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Ikt. sz.: 2-32/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 14.-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Buzgán Mihály képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Jeneiné Batízi Julianna képviselő 
Ladányi Lászlóné képviselő
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester
Pocsai Imre László képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:

Kosznáné Pule Ilona jegyző
 Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nagy tisztelettel köszönt mindenkit, megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, és kéri a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

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

173/2011.(XII. 14.) 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  Jeneiné  Batízi  Julianna  és  Buzgán  Mihály 
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását. 

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

174/2011.(XII. 14.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete 
elfogadja  Jeneiné  Batízi  Julianna  és  Buzgán  Mihály 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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1./ Adórendeletek módosítása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

  Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadja a szót az ÜPGB. elnökének.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
iparűzési adórendelet tervezetet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, kérem, szavazzanak.

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

Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének

14/2011. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadja a szót az ÜPGB. elnökének.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
építmény adórendelet tervezetet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, kérem, szavazzanak.

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

Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének

15/2011. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelete

az építményadóról

2./ Bejelentések, egyebek

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Az  iskola  és  az  óvoda  követeléseivel  kapcsolatosan 
folyamatban van a  gázszolgáltatóval  az egyeztetés.  A bizottság megtárgyalta  és  javasolja, 
hogy a békési pénzügyi osztályvezetőt keressük meg, mert nem hagyható figyelmen kívül. 
Csak a jogos követelés fizethető ki.

Ladányi  Lászlóné  képviselő: Megkérdezné,  hogy van szerződés  kötve a  gázszolgáltatóval, 
mert amikor megszűnik a gázszolgáltatóval a szerződés, akkor kötni kell másikat, ugye volt itt 
is ez a egyetemes szolgáltatás, és több lakos is így járt, hogy nem kötötte meg azonnal az új  
szerződést, és visszaszámláztak nekik egy nagyobb összeget.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Augusztus 31.-e után történt, és pont ezért lett 2009. júniustól 
kérve el a gázszámlák.
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Ladányi Lászlóné képviselő: A kedvezményes 8 Ft-ot kiszámlázta és a művelődési háznál is 
ez volt.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A zárszámadáskor ki fizettünk mindent.

Máté  Ferencné gazdálkodási  főelőadó:  Az óvodában volt  500eFt,  így januárban kevesebb 
hozzájárulást kellett elutalni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: De egy fő elhalálozott, egy fő pedig nyugdíjba ment.

Jeneiné  Batízi  Julianna  ÜPGB elnöke: Meg kellene  nézetni,  hogy mikor  ment  nyugdíjba, 
illetve ki volt táppénzen és mennyi ideig. Volt egy segítő is, ő munkaügyön keresztül volt itt?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem tudja pontosan. 
Amennyiben egyetértenek a bizottság javaslatával, kérem szavazzanak.

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

175/2011.(XII. 14.) Kt. határozat

Murony község Önkormányzat  Képviselő – testülete úgy 
határoz, hogy továbbra sem fogadja el a Békési Kistérségi 
Iskola Muronyi tagintézmény 2011. január 01.- augusztus 
31. közötti időszak elszámolásából adódó 1. 564. 767.- Ft 
plusz  követelést,  és  ezzel  megerősíti  a  tárgyi  ügyben 
2011.november 24-én hozott 155/2011. számú határozatát. 
Azon  felül  a  Békési  Kistérségi  Óvoda  Muronyi 
tagintézmény  kiadásaiból  eredő  ugyancsak  plusz  1.  330. 
935,- Ft követelését sem fogadja, amíg nem történik meg a 
szolgáltatókkal való egyeztetés, mely folyamatban van.
A Békési Kistérségi Iskola és a Békési Kistérségi Óvoda 
vezetése egyetlen egy esetben sem jelezte az önkormányzat 
felé,  hogy  előirányzatot  kellene  módosítani,  mert  annak 
túllépése várható, megjelölve a túllépés okait. 
Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete kéri 
az  ügy  részletesebb  kivizsgálását,  -   és  kéri  az 
adósságrendezési  eljárás  felfüggesztését,  amíg  a  helyzet 
teljesen  nem tisztázott. 
Amennyiben  a  vizsgálat  fizetési  kötelezettséget  állapít 
meg,  annak  lezárását  követő  8  napon  belül  a  jogosan 
megállapított összeg utalásáról intézkedni fogunk.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester:  Megköszöni a részvételt, és más hozzászólás hiányában 
az ülést bezárja.

- Kmf. -

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                  Kosznáné Pule Ilona
      polgármester               jegyző

Jeneiné Batízi Julianna        Buzgán Mihály
              jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő


