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Készült: Abda Börcs és Ikrény Községek Önkormányzata képviselő-testületeinek 

2012. augusztus 15.-én az abdai Községháza tárgyalótermében megtartott együttes 

üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Abda Község Önkormányzata részéről:  Szabó Zsolt polgármester 

Csigó László alpolgármester 

Dr. Boros István képviselő 

Szalai Gabriella képviselő 

Szémann Tamás képviselő 

Varga Zoltán képviselő 

 

Börcs Község Önkormányzata részéről:  Rácz Róbert polgármester 

Nagy Ambrus alpolgármester 

Furján Gergely képviselő 

Inotai Zoltánné képviselő 

Tengelics Szilárd képviselő 

Bella Csaba képviselő 

 

Ikrény Község Önkormányzata részéről:  Németh Tamás polgármester 

Pallang Attila alpolgármester 

Tóth Ildikó képviselő 

Ferenczy Tamás képviselő 

Csáki István képviselő 

 

Tanácskozási joggal:    Vargáné Torma Rita pénzügyi előadó 

Komjáti János körjegyző 

 

Szabó Zsolt polgármester köszönti az abdai, börcsi és az ikrényi képviselő 

testületek megjelent tagjait, illetve a körjegyzőség dolgozóit. Megállapítja, hogy az 

abdai képviselő-testület határozatképes öt tagja jelen van. Szabó Tamás képviselő 



jelezte más irányú elfoglaltságát. Dr. Boros István képviselő jelezte, hogy később 

érkezik az együttes képviselő-testületi ülésre.  

 

Rácz Róbert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a börcsi 

képviselő-testület öt fő jelenlétével határozatképes.  

Kérdés hozzászólás nem lévén Rácz Róbert polgármester kérésére a börcsi 

képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontokat egyhangúlag 

elfogadják.  

 

Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 

ikrényi képviselő testület tagjai közül öt fő jelen van.  

 

Kérdés hozzászólás nem lévén Németh Tamás polgármester kérésére az ikrényi 

képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontokat egyhangúlag 

elfogadják.  

 

Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete a meghívóban szereplő 

napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta így azok az ülésen a következőképpen 

alakultak. 

 

Napirend 

 

1.) Előirányzatok átcsoportosítása a körjegyzőség 2012. évi 

költségvetésében 

Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

2.) Beszámoló a körjegyzőség 2012. évi költségvetésében meghatározott 

feladatok első félévi állásáról 

Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

3.) Közigazgatás átszervezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése 

Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

Komjáti János körjegyző elmondja, hogy a képviselő-testületek tagjai számára 

ismert, hogy a féléves illetve az éves beszámolókat megelőzően a körjegyzőség 

számot ad költségvetéséről.  

1.)  Előirányzatok átcsoportosítása a körjegyzőség 2012. évi 

költségvetésében 

Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

Komjáti János körjegyző kifejti, hogy a napirend első részeként azok a 

pénzeszközök, amelyek év elején még nem voltak láthatóak, év közben pedig 

jellemzően központi költségvetési forrásból érkeznek, azok kerültek mindhárom 

képviselő testület elé elfogadásra. A napirend második részeként láthatóak azok a 

számok, amelyek a féléves gazdálkodást jellemzik.  



Kérdés észrevétel nem hangzott el.  

Szabó Zsolt polgármester kérésére az abdai képviselő testület tagjai az első 

napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést öt egyhangú igen szavazattal elfogadva 

az alábbi határozatot hozzák 

89/2012. /VIII.15/ képviselő-testületi határozat 

Abda község Önkormányzata képviselő-testülete 

részéről 

Abda- Börcs-Ikrény Községek Körjegyzősége  

2012. évi költségvetésének módosításáról 

1. 

Abda- Börcs-Ikrény Községek  Körjegyzősége költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatát 

1.052.732,- Ft bevétellel 

1.052.732,- Ft  kiadással 

növeli az alábbiak alapján. 

Bevételi előirányzat változás: 

- Intézményi működési bevételek      560.000,-  FT 

  / továbbszámlázott szolgáltatás, betétek utáni kamat / 

- Működési költségvetés támogatása      492.732,- Ft 

  / bérkompenzáció / 

   

Összesen: 1.052.732,- Ft 

2. 

Kiadási előirányzatok növekedése: 

- Személyi juttatás        492.732,- Ft  

  / kereset kiegészítés, bérkompenzáció/ 

- Dologi kiadások         560.000,- Ft 

   / továbbszámlázott szolgáltatás, kis értékű tárgyi eszköz, 

   Egyéb áru, víz és csatornadíjak, karbantartás /  



Összesen: 1.052.732,- Ft 

 

3. 

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen:     2.033.000,- Ft 

    

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen: 2.033.000,- Ft 

4. 

A 2012. évi módosított költségvetést a képviselő-testület 

82.714.732,- Ft bevétellel 

82.714.732,- Ft  kiadással 

az előirányzatok részletezésével állapítja meg. 

5. 

A Körjegyzőség 2012. évi tervezett kiadásainak összege 

     Tartalék         2.033.000,- Ft 

 80.681.732,- Ft  

 82.714.732,- Ft 

6. 

A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási 

tevékenységet folytatni.  

Felelős: Komjáti János 
Határidő: azonnal 

  

Rácz Róbert polgármester kérésére a börcsi képviselő testület tagjai az első 

napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést öt egyhangú igen szavazattal elfogadva 

az alábbi határozatot hozzák: 

 

30/2012. /VIII.15/ képviselő-testületi határozat 

Börcs község Önkormányzata képviselő-testülete 

részéről 



 Abda-Börcs-Ikrény Községek Körjegyzősége  

2012. évi költségvetésének módosításáról 

1. 

Abda- Börcs-Ikrény Községek  Körjegyzősége költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatát 

1.052.732,- Ft bevétellel 

1.052.732,- Ft  kiadással 

növeli az alábbiak alapján. 

Bevételi előirányzat változás: 

- Intézményi működési bevételek      560.000,-  FT 

  / továbbszámlázott szolgáltatás, betétek utáni kamat / 

- Működési költségvetés támogatása      492.732,- Ft 

  / bérkompenzáció / 

   

Összesen: 1.052.732,- Ft 

2. 

Kiadási előirányzatok növekedése: 

- Személyi juttatás          492.732,- Ft 

  / kereset kiegészítés, bérkompenzáció/ 

- Dologi kiadások         560.000,- Ft 

   / továbbszámlázott szolgáltatás, kis értékű tárgyi eszköz, 

   Egyéb áru, víz és csatornadíjak, karbantartás /  

Összesen: 1.052.732,- Ft 

 

3. 

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen:     2.033.000,- Ft 

    



Tárgyévi költségvetési tartalék összesen: 2.033.000,- Ft 

4. 

A 2012. évi módosított költségvetést a képviselő-testület 

82.714.732,- Ft bevétellel 

82.714.732,- Ft  kiadással 

az előirányzatok részletezésével állapítja meg. 

5. 

A Körjegyzőség 2012. évi tervezett kiadásainak összege 

     Tartalék         2.033.000,- Ft 

 80.681.732,- Ft  

 82.714.732,- Ft 

6. 

A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási 

tevékenységet folytatni. A képviselő-testület javasolja Abda Község  Önkormányzat 

Képviselő-testületének, hogy jelen módosítást az önkormányzati rendeletébe építse 

be. 

Felelős: Komjáti János 
Határidő: azonnal 

                          

Németh Tamás polgármester kérésére az ikrényi képviselő testület tagjai az első 

napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést öt egyhangú igen szavazattal elfogadva 

az alábbi határozatot hozzák: 

52/2012./ VIII.15/ képviselő-testületi határozat 

Ikrény község Önkormányzata képviselő-

testülete részéről 

Abda-Börcs-Ikrény községek Körjegyzősége  

2012. évi költségvetésének módosításáról 

1. 

Abda- Börcs-Ikrény Községek  Körjegyzősége költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatát 



1.052.732,- Ft bevétellel 

1.052.732,- Ft  kiadással 

növeli az alábbiak alapján. 

Bevételi előirányzat változás: 

- Intézményi működési bevételek      560.000,-  FT 

  / továbbszámlázott szolgáltatás, betétek utáni kamat / 

- Működési költségvetés támogatása      492.732,- Ft 

  / bérkompenzáció / 

   

Összesen: 1.052.732,- Ft 

2. 

Kiadási előirányzatok növekedése: 

- Személyi juttatás         492.732,- Ft 

  / kereset kiegészítés, bérkompenzáció/ 

- Dologi kiadások         560.000,- Ft 

   / továbbszámlázott szolgáltatás, kis értékű tárgyi eszköz, 

   Egyéb áru, víz és csatornadíjak, karbantartás /  

Összesen: 1.052.732,- Ft 
 

3. 

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen:     2.033.000,- Ft 

    

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen: 2.033.000,- Ft 

4. 

A 2012. évi módosított költségvetést a képviselő-testület 

82.714.732,- Ft bevétellel 

82.714.732,- Ft  kiadással 



az előirányzatok részletezésével állapítja meg. 

5. 

A Körjegyzőség 2012. évi tervezett kiadásainak összege 

     Tartalék         2.033.000,- Ft 

 80.681.732,- Ft  

 82.714.732,- Ft 

6. 

A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási 

tevékenységet folytatni. A képviselő-testület javasolja Abda Község  Önkormányzat 

Képviselő-testületének, hogy jelen módosítást az önkormányzati rendeletébe építse 

be. 

Felelős: Komjáti János 
Határidő: azonnal 

 

2.) Beszámoló a körjegyzőség 2012. évi költségvetésében meghatározott 

feladatok első félévi állásáról 

Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

Komjáti János körjegyző elmondja, hogy a személyi jellegű kiadások nem érik el a 

teljesítésnél az ötven százalékot, ami jónak értékelhető. A dologi kiadások 

tekintetében elmondható, hogy az ötven százalékot meghaladta, ez azzal 

magyarázható, hogy olyan kiadások jelentkeztek az első félévben, amelyek az év 

hátralévő részében nem fognak jelentkezni, így ebben az esetben is időarányosnak 

tekinthető a körjegyzőség költségvetésének teljesítése. Újdonságként jelent meg az 

idei évben, hogy a körjegyzőség teljes költségvetését Vargáné Torma Rita pénzügyi 

előadó könyvelte. A költségvetéssel kapcsolatban felmerült kérdésekkel hozzá lehet 

fordulni.  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

Szabó Zsolt polgármester kérésére az abdai képviselő testület tagjai a második 

napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést öt egyhangú igen szavazattal elfogadva 

az alábbi határozatot hozzák. 

90/2012.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Abda község önkormányzata képviselő – testülete a 

körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési 

gazdálkodásáról szóló beszámolót 



        

Tárgyévi bevételek összesen:              38 048 eFt 

Előző évek pénzmaradvány:               6 033 eFt 

Bevételek összesen:                            44 081 eFt 

 

Kiadások összesen:                            42 664 eFt 

 

 Az I. számú mellékletben foglalt részletezés 

szerint elfogadja. 

 

Felelős: Komjáti János körjegyző                                                                      

Határidő: azonnal 

 

Rácz Róbert polgármester kérésére a börcsi képviselő testület tagjai a második 

napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést öt egyhangú igen szavazattal elfogadva 

az alábbi határozatot hozzák                     .  

31/2012.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Börcs község önkormányzata képviselő – testülete a 

körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési 

gazdálkodásáról szóló beszámolót 

 

Tárgyévi bevételek összesen:              38 048 eFt 

Előző évek pénzmaradvány:               6 033 eFt 

Bevételek összesen:                            44  081 eFt 

 

Kiadások összesen:                            42 664 eFt 

 

Az I. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 

elfogadja. 

 

Felelős: Komjáti János körjegyző   

Határidő: azonnal 

 

Németh Tamás polgármester kérésére az ikrényi képviselő testület tagjai a második 

napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést öt egyhangú igen szavazattal elfogadva 

az alábbi határozatot hozzák 

53/2012.(VIII.15.) képviselő-testületi határozat 

Ikrény község önkormányzata képviselő – testülete a 

körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési 

gazdálkodásáról szóló beszámolót 

 



Tárgyévi bevételek összesen:              38 048 eFt 

Előző évek pénzmaradvány:               6 033  eFt 

Bevételek összesen:                            44 081 eFt 

 

Kiadások összesen:                            42 664  eFt 

 

Az I. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 

elfogadja. 

Felelős: Komjáti János körjegyző                                                                      

Határidő: azonnal 

 

3.) Közigazgatás átszervezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése 

Előadó: Komjáti János körjegyző 

Szabó Zsolt polgármester elmondja, hogy 2013. január 1.-től a feladatellátás 

teljesen más struktúrában fog történni.  

Komjáti János körjegyző elmondja, hogy az új struktúra annyit fog jelenteni, hogy 

bizonyos hatáskörök járási hivatali szintre kerülnek át. Egy újonnan létrehozandó 

egységbe fogják az állampolgárok ügyeinek jelentős részét intézni. Jelenleg az már 

biztos, hogy hány járás kerül kialakításra, illetve hogy milyen néven fognak 

működni. Az önkormányzatok esetében lesznek olyan hatáskörök, amelyek járási 

hatáskörbe kerülnek. A települések ezidáig vagy polgármesteri hivatallal vagy 

körjegyzőséggel látták el az igazgatási feladatokat. Január 1.-től a körjegyzőség 

megszűnik. Önálló önkormányzati hivatal, olyan településen nem jöhet létre, 

amelynek lakossága nem haladja meg a 2000 főt. Illetve abban az esetben, ha hét 

település lakosság száma nem éri el a 2000 főt, akkor hét csatlakozni kívánó 

település hozhat létre egy közös önkormányzati hivatalt. A körjegyzőség települései 

közül Abdán a lakosság száma meghaladja a 2000 főt, azonban Ikrényen és 

Börcsön nem, így ennek a két településnek 2013. január 1.-től számított 60 napon 

belül csatlakoznia kell valamely társulási formához. Abban az esetben, ha a 2000 fő 

alatti települések nem csatlakoznak a megszabott határidőn belül, akkor a 

Kormánymegbízott Úr dönti el, hogy mely település hová fog tartozni. 2013. január 

1.-től a társulások székhelye lesz a társulás névadója. Abban az esetben, ha a 

három település továbbra is együttműködik a jövőben, akkor a társulás hivatalos 

megnevezése, Abda Község Közös Önkormányzati Hivatala lesz.  Ha a három 

település úgy dönt, hogy a jövőben is folytatja a közös munkát, akkor a képviselő-

testületeknek meg kell bíznia a polgármestereket, hogy készítsenek megállapodás 

tervezetet. Kerüljön előkészítésre az alapító okirata az új szervezetnek, illetve a 

szükséges egyéb szervezeti dokumentációk.  



18 óra 15 perckor Furján Gergely képviselő megérkezett az együttes képviselő-

testületi ülésre. 

Szabó Zsolt polgármester elmondja, hogy az abdai képviselő-testület nem tárgyalta 

a közigazgatás átszervezését, azonban kifejti, hogy Abda Község Önkormányzatának 

az érdekei ebben a tekintetben nem változtak.  

Rácz Róbert polgármester kifejti, hogy támogatja, illetve szükségesnek tartja a 

közigazgatás átszervezését. Elmondja, hogy a börcsi képviselő testület szintén nem 

tárgyalta még a jövőbeli változásokat, azonban a jövőben is fenn kívánják tartani a 

hármas közösséget, erről a jövőben testületi határozat meghozatalára kerül sor. 

Mivel a település lakossága nem haladja meg a 2000 főt, így a törvényi 

kötelezettséget fenntartva mindenképpen szükséges csatlakoznia a településnek egy 

önkormányzati közösséghez. Hozzáteszi, hogy sajnálja, hogy a közös önkormányzat 

nevében nem fog megjelenni Börcs Község Önkormányzatának neve. 

Németh Tamás polgármester elmondja, hogy hivatalosan még az ikrényi képviselő 

testület sem tárgyalta a közigazgatás átszervezésével kapcsolatban felmerülő 

teendőket, azonban bízik benne, hogy a három település a jövőben is sikeresen 

együtt tud működni.  

Kérdés 

Pallang Attila alpolgármester kifejti, hogy a névmegvonással kapcsolatban rossz 

érzése van. Kérdésében megfogalmazza, hogy a közigazgatás átszervezése hogyan 

fog megmutatkozni a gyakorlatban, milyen változások fogják érinteni az 

önkormányzat alkalmazottait, illetve hogy mi történik abban az esetben, ha a 

település lakosságszáma időközben meghaladja a 2000 főt! 

Válasz 

Komjáti János körjegyző elmondja, hogy a jelenleg kialakult rendszer a 

továbbiakban is megmarad az ügyintézés tekintetében. Mindhárom település 

hivatali apparátusa megmarad. A kimondottan nem hatósági ügyek esetében 

szükséges, hogy a polgármester segítése érdekében legyen hivatali apparátus. A 

személyi jellegű kifizetések rendszere nem alakul át a közeljövőben. A járások 

kialakítása során több felmérését is végez az állam. A közelmúltban mérték fel az 

ügyiratszámot, illetve a számítástechnikai felszereltséget az egyes hivatalokban, 

valamint vizsgálták az egyes hivatalokban dolgozó köztisztviselők létszámát, 

bérezésüket. A járási feladatok ellátására plusz köztisztviselői létszámot nem kíván 

az állam alkalmazni, illetve a technikai hátteret is a már meglévő eszközökkel 

szeretnék biztosítani.  

Hozzászólások: 

Szabó Zsolt polgármester elmondja, hogy a jelenleg működő rendszernek is vannak 

határai, illetve a jövőben kialakuló rendszernek is lesznek korlátai. 

Valószínűsíthető, hogy nagy átalakításokra nem lesz szükség a jövőben.  

 



18 óra 38 perckor Dr. Boros István abdai képviselő megérkezett az együttes-

képviselő testületi ülésre, a határozatképesség nem változott 

Németh Tamás polgármester megjegyzi, hogy van rálátás arra, hogy a körjegyzőség 

települései, az ügyiratszámok tekintetében hogyan áll a környező településekhez 

képest. Illetve hogy ezen a területen hogyan állnak a körjegyzőség települései 

egymáshoz képest. 

Komjáti János körjegyző elmondja, hogy ezen a téren csak a körjegyzőség 

településire vonatkozóan rendelkezik információval, - hiszen azt teljes körűen 

feldolgozta -  azonban ebből az a megállapítása hogy a népességszám tükrözi az 

ügyiratszámot.  

Szalai Gabriella képviselő kérdésében megfogalmazza, hogy van-e arra 

vonatkozólag információ, hogy a másik két szomszédos település Öttevény, illetve 

Kunsziget a jövőben mely irányba szeretne nyitni. 

Szabó Zsolt polgármester válaszolva a kérdésre kifejti, hogy Kunsziget elsősorban a 

Szigetköz irányába szeretne nyitni, Öttevény pedig Mosonszentmiklóssal hozna létre 

közös önkormányzatot. 

Rácz Róbert polgármester hozzáteszi, hogy létező körjegyzőség működik Dunaszeg, 

Dunaszentpál és Kunsziget között.  

Komjáti János elmondja, hogy Öttevény lélekszáma meghaladja a 2000 őt, így a 

települést nem érinti a társulási kényszer. A közigazgatás átszervezésével 

kapcsolatban kifejti, hogy választási ciklusonként egy alkalommal van lehetőség 

változtatni a rendszeren, illetve a választás évének a népességszáma számít.  

Szabó Zsolt polgármester megkéri a képviselő-testületi tagokat, hogy a következő 

képviselő-testületi ülésen még foglalkozzanak a témával, amennyiben most 

maradtak nyitott kérdések. Bármely időközben felmerülő kérdésben a Jegyző Úr áll 

a képviselő-testületek rendelkezésére. 

Szabó Zsolt polgármester kérésére a képviselő-testületi tagok egyhangú hat igen 

szavazattal amellett döntenek, hogy Komjáti János körjegyző kezdje el az 

együttműködés részleteinek kidolgozását a konkrét javaslattétel megtételéhez, 

illetve, hogy konkrét tényállással álljon a képviselő testületek elé. És az alábbi 

határozatot hozzák: 

 

91/2012. /VIII.15/ képviselő-testületi határozat 

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Elhatározza, hogy az Abda-Börcs-Ikrény Községek 

Körjegyzősége 

Hivatali szervezet megszűnése után / 2012. december 

31 / közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni a 

körjegyzőséget működtető önkormányzatokkal 



Utasítja polgármesterét, hogy a körjegyző szakmai 

segítségével kezdje meg az egyeztetéseket Börcs és 

Ikrény Községek Polgármestereivel a közös hivatal 

feladataira, létszámára, költségvetésére, vagyonára, 

egyéb feltételeire vonatkozóan, készüljön el a 

megállapodás tervezet, az alapító okirat tervezete és 

a működéshez szükséges egyéb okiratok tervezete oly 

módon, hogy a döntések a következő együttes ülésen 

meg tudjanak születni és az új szervezet 2012. január 

1 napjával meg tudja kezdeni működését 

 

Felelős: Szabó Zsolt polgármester 

             Komjáti János körjegyző 

Határidő: 2012. november 14. 

 

Rácz Róbert polgármester kérésére a börcsi képviselő testület tagjai, hat egyhangú 

igen szavazattal amellett döntenek, hogy a közös önkormányzati hivatal 

kialakításának előkészítése kezdődjön meg és az alábbi határozatot hozzák                                                  

32/2012. /VIII.15/ képviselő-testületi határozat 

Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Elhatározza, hogy az Abda-Börcs-Ikrény Községek 

Körjegyzősége 

Hivatali szervezet megszűnése után / 2012. december 

31 / közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni  

/ ahhoz csatlakozni /a körjegyzőséget működtető 

önkormányzatokkal 

Utasítja polgármesterét, hogy a körjegyző szakmai 

segítségével kezdje meg az egyeztetéseket  Abda és 

Ikrény  Községek Polgármestereivel a közös hivatal 

feladataira, létszámára, költségvetésére, vagyonára, 

egyéb feltételeire vonatkozóan, készüljön el a 

megállapodás tervezet, az alapító okirat tervezete és 

a működéshez szükséges egyéb okiratok tervezete oly 

módon, hogy a döntések a következő együttes ülésen 

meg tudjanak születni és az új szervezet 2012. január 

1 napjával meg tudja kezdeni működését 

 

Felelős: Rácz Róbert polgármester 

             Komjáti János körjegyző 

Határidő: 2012. november 14. 

 

Németh Tamás polgármester kérésére az ikrényi képviselő testület tagjai öt 

egyhangú igen szavazattal amellett döntenek, hogy a képviselő-testület a közös 

önkormányzati hivatalban tudja elképzelni a jövőt a következő határozatot hozzák 

 



54/2012. /VIII.15/ képviselő-testületi határozat 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Elhatározza, hogy az Abda-Börcs-Ikrény Községek 

Körjegyzősége Hivatali szervezet megszűnése után / 

2012. december 31 / közös önkormányzati hivatalt 

kíván létrehozni  / ahhoz csatlakozni /a 

körjegyzőséget működtető önkormányzatokkal 

Utasítja polgármesterét, hogy a körjegyző szakmai 

segítségével kezdje meg az egyeztetéseket  Abda és 

Börcs Községek Polgármestereivel a közös hivatal 

feladataira, létszámára, költségvetésére, vagyonára,   

készüljön el a megállapodás tervezet, az alapító okirat 

tervezete és a működéshez szükséges egyéb okiratok 

tervezete oly módon, hogy a döntések a következő 

együttes ülésen meg tudjanak születni és az új 

szervezet 2012. január 1 napjával meg tudja kezdeni 

működését 

 

Felelős: Németh Tamás  polgármester 

             Komjáti János körjegyző 

Határidő: 2012. november 14. 

 

Napirend után 

  

Bejelentések, javaslatok, interpellációk 

 

Szabó Zsolt polgármester elmondja, hogy különböző okok miatt ismét felmerült a 

mezőőri szolgálat kérdése. Kérdezi a képviselő-testületek megjelent tagjait, hogy 

van-e szükség a három településen mezőőri szolgálat teljesítésére! Javasolja, hogy a 

következő testületi ülésre mindhárom testület mérje fel a saját településén, hogy 

vannak-e olyan problémák, amelyek a szolgálat bevezetésével orvosolhatók 

lennének.  

Varga Zoltán képviselő kérdésében megfogalmazza, hogy anyagi vonzata mennyi 

lenne a szolgálatnak! 

Szabó Zsolt polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a felmerülő 

költségek egy részét fedezné az a támogatás, amelyet a mezőőrök kapnak 

szolgálatuk fejében, illetve a szolgáltatás működése érdekében bevonásra 

kerülnének a földtulajdonosok is, továbbá hozzáteszi, hogy abban az esetben, ha 

több település alkalmazna egy mezőőrt a költségek megoszlanának. 

Rácz Róbert polgármester javasolja, hogy készítsenek költségtervet.  

Szabó Zsolt polgármester megkéri Komjáti János körjegyzőt, hogy nézzen utána, 

hogy a jelenlegi állami támogatás pontosan mire terjed ki. Irányelvként javasolja, 



hogy napi nyolc órás, határozott idejű, területi alapú foglalkoztatást vegyenek a 

számítás alapjául.  

Több kérdés hozzászólás nem lévén Szabó Zsolt polgármester az együttes képviselő-

testületi ülést 18 óra 58 perckor berekeszti. 

 

 

K.m.f 

 

 

 Szabó Zsolt  Németh Tamás 

 polgármester  polgármester 

 

 

 

 

 Rácz Róbert  Komjáti János 

 polgármester  körjegyző 


