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Ikt. sz.: 72-18/2010.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Murony község Önkormányzata Képviselő - testületének 2010. október 13.-án 
megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Buzgán Mihály képviselő 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő

Jeneiné Batizi Julianna Erzsébet képviselő

Ladányi Lászlóné képviselő

Dr. Lázár Magdolna Csilla képviselő

Pocsai Imre László képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:

Kosznáné Pule Ilona jegyző

Szivák Imréné HVB elnök

Buzgán  Mihály  korelnök: Nagy tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket.  A  HVB.  elnökét,  a 
megválasztott polgármestert, a megválasztott képviselőket, a jegyzőt, és az ülésen megjelent 
érdeklődőket. 
Úgy érzi, hogy a nép nem becsüli a történelmet, pontosan 20 évvel ezelőtt 1990. október 1.-én 
alakult  meg  Murony  községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete.  Az  előző  ciklusban 
elvesztettük  Andrási  Bélát,  néhai  polgármesterünket,  és  id.  Borbély  Sándort,  néhai 
képviselőnket.  Körbe  ad  egy  20  évvel  ezelőtt  készült  fotót,  melyen  az  akkori  delegáció 
látható.  Milyen  érdekes,  hogy  az  akkori  képviselők  közül  ketten  is  Balogh  István 
polgármester lett később illetve Vágási Gáborné meg azt megelőzően tanácselnök volt.
Elfogadásra javasolja a napirendi pontokat.

A Képviselő - testület 7 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

117/2010.(X. 13.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete  elfogadja  az  előterjesztésben  szereplő 
napirendi pontokat.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Készült: 2010. október 13.-án
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Határidő: azonnal

Napirendi pontok:
1./  A  Helyi  Választási  Bizottság  Elnökének  tájékoztatója  a  választás  eredményéről, 
megbízólevelek átadása

Előadó: Szivák Imréné  HVB Elnök
2./ Önkormányzati képviselők eskütétele

Eskü szövegét felolvassa: Szivák Imréné  HVB Elnök
3./ Polgármester eskütétele

Eskü szövegét felolvassa: Szivák Imréné  HVB Elnök
4./ Polgármesteri program ismertetése

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
5./ Szervezeti és Működési szabályzat módosítása

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző
6./ Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele

Előadó:  Fekete  Ferenc Zoltán polgármester
7./ Bizottsági tagok megválasztása

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
8./ Polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása

Előadó: Alpolgármester
9./ A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző
10./Összeférhetetlenségek vizsgálata, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre történő felhívás

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző
11./ Gazdasági program , illetve SZMSZ átfogó módosításának előkészítése

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző

Buzgán  Mihály  korelnök: Ezt  követően  javasolja  Dr.  Lázár  Magdolna  Csilla  és  Ladányi 
Lászlóné  képviselőket  jegyzőkönyv  hitelesítőknek,  és  kéri  a  jegyzőkönyv  hitelesítők 
elfogadását.

A Képviselő - testület 7 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

118/2010.(X.13.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete elfogadja Dr. Lázár Magdolna Csilla és 
Ladányi  Lászlóné  képviselőket  a  mai  ülés 
jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

1./  A  Helyi  Választási  Bizottság  Elnökének  tájékoztatója  a  választás  eredményéről, 
megbízólevelek átadása

Készült: 2010. október 13.-án
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Buzgán  Mihály  korelnök: Felkéri  a  HVB.  Elnökét,  Szivák  Imrénét  a  választás 
végeredményének kihirdetésére.

Szivák Imréné HVB Elnök: Először szeretne gratulálni a megválasztott polgármesternek és 
képviselőknek, sok sikert kíván az elkövetkezendő 4 évre.
Ismerteti  a  választás  eredményét,  majd  HVB.  27/2010.(X.  03.)  számú  határozata  alapján, 
ismerteti továbbá ki kapta a legtöbb szavazatot, ezáltal ki lett a polgármester, illetve a 6 fő 
egyéni listás képviselő. Az eredményt a fentiek szerinti sorrendben hirdeti ki.

Buzgán  Mihály  korelnök: Az  eredmény  kihirdetését  követően  felkéri  a  HVB  elnökét  a 
polgármester és a képviselők megbízó leveleinek átadására. 

A korelnök név szerint szólítja először a polgármestert, majd a képviselőket, akik a helyükről  
felállva a HVB. elnökéhez mennek és átveszik megbízó levelüket.

2./ Önkormányzati képviselők eskütétele

Buzgán Mihály korelnök: Megkéri a képviselőket, hogy az eskütételhez álljanak fel, felkéri a 
HVB. elnökét, hogy olvassa fel az eskü szövegét.

Szivák  Imréné  HVB  Elnök: Felkérését  követően  az  eskü  szövegét  felolvassa,  melyet  a 
képviselők utána mondanak. 
Felkéri a képviselőket az esküokmányok aláírására.

3./ Polgármester eskütétele

Buzgán Mihály korelnök: Megkéri a polgármestert, hogy az eskütételhez álljon fel. Felkéri a 
HVB. elnökét, hogy olvassa fel az eskü szövegét

Szivák  Imréné  HVB  Elnök: Felkérését  követően  az  eskü  szövegét  felolvassa,  melyet  a 
polgármester utána mond.
Felkéri az esküokmány aláírására.

4./ Polgármesteri program ismertetése

Buzgán Mihály korelnök: Megkéri a polgármestert, hogy ismertesse ciklusprogramját, 

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Először  is  szeretné  megköszönni  a  szavazatokat,  a 
támogatást. 75 önkormányzatból a megyében hitel mentesen működik Murony, igyekezni fog 
hogy az alapellátásokat fenn tudja tartani. Elképzelése, hogy folytatja a múlt lépéseit, azokat a 
pályázatokat,  amivel  a  lakosok  életkörülményeit  javítani  lehet,  folytatni  kell  az 
útrekonstrukciót is. 

Buzgán Mihály korelnök: Megnyitja a program feletti vitát. Kérdés, hozzászólás van? Nincs.

A Képviselő -  testület   6 igen szavazattal,  1 tartózkodik szavazattal  az alábbi  határozatot 
hozza:

Készült: 2010. október 13.-án
----------------------------------------------------------3----------------------------------------------------



Murony Község Önkormányzat                                 5672. Murony, Földvári u. 1

119/2010.(X.13.) Kt. határozat

Murony  Község Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete tudomásul  veszi  a  polgármester  által 
elmondott ciklusprogramot. 

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   azonnal

5./ Szervezeti és Működési szabályzat módosítása

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Javaslatot  tesz  az  SzMSz.  felülvizsgálatával, 
módosításával kapcsolatban.
Átadja a szót a jegyzőnek.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Nagy tisztelettel  és szeretettel  köszönt mindenkit.  Ismerteti  a 
jogszabályváltozások miatti  SzMSz.  módosításának a szükségességét.  A képviselők száma 
lecsökkent 6 főre, teljesen új szerkezetet adott ez által a rendeletnek.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van kérdés, észrevétel?

Buzgán Mihály képviselő:  Igen,  van.  Kérné,  hogy az ülésekről  készült  jegyzőkönyvek  15 
napon belül kerüljenek fel a község honlapjára is.
Jelentős  létszám csökkenés  történt,  9  képviselőből  csak 6 fő maradt.  Mivel  a  Kulturális-, 
Sport  és  Szociális  Bizottság  nem  kötelező,  javasolná  az  egy  bizottság  felállítását. 
Egyszerűsödnének a feladatok, nem is kötelező.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:  Tulajdonképpen az Ügyrendi-,  Pénzügyi  és Gazdasági 
Bizottság  felállítása  sem kötelező.  Ez  eddig egy megszokott  lépés  volt,  így is  a  szociális 
ügyek a polgármester hatáskörébe tartoztak, szerinte reálisabb döntést tud hozni több ember 
adott esetben egy szociális kölcsönről, vagy átmeneti segélyről, mint egy ember. Ragaszkodik 
a két bizottság fenntartásához. Egyet ért a jegyzőkönyvek honlapra feltételével.
Vélemények?

Jeneiné  Batizi  Julianna  Erzsébet  képviselő: Lehet  hogy  kevesebben  lettünk,  pont  ezért 
vállaljon mindenki feladatot. A temetési segély most hova tartozik, mert két helyre is be van 
írva.

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző: Eddig  is  mindenki  tudta,  hogy  mi  a  dolga,  jól  működő 
mechanizmus alakult ki az elmúlt időben, a munkamegosztás jól kialakult. Azt gondolja, hogy 
szükséges  a  két  bizottság,  vagy nem lesz  egy bizottság  sem és  mindenki  itt  lesz  minden 
ülésen. A temetési segély a polgármester hatáskörében van, javítva lesz.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: De akkor lehet egy hónapban akár három ülés is. Más 
javaslat van?

Amennyiben  egyetértenek,  azzal  hogy  a  jegyzőkönyvek  15  napon  belül  felkerüljenek  a 
honlapra, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.
Készült: 2010. október 13.-án
----------------------------------------------------------4----------------------------------------------------



Murony Község Önkormányzat                                 5672. Murony, Földvári u. 1

A Képviselő - testület  7 igen szavazattal –egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

120/2010.(X.13.) Kt. határozat

Murony  Község Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete úgy  határoz,  hogy  a  testületi  nyílt 
ülésekről készült jegyzőkönyvek 15 napon belül 
megjelenjenek a község honlapján.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Amennyiben  egyetértenek,  azzal  hogy  ne  legyen 
Kulturális-, Sport és Szociális Bizottság, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:

121/2010.(X.13.) Kt. határozat

Murony  Község Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete nem  ért  egyet  azzal  hogy  ne  legyen 
Kulturális-, Sport és Szociális Bizottság.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek, azzal hogy a temetési segély 
hatásköre a polgármester hatáskörébe tartozzon, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület  7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

122/2010.(X.13.) Kt. határozat

Murony  Község Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete úgy határoz,  hogy a  temetési  segély  a 
polgármester hatáskörébe tartozik.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Szavazásra  bocsátom  az  SzMSz.  módosításait. 
Amennyiben egyetértenek, az SzMSz. módosításaival, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

Készült: 2010. október 13.-án
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A Képviselő - testület 6 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony község Önkormányzatának Képviselő- testülete

18/2010. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a Képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6./ Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Dr.  Lázár  Magdolna  Csillát  javasolja  társadalmi 
megbízatású  alpolgármesternek,  mivel  3000  fő  alatti  településeken  csak  társadalmi 
megbízatású  alpolgármester  választható.  Elmondja  továbbá,  hogy  a  jogszabály  ettől  a 
ciklustól  ugyan  lehetővé  teszi  külsős  –  nem  képviselő  tag-  illetve  alpolgármester 
megválasztását, de ő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni.
Megkérdezi Dr. Lázár Magdolna Csilla  alpolgármester jelöltjét,  hogy kívánja - e az ülést 
zárttá nyilvánítani? 

Dr. Lázár Magdolna Csilla képviselő: Hozzájárul a nyílt ülésen történő megválasztáshoz.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:
Felkéri  a  testületet,  határozzon  egy  ad-hoc  bizottság  létrehozásáról,  a  szavazás 
lebonyolítására.
Javasolja  a  bizottságba  az  elnöknek  a  korelnököt  Buzgán  Mihályt,  tagnak  a  legfiatalabb 
képviselőt Fekete Zoltán Ferencet, illetve Pocsai Imre képviselő urat.
A szavazás formája: titkos.
A szavazás módja: 7 szavazólap, melyeken a polgármester által javasolt alpolgármester neve 
szerepel.
Érvényesen szavazni a jelölt neve előtt lévő karikában két egymást metsző vonallal lehet. A 
szavazólapokat urnába helyezik.
Amennyiben egyetértenek, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület  7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

123/2010.(X.13.) Kt. határozat

Murony  Község Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete ad-hoc  bizottságot  hoz  létre  titkos 
szavazás  lebonyolítására  alpolgármester 
megválasztásával kapcsolatosan.
Bizottság  elnöke  a  korelnök  Buzgán  Mihály, 
tagjai  a  legfiatalabb  képviselő  Fekete  Zoltán 
Ferenc, illetve Pocsai Imre képviselő.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

Készült: 2010. október 13.-án
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az eredmények megállapításáig szüntet rendel el.

Szünet.

Buzgán Mihály korelnök, mint az ad-hoc bizottság elnöke: A bizottság elvégezte a feladatát, a 
titkos  szavazás  eredménye:  7  érvényes  szavazatot  kapott  Dr.  Lázár  Magdolna  Csilla.  A 
szavazásról külön jegyzőkönyv készült, mely az alakuló ülés jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Átadja a szót a polgármesternek.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Amennyiben  egyetértenek,  kérem  kézfelemeléssel, 
jelezzék.

A Képviselő - testület  7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

124/2010.(X.13.) Kt. határozat

Murony  Község Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete 7  érvényes  szavazattal  Dr.  Lázár 
Magdolna  Csillát  választja  meg  társadalmi 
megbízatású  alpolgármesternek.  Részére  külön 
tiszteletdíjat nem állapít meg.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megkéri az alpolgármestert, hogy az eskütételhez álljon 
fel, az eskü szövegét felolvassa és felkéri az esküokmány aláírására.

7./ Bizottsági tagok megválasztása

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Javaslatot  tesz  a  bizottságok  megalakítására  és 
összetételükre. Az SzMSz.  2. számú függelékének módosítása.
Javasolja az előző ciklusban kialakult két bizottság további felállítását, működését.
Ismerteti a javasolt neveket: 
ÜPGB elnöke: Jeneiné Batizi Julianna Erzsébet képviselő
ÜPGB tagok: Fekete Zoltán Ferenc és Pocsai Imre László képviselők
KSSZB elnöke: Buzgán Mihály képviselő
KSSZB tagok: Fekete Zoltán Ferenc és Ladányi Lászlóné képviselők
Amennyiben egyet értenek, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 6 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony község Önkormányzatának Képviselő- testülete

19/2010. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a Képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Készült: 2010. október 13.-án
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8./ Polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása

Dr.  Lázár  Magdolna  Csilla  alpolgármester: Nagyon  nagy  tisztelettel  köszönt  mindenkit, 
köszöni  a  bizalmat,  szavazatokat. Javasolja  a  polgármester  illetményének  és 
költségtérítésének megállapítását.  Mivel az illetménye és költségtérítése közérdekű adat nyílt 
ülésen kell tárgyalni. 
A jogszabály alapján a  polgármester  illetménye  a  köztisztviselői  alaphoz igazodik.  Ennek 
összege 38. 650 forint. A szorzó a 1000 és a 2999 fő közötti lakosú településeken 8, 5 és 11, 
00 között lehet.  A költségtérítése az illetményének 20-30 %-a között lehet, a minimális 20 %-
ot meg kall adni. A díjazásokat összegszerűen kell megállapítani.
Javasolja a polgármester illetményét  10 szorzóval bruttó 386. 500 forintban megállapítani, 
míg költségtérítés összegét ennek 30%-ában 115. 930 forintban javasolja megállapítani.

Amennyiben egyetértenek a 10 szorzóval, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 5 igen, 1 nem, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

125/2010.(X.13.) Kt. határozat

Murony  Község Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete a  polgármester illetményét 10 szorzóval 
bruttó 386. 500 forintban állapítja meg.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

Amennyiben egyetértenek, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 5 igen, 1 nem, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

126/2010.(X.13.) Kt. határozat

Murony  Község Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete  a  polgármester  költségtérítését  a  10 
szorzó  30  %-ában  115.  930  forintban  állapítja 
meg.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

Buzgán  Mihály  képviselő:  Felháborító,  hogy az  első  ülésen  a  polgármester  fizetését  kell 
megemelni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megköszöni a bizalmat.
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9./ A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző:  A  jelenlegi  rendelet  a  képviselők  havi  tiszteletdíját  a 
köztisztviselői illetményalapban havi bruttó 38. 650 forintban állapította meg. Ez az összeg 
vonatkozik  az  alpolgármesterre  is,  számára  külön  nem  került  eddig  sem  megállapításra 
tiszteletdíj.
Felkéri  a  polgármester  urat,  szíveskedjen  a  rendelet  tervezetet  ismertetni,  illetve  azt 
szavazásra feltenni. 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja az 1-es szorzó elfogadását.

Buzgán Mihály képviselő : Javasolja a  ½ szorzó megállapítását.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek az 1 –es szorzó elfogadásával, 
kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 5 igen, 1 nem, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

127/2010.(X.13.) Kt. határozat

Murony  Község Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete  a  képviselők  havi  tiszteletdíját  a 
köztisztviselői  illetmény alapban  bruttó  38.  650 
forintban vagyis  1-es szorzóban állapítja meg.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Állásfoglalást kértünk egy könyvvizsgálótól. A 38. 650 Ft-ot föl 
lehet venni bérjellegű juttatásként, vagy tartalékalapba lehet helyezni, majd föl lehet ajánlani 
a rendeletben meghatározott célokra. Ugyancsak negyedévente, a rendeletben meghatározott 
módon kell nyilatkozni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek az előterjesztésben szerepelt 
rendelet tervezettel, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 6 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony község Önkormányzatának Képviselő-testületének

20/2010.(X. 13.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról

10./Összeférhetetlenségek  vizsgálata,  vagyonnyilatkozat  tételi  kötelezettségre  történő 
felhívás

Készült: 2010. október 13.-án
----------------------------------------------------------9----------------------------------------------------



Murony Község Önkormányzat                                 5672. Murony, Földvári u. 1

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző: Írásos  anyagban  került  kiküldésre  minden  képviselőnek  az 
összeférhetetlenségről szóló tájékoztató. Akinek ez alapján összeférhetetlen tisztsége van, 30 
napon belül köteles azt írásban bejelenteni.
Vagyonnyilatkozatot köteles tenni minden képviselő illetve a polgármester a megbízólevél 
átvételétől számított 30 napon belül. Az SzMSz. szerint ezekben az ügyekben a ÜPGB jár el, 
mely határidő betartása érdekében emiatt külön ülést kell majd összehívni, az elnökkel történt 
egyeztetést követően.
Átadásra került mindenki részére két példányban papír alapon a nyilatkozat.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Amennyiben  egyetértenek,  kérem  kézfelemeléssel, 
jelezzék.

A Képviselő - testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

128/2010.(X.13.) Kt. határozat

Murony  Község Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete  tudomásul  veszi  az 
összeférhetetlenséggel  és  vagyonnyilatkozat 
tételével kapcsolatos tájékoztatást.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

11./ Gazdasági program, illetve SZMSZ átfogó módosításának előkészítése

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző: Az Ötv.  szerint  az  alakuló  ülést  követően  6  hónapon belül 
gazdasági programot kell  elfogadni.  Erre alkalmas időpont lesz novemberben,  a 2011. évi 
koncepció  előkészítése  során,  vagy  a  költségvetés  készítésekor.  A  határidő   elmulasztása 
törvénysértő, előkészítésébe célszerű bevonni a ÜPGB bizottságot.
Az SzMSz. átfogó felülvizsgálatát ugyancsak az Ötv. szabályozza, és ugyancsak indokolt a 
koncepció előkészítése során erre visszatérni az ÜPGB bevonásával.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Amennyiben  egyetértenek,  kérem  kézfelemeléssel, 
jelezzék.

A Képviselő - testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

129/2010.(X.13.) Kt. határozat

Murony  Község Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete tudomásul veszi a gazdasági program és 
az  SzMSz.  átfogó felülvizsgálatával  kapcsolatos 
tájékoztatást.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Készült: 2010. október 13.-án
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Határidő:   értelem szerint

Bejelentés
- Telekgerendási jegyző helyettesítése

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 
Megkeresés érkezett ismét Telekgerendásról a képviselő – testülettől, mert még mindig beteg 
az  ottani  jegyző.  Véleménye  szerint  ez  egy jó  lehetőség  a  továbbiakban  arra,  ha  esetleg 
körjegyzőséget kell alakítani, és fontos a kialakult jó kapcsolat.  Természetesen szabadsága 
terhére helyettesítene, illetve ha elfogy a szabadsága, akkor fizetés nélküli szabadságot kell 
kivennie.

Amennyiben egyetértenek, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

130/2010.(X. 13.) Kt. határozat

Murony  Község Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete  -  Telekgerendás  község  Képviselő 
testületének kérelmét  támogatja  és engedélyt  ad 
Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző  asszonynak,  hogy 
2010.  október  16.  napjától  szabadsága  terhére 
Telekgerendás  Község  Jegyzőjének  táppénzes 
időszakáig helyettesítsen.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van valakinek mondani valója?

Jeneiné Batizi Julianna Erzsébet képviselő: Lakásfenntartási támogatással kapcsolatban lesz 
tűzifa, mert sokan érdeklődnek utána? Egyre többen térnek át fatüzelésre, azt mondják, hogy 
kevés a villanyszámlájuk, jobb lenne, ha lenne tűzifa. 

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Nincs,  jelenleg  aki  vállalja,  de  nem  áll  úgy  az 
önkormányzat, sem hogy megelőlegezze egész évre előre a lakosságnak. De tüzépet keresünk. 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Az előző megállapodás megszűnésének örül is, mert  teljesen 
törvénytelen volt, más településen sincs ilyen. Többször szóvá tette már testületi üléseken ezt 
az  áldatlan  helyzetet.  Villanyszámlája  mindenkinek  van,  lehet  érvényesíteni  a  támogatást, 
jóváírják. Jól működő mechanizmust alakítottak ki a szolgáltatókkal.

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Ha valaki kap valamit, örüljön már neki.

Jeneiné Batizi Julianna Erzsébet képviselő: Szennyvízszippantással mi a helyzet?
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Lipták úr bejelentette,  hogy nem vállalja tovább ezt a 
feladatot,  de  kötelességünk  biztosítani.  A  Békési  Hulladékgyűjtő  Kft.  illetve  egy  tarhosi 
vállalkozóhoz lehet fordulni. 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Más hozzászólás hiányában az ülést bezárja.

- Kmf. -

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                    Kosznáné Pule Ilona
     Polgármester                 Jegyző

                  

                 Dr. Lázár Magdolna Csilla                           Ladányi Lászlóné
         Jegyzőkönyv hitelesítő                      Jegyzőkönyv hitelesítő
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