? 
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Czene Boglárka körjegyző: Tehát a körjegyzőség, mint intézmény létrejött a finanszírozást, 

normatívát utalni fogják. 

 

Hornok Sándor polgármester: Az alapító okiratot elfogadták, a megállapodást elfogadták, 

mindent elfogadtak a társulás létrejött. 

 

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 

 

 

 

  Jeneiné Batízi Julianna       Pocsai Imre László 

               jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

Tarhos Község Önkormányzata részéről: 

 

 

 

Hornok Sándor        Czene Boglárka 

 polgármester              körjegyző 

 

 

Szilágyi Anikó 

 jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


