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Ikt. sz.: 72-23/2010.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. december 3.-án 
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester

Buzgán Mihály képviselő 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő

Jeneiné Batízi Julianna képviselő

Ladányi Lászlóné képviselő

Pocsai Imre László képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:

Kosznáné Pule Ilona jegyző

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy az ülés határozatképes, és kéri a meghívóban 
szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:

1. / A 2010.évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

2. / Bejelentések, egyebek.

3. / Zárt ülés
- Tájékoztató  az  Áchim u.  18.  szám alatti  önkormányzati  lakás  bérbeadása  kapcsán 

érkezett kérelmekről.
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző

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

Készült: 2010. december 3.-án
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144/2010.(XII.03.) Kt. határozat

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

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Javasolja  Pocsai  Imre  László  és  Dr.  Lázár  Magdolna 
Csilla képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását.

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

145/2010.(XII. 03.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete  elfogadja  Pocsai  Imre  László  és  Dr. 
Lázár  Magdolna  Csilla  képviselőket  a  mai  ülés 
jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tegnap tájékoztatta a lakosságot. A ¾ éves költségvetési 
számokból   megállapítható,  hogy  rendelkezünk  bérmegtakarítással.  A  köztisztviselők, 
közalkalmazottak  esetében  ebben  az  évben  sem  túlóra,  sem  helyettesítés  nem  került 
kifizetésre.

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző:  Annak  érdekében,  hogy  dolgozóink  részére  kedvezményes 
adózású vásárlási utalványt illetve pénzbeni juttatást tudjunk biztosítani, fel kell szabadítani a 
bérmaradványt. Először határozatot kell hozni a bérkeret felszabadításáról, hogy a konyha, a 
művelődési ház, a védőnő kaphasson belőle. Azért kell most erről dönteni, mert ez az utolsó 
nap erre,  hogy a központi  rendszerbe fel  lehessen adni úgy,  hogy ezt a költségvetési  évet 
terhelje.

Jeneiné  Batízi  Julianna  képviselő: Mennyit  takar  ez?  Mennyi  embert  érint,  mennyi  a 
bérmaradvány?

Kosznáné Pule Ilona jegyző: 3Mft a bérmegtakarítás, és körülbelül 1 Mft-ról van szó. 

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

A Képviselő - testület 5 igen, 2 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Készült: 2010. december 3.-án
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146/2010.(XII. 03.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete  úgy  határoz,  hogy  hozzájárul  a 
polgármesteri  hivatal  szakfeladatán  a  ¾  éves 
beszámoló  szerint  meglévő bérmaradvány 2010. 
évi felhasználáshoz.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: folyamatos

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

A Képviselő - testület 5 igen, 2 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete

21/2010. (XII. 03.) rendelet 

a 2010.évi költségvetésről szóló 4/2010. (II. 15.) költségvetési rendelet módosításáról

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A képviselők tisztelet díjáról is beszélni kell.

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző:  December  15.-ig  kellene  nyilatkozni  a  tiszteletdíjakról  az 
érvényben lévő helyi  rendelet  szerint.   A  két adókulcs közötti  különbség pontosan 8 eFt, 
ennyivel  több lesz jövőre. Elő fogja készíteni, a következő ülésre.

Dr.  Lázár  Magdolna  Csilla  alpolgármester: Ha a közalkalmazottak,  köztisztviselők  kaptak 
jutalmat, akkor úgy gondolja, hogy a polgármestert sem kell ki hagyni.
Alpolgármesteri  jogánál  fogva,  indítványozná  a  polgármester  félhavi  bérét  jutalomként 
megadni.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Bruttó 193 250.-Ft.a polgármester úr félhavi bére.

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

A Képviselő - testület 4 igen, 3 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

147/2010.(XII. 03.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete  úgy  határoz,  hogy  hozzájárul  Fekete 

Készült: 2010. december 3.-án
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Ferenc  Zoltán  polgármester  félhavi  bére  bruttó 
193 250.- Ft kifizetéséhez.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint

Pocsai Imre László képviselő: Belvízről beszéljünk. Hány szivattyú van?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 3 db. Össze kell szedni a közmunkásokat, homokot kell 
szerezni, homokzsákokat kell elhelyezni a kritikus pontokra.

Ladányi Lászlóné képviselő: A csatornáig ki kellene vinni, a Tisza 2-be , a kamutiak is oda 
vezetik a vizet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A szivárgóba vissza fog jönni.

Pocsai Imre László képviselő: A vasút mellett kellene elvinni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Folytatjuk zárt ülés keretében?

Ladányi  Lászlóné  képviselő: Nyitva  kellene  hagyni  a  lehetőséget  a  szolgálati  lakás 
bérbeadásával  kapcsolatosan,  mert  lehet,  hogy  a  víz  miatt  már  ma  este  valakit  oda  kell 
költöztetni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, így van. A súlyos helyzetre való tekintettel a zárt 
ülést elnapolom. Más hozzászólás hiányában az ülést bezárom.

-  K m f .  -

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                    Kosznáné Pule Ilona
     Polgármester                 Jegyző
                  

                     Pocsai Imre László               Dr. Lázár Magdolna Csilla  
      Jegyzőkönyv hitelesítő                       Jegyzőkönyv hitelesítő
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