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Jegvz kiinvv

Murony Kozség Önkorm ányzata Képvisel -testÍiletének és Tarhos Kozség
yzata Képvisel _testiiletének 20L3. február 27 .-ér' megtartott kozos testtileti

Az iilés helve: Ónkormányzattanácskoz terme (Murony, Foldvári u. 1.)

Az Íilés elniikei:
Fekete Ferenc Zo|tán Murony kozség polgármestere
Hornok Sándor Tarhos kozség polgármestere

Jelen vannak Muronv Kiizség Önkormánvzata részér l:

Fekete F erenc Zoltán pol gármester
Dr. Lázát Magdolna Csilla alpolgármester
Buzgán Mihály képvi sel

ffffff'Jll*Tí"ffi:TTi]:"
Pocsai Imre Lász| képvisel

Jelen vannak Tarhos Kiizség onkormánvzata részér l:

Hornok Sándor polgármester
Szilágyi Anik alpolgármester
Erd sné Bodor Ttinde képvisel

Tanácskozási ioggal részt vesz:

Dr. Baji Mihály jegyzo
Máté Ferencn é gazdáIkodási f el ad

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel koszonti Hornok Sándort, Tarhos kozség
polgármesterét, Tarhos Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testtiletét valamint Murony
Kcizség képvi sel -testtiletét.
M e gál1 apítj a, ho gy a muronyi képvi se 1 -te sttil et határ ozatkép e s.

Hornok Sándor polgármester: Tisztelettel koszonti Fekete Ferenc Zo\tánt' Murony kozség
polgármesterét, valamint a mindk ét részr o1 megj elent képvisel ket.

Megállapítja, hogy a tarhosi képvisel _testtilet hatérozatképes, jegyzok<inyv hiteIesít nek
Szilágyi Anik t javasolja.
Hornok Sándor polgármester kéri a tarhosi képvisel -testtiletet, hogy a hitelesito személyér l
szavazzanak.

Tarhos Kozség Önkorm ányzat Képvisel _testtilete 3 igen szavazattal e||enszavazat és

hrt zkodás nélkii|- ahitelesít személyére tett javaslatot elfogadja.



Tarhos Kozség onkormányzata
Képviselo-testtilete

Murony Kozség onkormányzata
Képvisel -testiilete

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: A k z s képvisel -testiileti iilés határozatképes. A
jegyz kcinyvet Murony Kcizség Önkorm ányzata részérol Kiss Beé a vezeti, jegyzok<inyv
hitelesít knek BuzgánMihály és JeneinéBatízi Julianna képvisel ket javasolja.
Fekete Ferenc Zo|tán polgármester kéri a muronyi képvisel -testtiletet, hogy a hitelesít k
szemé ly ér oI szav azzanak.

Murony Kozség Önkorm ányzatKépviselo-testtilete 5 igen szavazattal - ellen szavazat és
tart zkodás nélkiil a hitelesít k személyére tett javaslatot elfogadja.

Fekete Ferenc Zoltán Murony kozség polgármestere ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1./ Murony_ Tarhos K<izcis Önkormányzati Hivatal 2013. évi koltségvetésének megtárgya|ása.
El ad k: Hornok Sándor polgármester

Fekete Ferenc Zoltán pol gármester

2. l Bejelentések, egyebek.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri Murony Kcizség Önkormányzat Képvisel _testtiletét,

hogy a napirendi pontokr l szavazzanak.

Murony Kozség Öntorm ényzat Képvisel -testtilete 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és
tart zkodás nélktil - a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.

Hornok Sándor polgármester kéri Tarhos Kcizség Önkormányzat Képvisel _testtiletét, hogy a
napirendi pontokr l szavazzanak.

Tarhos Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testtilete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tart zkodás nélktil - a napirendi pontokat elfogadj a megfárgyalásra

Hornok Sándor polgármester átad1a a sz t Murony kozség polgármesterének.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az irásos testtileti anyagot Murony és Tarhos képvisel i
is megkapték. Az Üpc Bizottság a mrilt héten tartott rilést teljes létszámmal, amelyen a
bizottságMurony _ Tarhos Kozos Önkorm ányzati Hivatal 2Ol3. évi koltségvetését
megvizsgáIta, és határozatábanelfogadásra javaso|jaazt a képvisel -testtiletnek. Van-e
valakinek észrevétele a kozos hivatal 2013. évi koltségvetési tewéhez' illetve van-e olyan
jellegti hozzáfuzní va| ja, ami befolyásolja a kciltségvetés terv ezetet.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : az ÜpcB tilés a bizotts ágmegfargya\ta a Kcizos
Önkormányzati Hivatal 2Ol3. évi koltségvetését, aztrendbentd,áIta és elfogadásra javasolja
a képvisel testtiletnek. Úey igyeksziittk gazdétlkodni, hogy a normativáhozne kelljen plusz
pénzttenni. Így javasoljuk elfogadáSra a koltségvetést a testtiletnek.



Tarhos Kozség Ónkormányzata Murony Kozség Onkormányzata
Képvisel -testiilete Képvisel -testiilete
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Hornok Sándor polgármester: M dosít javaslatom nincs. Tarhos Kozség Önkorm ányzata
részérol elfogadásra javaslom a kozos onkormányzati hivatal 2013. évi koltségvetését.

Tarhos Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testiilete 3 igen szavazatta| el|enszavazat és
tart zkodás nélktil _ elfog adja Murony _ Tarhos Kozos Önkorm ányzati Hivatal 2ol3. évi
koltségvetését..

7 I 2013.(II.27 .\ hatilr ozat
Tarhos Kozség onkormányzat Képvisel _testtilete a
Muronyi Kozos Önkorrnényzati Hivatal 2Ol3. évi
koltségvetését 28 915 066 Ft bevétellel,
és 28 915 066 Ft kiadással elfo gadja.

Felel s: Hornok Sándor polgármester
Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben senkinek sincs hozzáfllzni val ja, ugy
Murony K zség Önkormányzatarészérol elfogadásra javaslom a koz s onkormányzati hivatal
2013. évi koltségvetését.

Murony Kozség Önkorm ényzat Képvisel -testÍilete 5 ige.n' szavazattal _ e|lenszavazat és
tart zkodás nélktil - elfogadja Murony _ Tarhos K<izos onkorményzatí Hivatal 2013. évi
koltségvetését.

9120|3. (II.27 .\ Kt. határozat

Murony Kcizség Önkorm ányzat Képvisel _testÍilete a
Muronyi Kozos Önkorm ányzati Hivatal 2OI3. évi
koltségvetését 28 915 066 Ft bevétellel' és 28 915 066 Ft
kiadással elfogadja.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kcivetkezo napirendi pontunk a bejelentések. Van_e
valakinek a kozos érdekeket el re viv bejelenteni val ja? Magam, illetve a muronyi
onkormányzatrészérolbízom benne, hogy mindkét fel megelégedésére lesz a további
egyt'ittmrikodés is. További társulásban nem gondolkodunk, hiszen ha nincs plusz normatíva,
akkor plusz feladatot miért vállaljunk . Bízom benne, hogy a két hivatal koztisztvisel i
igyekszenek rigy osszedolgozni, hogy zcikken mentesen megoldhassuk a feladatokat. Míg
látjuk egymásban a kolcscincis el nyciket, addig j l mrikodik a társulás. A-problémákat pedig
igyeksziink miel bb tisnazni. Fontos, hogy a felmertil kérdéseket, nézeteltéréseket
tisztánzuk, rigy tudunk csak tovább lépni, a partneri kapcsolatot megorizni. Zárszámadáskor
megbeszéljtik a mrilt évet' természetesen otttiszténlnk mindent az utols fillérig. Ha az igért
normatívákat megkapjuk, akkor nem lesz gond. Igyeksztink rgy dolgozni, hogy az mindkét
fel megelégedését szolgálja. A jov t meg majd látjuk.

Pocsai Imre LászI megérkezik.

Hornok Sándor polgármester: A hivatali egyiittmtíkodésben nem volt gond az elmrilt évben.
Reméljiik nem lesz eztÍtín sem. Jegyzo rir munk ájáva| elégedettek vagyunk. Igyekszik
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Képviselo-testti1ete

Murony Kozség Önkormán yzata
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mindent rigy koordinálni, hogy a koltségb l kÜ jjiink. A problémákat pedig kozosen
megbeszéljtik, és kozos megoldást találunk.Úev gondolom, hogy tudunk sikeresen
egyrittmrikodni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Pr bálunk el nyt kovácsolni az egyi.ittmríkodésb l.

Dr. Baji Mihály jegyz : A hivatal egytittmtikodésétpéldázzaazis, hogy tegnap Tarhosr l
Lipcseiné Muronyban volt az rij kollégan nek segíteni a betanulásban. De arra is volt példa,
hogy szociális tigyekben Murony segítette ki Tarhost nyomtatványokk al. Pr báljuk a kozos
tapasztal atokat ki cserélni, és segíteni e gymást.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs továbbihozzász lás, akkor koszonom
a részvételt' és az tilést bezárom.

Hornok Sándor polgármester: Amennyiben nincs továbbihozzász lás, akkor koszonom a
részvételt' és az tilést bezétrom.
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Murony kozség Önkorm ányzata részérol:
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