
Tisztelt Aleksza Úr!

Örömmel vettem, hogy megtisztelte a községünk lakosságát azzal, hogy megosztotta 
velünk gondolatait. Sajnálattal vettem azonban, hogy ezek a szavak éppen az Ön gondolatai, 
hiszen köztudomású, hogy több éven keresztül aktív résztvevője volt a testületi munkának, 
mint a pénzügyi bizottság elnöke.

Idézete  helytálló.  Hitel  mentesen  működik  Murony.  Számomra  egyértelmű,  hogy 
működni  csak  kizárólag  működési  kiadások  igénybevételével  lehet.   Intézményeink 
fenntartására, kötelező illetve vállalt feladataink ellátására (működésére) nem vettünk igénybe 
hitelt.  Mindemellett  felhalmozásra  -  közvagyonunk  gyarapítására-  is  sor  került.  Nyilván 
pályázati pénzek, és hitel igénybevételével. 
Folytatni kell az útrekonstrukciót.   Jelenleg is ez az álláspontom. 

A képviselők tiszteletdíjának megállapítását a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. 
LXV. törvény 20.§.(2) bekezdése, és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 
az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV.  Törvény  15.§.(1) 
bekezdése teszi lehetővé. Ezen törvényi keretek között jártunk el.

Az elmúlt  évek alatt  megtapasztalta,  hogy a képviselők munkát  végeznek,  felelősségteljes 
kérdésekben döntenek, népszerű, vagy néha kevésbé népszerű döntéseket hoznak. Munkájuk 
mellett szabadságuk, szabadidejük terhére teszik ezt. 

Ön előtt is ismeretes, hogy az éremnek két oldala van. Természetesen nagyon fontos 
számomra, hogy bővítsük az úthálózatot. Személyes döntésem során azonban mérlegeltem azt 
is,  hogy éveken  keresztül  nem vettek  fel  a  képviselők  tiszteletdíjat.  Ebben  a  háztartások 
számára is nehéz gazdasági helyzetben  van –e olyan anyagi kondícióban minden képviselő, 
hogy  tiszteletdíját évről-évre  közcélra ajánlja fel ?  

Községünkben a választó, és választható polgárok száma 1100 körül van. A választás 
napján 1108 fő, melyből 17 fő vállalta a 6 képviselői mandátumért folyó megmérettetést. 17 
fő volt az, aki jelét mutatta annak, hogy a képviselőséggel járó jogokat és kötelezettségeket 
felvállalja.  A  törvényesen  lebonyolított  választás  során  szavazott  bizalmat  a  lakosság  a 
jelenleg működő képviselőtestület 6 tagjára. 

Tisztelt Aleksza Úr!
A  vendégkönyvbe  írt  észrevételeit  köszönettel  vettem.  Tudom,  ahhoz  hogy  reális 

döntéseket hozhassak a jövőben is, kell a kritika. Ezzel azonban részemről a vitát lezárom és 
Murony  lakosainak  érdekeit  szem  előtt  tartva,  a  községünk  hírnevét  nem  csorbítva  a 
továbbiakban  semmilyen  provokációra  nem  kívánok  reagálni.  A  község  honlapja  nem 
csatározások színterének kell, hogy helyet adjon. 
Természetesen  a továbbiakban is  a  község lakosainak rendelkezésére  állok személyesen a 
Polgármesteri Hivatalban, a megszokott, jól bevált módszernek megfelelően.
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