Murony Község Önkormányzat

5672 Murony, Földvári u. 1.

Ikt. sz.: 2-5/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. február 23.-án
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester
Buzgán Mihály képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Ladányi Lászlóné képviselő
Pocsai Imre László képviselő
Jeneiné Batízi Julianna képviselő betegsége miatt távol maradt.
Tanácskozási joggal részt vett:
Kosznáné Pule Ilona jegyző
Fekete Ferenc Zoltán polgármester:
Köszönti a megjelenteket, sajnos Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök betegsége miatt nem
tudott eljönni az ülésre, az előterjesztésben kiküldött ÜPGB. határozatát a költségvetéssel
kapcsolatosan kérné elfogadni. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és kéri a
meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató két ülés között történtekről.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
2./ A 2011. évi költségvetés tárgyalása, rendelet alkotás
Előadó: Jeneiné Batízi Julianna ÜBGB. elnöke
Fekete Ferenc polgármester
Kosznáné Pule Ilona jegyző
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó
3./ Köztemető üzemeltetésére pályázat kiírása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
4./ Kommunális folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
5./ Köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása
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Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző
6./ Anyakönyvi rendelet elfogadása
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző
7./ Helyi iparűzési adó rendelet pontosítása
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző
8./Békési Kistérségi Társulási megállapodásának elfogadása, illetve a Békési Kistérségi Iskola
létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntése
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
9./ Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása, illetve szükséges döntések meghozatala a társulás további
döntésével kapcsolatban
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
10./ Bejelentések, egyebek
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
12/2011.(II. 23.) 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 Dr. Lázár Magdolna Csilla és Pocsai Imre
László képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők
elfogadását.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
13/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete
elfogadja Dr. Lázár Magdolna Csilla és Pocsai Imre László
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
1./ Tájékoztató két ülés között történtekről.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester:
- Iskola, óvoda: működését még mindig nem látjuk a jövőben hogy alakul, bár az ÜPG.
Bizottság által javasolt pontjai hozzájárulnak a működési költség csökkentéséhez.
Kamut község bejelentette, hogy kilép a társulásból, a katolikus egyház befogadja
őket, így arra kéri a testületet, hogy a tanév végéig írjuk alá a megállapodást. Mi is
felvettük a kapcsolatot a református egyházzal.
- Közmunka program: az eddigi pályafutása alatt ez a legkivitelezhetetlenebb program,
ami valaha volt.
- Belvíz: a csatornák ki lettek takarítva, jelenleg nincs belvíz veszély, működik a
gravitációs elvezetés.
Kérdés van? Nincs. Amennyiben egyetértenek, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.
A Képviselő - testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
14/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő- testülete
elfogadja a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót.
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2./ A 2011. évi költségvetés tárgyalása, rendeletalkotás
Előadó: Jeneiné Batízi Julianna ÜBGB. elnöke
Fekete Ferenc polgármester
Kosznáné Pule Ilona jegyző
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előterjesztéseket mindenki megkapta. Kérdés,
hozzászólás van?
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Tájékoztatná a testületet, hogy Máté Ferencné betegsége miatt
nem tud jelen lenni az ülésen.
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Hiányzik az ÜPGB. határozatból a Kulturális bizottság
rendezvényeire a 400eFt-os hozzájárulás, ő ezzel már akkor sem értett egyet.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Legutóbb a tiszteletdíjakról úgy döntött a testület, hogy
mindenki egyénileg eldöntheti, hogy felveszi vagy nem.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Hadd döntse már el mindenki, hogy felveszi vagy
nem.
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Igen, csak az ÜPGB. elnöke javasolta ezt, ő meg nincs itt.
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Ladányi Lászlóné képviselő: Van egy észrevétele, a cafeteria 25 %-al lett betervezve, pedig
január 1.-től 19, 04 % -al kellene beállítani. Mintegy 120eFt-al lesz kevesebb. A munkaanyag
nem egyezik a mostani előterjesztéssel.
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Igen, valószínűleg elírás. Tehát ha vissza fele számolunk, akkor
bruttó 14eFt/fő jön ki, nem lett több, csak más bontásban volt írva.
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Javasolja, hogy haladjanak egyenként akkor végig.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tehát akkor, az ÜPGB. határozatának az oktatással,
kapcsolatos pontjaival amennyiben egyetértenek, kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A Képviselő - testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
15/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy
határoz, hogy:
- az ez évi együttműködési megállapodás megkötése az
iskolával a tanév végéig, 2011. augusztus 31. napjáig
történjen, keresve a további takarékos de pedagógiai
szempontból jó működtetési lehetőségeket,
- készség tantárgyak összevonása;
- egy csoportos napközi (alsósoknak) fenntartása
normatíva által finanszírozva, felsősöknek napközi
fenntartása órafelajánlások által, (így egy fő pedagógus
létszámcsökkentésére lenne lehetőség);
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 5 millió Ft-os pályázati alap betervezése.
Buzgán Mihály képviselő: Kiegészítené ezt a pontot, mivel nem valószínű, hogy lesznek
pályázatok az idén, ezért konkretizálni kellene útépítésre, karbantartásra. 25 évvel ezelőtti
technológiával történjen az út karbantartása, a közútkezelővel fent kell tartani a kapcsolatot,
hogy a 47-eshez vezető utat is megjavítsák.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igazából a 47 –es út szélesítése következik, és hasonló
helyzet fog kialakulni, mint a körforgalom kiépítésekor, jelezték hogy szükségük lesz tároló
helyre, tárgyalások folynak. Ezt az 5 millió Ft-ot azért kell félre tenni, hogy bárhová fel
lehessen használni, ami a lakosok életkörülményeinek javítását szolgálná. Vagy esetleges vis
maior keretbe, belvíz esetére.
Ladányi Lászlóné képviselő: A kerékpárút építési pályázat kapcsán felvették a kapcsolatot
Békéssel?
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, társulásban meg lehetne oldani, folyamatban van az
ügy tárgyalása. A kápolnás dűlőtől lehetne.
Ladányi Lászlóné képviselő: A temetőhöz meg nagyon aktuális lenne, mert nagy a forgalom.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 5 millió Ft-os pályázati alap betervezésével amennyiben
egyetértenek, kérem kéz fel emeléssel, jelezzék.
A Képviselő - testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
16/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy
határoz, hogy a 2011. évi költségvetésbe 5 millió Ft-os
pályázati alapot tervez.
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Étkezési hozzájárulás a közalkalmazottak részére,
amennyiben egyetértenek, kérem kéz fel emeléssel, jelezzék.
A Képviselő - testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
17/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy
határoz, hogy a közalkalmazottaknak (hivatal, konyha,
művelődési ház, védőnői szolgálat) br. 6 000 Ft/hó étkezési
hozzájárulást biztosít, felhasználása a féléves gazdálkodás
függvényében külön döntést követően történhet.
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A képviselők tiszteletdíjának 38. 650 forint 0, 5 szorzójú
tisztelet díjának meghatározása, felhasználása ugyancsak a féléves gazdálkodás
függvényében.
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Ha most felezzük az 1-es szorzót, akkor értelmetlenné válik a
felajánlások ügye.
Kosznáné Pule Ilona jegyző: A jelenlegi rendelet szerint az előző negyedévről lehet
nyilatkozni, a negyedév utolsó hónapjának 20.-ig, vagyis jelen esetben március 20.-ig kell
nyilatkozni az I. negyedévről, és április 15.-ig ki kell fizetni, vagy elkülöníteni a
tiszteletdíjakat.
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Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Ezt már egyszer megszavazták, hogy maradjon az
1-es szorzó.
Buzgán Mihály képviselő: Arra kért a testület minden intézményt, hogy csökkentse a
kiadásokat, ezt meg is tették. Akkor a képviselő – testület is járjon példával elől, hogy most
részt vesz a takarékoskodásban, és hozzáadja a 0, 5 szorzó tiszteletdíját.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Ezt már egyszer megtárgyalta a képviselő –
testület, mindenki eltudja dönteni, hogy felajánlja a tiszteletdíját vagy nem.
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Igen, fejlesztésre.
Ladányi Lászlóné képviselő: Tavaly el lett döntve.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha a testület nem veszi fel bérként, akkor 231eFt
használhat fel, mert nincs járulék. Ha fel veszi bérként, akkor 294. 513Ft.
Amennyiben egyetértenek azzal, hogy a testület tiszteletdíja 0, 5 szorzó legyen, kérem kéz fel
emeléssel, jelezzék.
A Képviselő - testület 1 igen, 4 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:
18/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő- testülete nem
fogadja el a képviselők tiszteletdíjának 38. 650 forint 0, 5
szorzójú tisztelet díjának meghatározását.
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint
Amennyiben egyetértenek azzal, hogy a testület tiszteletdíja 1 szorzó legyen , kérem kéz fel
emeléssel jelezzék.
A Képviselő - testület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:
19/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő- testülete
elfogadja a képviselők tiszteletdíjának 38. 650 forint 1
szorzójú tisztelet díjának meghatározását.
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: A Kulturális bizottság rendezvényeire 600eFt-ot javasol.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Éves szinten 3 nagy rendezvény van, május 1.; augusztus
20.; és a falunap. A bizottság úgy döntött, hogy 2 rendezvény legyen.
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Már akkor sem értett egyet. Javasolja, hogy maradjon a
600eFt minimum, erre a falunak szüksége van.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Most nem ezen a 200eFt-on múlik a költségvetés.
Ladányi Lászlóné képviselő: A művelődési háznak van egy rendelete, melyet 2006-ban
fogadott el az akkori testület. Melyben benne van, hogy minden embernek joga van a
kultúrához. 2008-ban meg alakult a Kistérségi Körös-körül fesztivál, a kistérség úgy döntött,
hogy minden évben támogatja, Kistérségi Közkincs kerek asztal megbeszélés van minden
szerdán, melyen mindig részt vesz, Kistérségi Kulturális Stratégiát kellett kidolgozni. A
törvény szerint szokott eljárni. 2006-ban 1 millió forint volt betervezve, minden évben
csökken, tavaly 600eFt volt, most meg 400eFt-ra csökkenjen? Lehet támadni… A közjavát
szolgálja, a megyében jó kapcsolatokat alakított ki, akik támogatják ezeket a rendezvényeket.
Elmondták, hogy a kistelepülések között, a Körös-körül fesztivált egyedül Murony teljesíti.
Buzgán Mihály képviselő: Ki támadott meg?
Ladányi Lászlóné képviselő: Kezdődött a létszámleépítéssel a művelődési házban, aztán a
civil szervezetek működésével, a kulturális bizottság működésével kapcsolatban, tavaly kellett
volna elszámoltatni a bizottságot.
Buzgán Mihály képviselő: Azért kérdezte meg, mert tudnia kell, hogy mi mennyibe került
tavaly.
Ladányi Lászlóné képviselő: Tavaly kellett volna megkérdezni, várták is a kérdéseket, de
senki nem kérdezett semmit, nem érdekelte senkit.
Buzgán Mihály képviselő: De, akkor még nem ő volt a KSSzB. elnöke, nem tudta hogy ilyen
helyzetbe fog kerülni. A környező kis településeken is visszafogták az adható, nem kötelező
szolgáltatásokat, mindenki arra törekszik, hogy az alapellátásokat biztosítani tudja. De ha
ekkora forráshiány van, akkor nem ez a legfontosabb. Járhatatlanok az utcák többsége,
kerékpárral nem lehet elmenni. Népszavazásra tenné fel a szót, hogy mit szeretne a lakosság?
Azt, hogy betudjon menni az utcájába, vagy évente 3 rendezvényt?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nos, azért a megyében nincs 10 ilyen település, ahol csak
ennyi hitel van. Minden fillér számít, de legalább ez a 3 rendezvény maradjon meg a
lakosságnak. Amennyiben egyetértenek azzal, hogy a kulturális bizottság rendezvényeire
600eFt legyen beállítva , kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A Képviselő - testület 5 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
20/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy
határoz, hogy a Kulturális,- Sport és Szociális Bizottság
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rendezvényeire a 2011. évi költségvetésben 600eFt legyen
meghatározva.
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor, változott a kiadási és bevételi főösszeg. Tehát
168 595eFt kiadási és bevételi főösszegről 170 562 eFt-ra változott. A forráshiány 10 531eFtról 12 498eFt-ra nőtt. Amennyiben, ezekkel a változtatásokkal egyetértenek, kérem kéz fel
emeléssel jelezzék.
A Képviselő - testület 5 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet hozza:
Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének
1/2010. (II. 23.)
Önkormányzati rendelete
Murony község 2011. évi költségvetéséről
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Iskola, óvoda tekintetében szükséges lenne a megállapodásban
záradékként feltüntetni az intézményvezetők által leírt csökkentések lehetőségeit, illetve a 6
hónapos felmondási időt 3 hónapra kellene módosítani. Az intézmények átszervezése miatt
fontos a rövidebb határidő, mert még egyenlőre nincs döntési helyzetben a testület.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben, ezekkel a változtatásokkal egyetértenek,
kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A Képviselő - testület 6 igen – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
21/2011.(II. 23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy
határoz, hogy a Békési Kistérségi Iskola és Óvoda
Muronyi tagintézményeinek 2011. évi finanszírozásáról
szóló pénzügyi megállapodás az alábbiak szerint kerüljön
aláírásra:
- a szerződés 11. pontja az aláírást megelőzően alábbiak
szerint kerüljön módosításra: A felek fenntartják
maguknak a jogot a jelen megállapodásnak a 2010/2011-es
tanév végével (2011. augusztus 31.) történő felmondására.
A felmondási idő 3 (három) hónap, figyelemmel a
közoktatási törvény átszervezések határidejére, vonatkozó
rendelkezéseire. A szerződés felmondásáról a képviselő –
testületek határozatban döntenek.
- záradékként kerüljön beépítésre: a megállapodásokat az
I. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló során úgy
kell módosítani, hogy beépítésre kerüljön az
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intézményvezetők által javasolt megtakarítási összeg, mely
az iskola esetében 2. 127 e forint, míg az óvoda esetében 1.
531 e forint.
Ezáltal az iskola esetében az önkormányzat működési
költségekhez való hozzájárulása 23. 339 e forintról 21. 212
e forintra, az óvoda hozzájárulása, pedig 9. 630 e forintról
8. 099 e forintra csökken.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:

értelem szerint

3./ Köztemető üzemeltetésére pályázat kiírása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Négy pályázó lett meghívva, nyilván a legkedvezőbb
kerül majd elfogadásra. Amennyiben, egyet értenek, kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
22/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy
határoz, hogy Murony község köztemetőjének 10 éves –
kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében történő –
üzemeltetésére pályázatot ír ki.
A pályázatra az alábbiakat hívja meg:
1./ Békési –TEM Kft. 5630 Békés, Piac tér 1.
2./ Egyházi Temetkezés, Békéscsaba, Szent István tér 20.
3./ Viaelysium Temetkezési szolgáltató Kft. Mezőberény, Fő út 33.
4./ Lipcsei László műkőkészítő kisiparos, Békés, Hajó u. 30.

Az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást a
Képviselő – testület jóváhagyja.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: azonnal
4./ Kommunális folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 3 pályázóval vettük fel a kapcsolatot.
Pocsai Imre László képviselő: A tarhosi nem vállalta?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem, messze is van, meg nyugdíjas is már, nem vállalta.
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Nem nagyon érdeklődtek, mert ugye a lakosságé minimális, a
gázolaj árak miatt is nem találtunk több vállalkozót.
Készült:
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Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: A tartályok milyen állapotban vannak?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szét vannak rohadva, használhatatlanok, megjavítani
költséges lenne, esetleg ócska vasnak eladni lenne értelme. Amennyiben, egyet értenek,
kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
23/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy
határoz, hogy Murony község közigazgatási területére a
települési folyékony hulladék összegyűjtésére és
elhelyezésére pályázatot ír ki.
A pályázatra az alábbiakat hívja meg:
1./ Békési Hulladékgyűjtő Kft. Békés, Verseny u. 4.
2./ Teltiszt Bt. Békéscsaba, Rákóczi u. 35/a.
3./ Tappe Csoport, Békéscsaba, Laktanya u. 3.
Az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást a
Képviselő – testület jóváhagyja.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:

azonnal

5./ Köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Szokásjog alapján volt eddig, plusz eltérítésre nincs lehetőség az
az ez évi költségvetésben, anyagi vonzata tehát nincs. Inkább csak a kollegák számára fontos,
ki hogy dolgozott a minősítés alapján.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben, egyet értenek, kérem kéz fel emeléssel
jelezzék.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
24/2011.(II.23.) Kt. határozat
A képviselő-testület a Köztisztviselők jogállásáról szóló –
módosított – 1992. évi XXIII törvény 34.§ (3) bekezdése
alapján a melléklet szerint dönt a 2011. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
(1) a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján
gondoskodjon
a
jegyzővel
szembeni
Készült:
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teljesítménykövetelmények
2011.-ig
történő
kidolgozásáról, és a jegyző részére írásos dokumentum
formájában történő átadásáról,
(2) a jegyző teljesítményértékelését 2012. január 31.-ig
végezze el, s arról a testületet legkésőbb 2012. február 28.
tájékoztassa,
(3) a jegyző- többi köztisztviselőt érintő –
teljesítményértékeléssel
kapcsolatos
feladatellátását
figyelemmel kísérje.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: 2011. február 28. illetve a határozat (2)
bekezdése szerinti határidők
6./ Anyakönyvi rendelet elfogadása
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző
Kosznáné Pule Ilona jegyző: A törvény írja elő a rendelet megalkotását, az árak nem
változtak, eddig is így volt.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben, egyet értenek, kérem kéz fel emeléssel
jelezzék.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi rendeletet hozza:
Murony község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. (II. 23.)
Önkormányzati rendelete
a házasságkötések, és egyéb családi események szolgáltatási
díjáról és az anyakönyvvezető
juttatásáról
7./ Helyi iparűzési adó rendelet pontosítása
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Pontosítani kellet egy sort, szintén törvénymódosulás miatt.
Fontos: az adó alanyai és mértéke nem változott, mert év közben ez nem lehetséges. Az
előterjesztésben részletesen leírta az okokat.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi rendeletet hozza:
Murony község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011. (II. 23.)
Önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról
Készült:
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8./Békési Kistérségi Társulási megállapodásának elfogadása, illetve a Békési Kistérségi Iskola
létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntése
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A határozati javaslatokat megkapták. Amennyiben, egyet
értenek, kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
25/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
által 2011. február 8.–n, a 7/2011. (II. 8.) sz. határozatával
elfogadott társulási megállapodás módosítást, valamint
jóváhagyja a 2004. július 9.-én kelt, többször módosított és
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást is.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármestert, és
Buzgán Mihály képviselőt. Amennyiben, egyet értenek, kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában a
polgármestert, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel, Dr.
Lázár Magdolna Csilla alpolgármester helyettesíti.
Mindkettőjük akadályoztatása esetén, pedig Buzgán
Mihály képviselő helyettesíti.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben, egyet értenek a határozati javaslattal, kérem
kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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27/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzata költségvetési szerveinél a
Békési Kistérségi Iskolában létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyeken
foglalkoztatott
pedagógusok
–
munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának
megszakítása nélkül – foglalkoztatására az önkormányzat
költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett
új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál nincs lehetőség.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal
9./ Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása, illetve szükséges döntések meghozatala a társulás további
döntésével kapcsolatban
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben, egyet értenek a határozati javaslattal, kérem
kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
28/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete
jóváhagyja a Közép – Békési Térség Ivóvízminőség –
javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2010.
november 26.-ai ülésén elfogadott Társulási Megállapodás
módosításait.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tehát a tökéletes vízminőség Arad alatt van a vízbázis
központban, amit garantálnak, hogy nincs szükség kémiai víztisztító igénybevételére. Ha
egyéni víztisztítót használnák, akkor sokkal drágább lenne, nincs lehetőségünk lecsatlakozni.
Amennyiben, egyet értenek a határozati javaslattal, kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Készült:
2011. február 23.-án
----------------------------------------------------------13----------------------------------------------------

Murony Község Önkormányzat

5672 Murony, Földvári u. 1.

29/2011.(II.23.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő testülete, mint a
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Társulás tagja
támogatja, a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási program és
az Aradi Vízátvétel összekapcsolását társulási vagy
konzorciumi formában.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint

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

- Kmf. -

Fekete Ferenc Zoltán
Polgármester

Dr. Lázár Magdolna Csilla
Jegyzőkönyv hitelesítő

Kosznáné Pule Ilona
Jegyző

Pocsai Imre László
Jegyzőkönyv hitelesítő
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