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Jegvz kiinvv

Készíilt: Murony Kcizség Önkorm ányzata Képvisel -testiiletének 2Ol3. március 13-án
megtartott soron kíVtili tilésér l.

Az Íilés helve: Önkormányzattanácskoz terme

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Buzgán Mihály képvi sel
Pocsai Imre LászI képvisel
Jeneiné Batízi Julianna képvisel
L adány i lászl né képvi s e l
Fekete Zoltán Ferenc képvisel

Dr. Baji Mihály jegyz
Máté Ferencn é gazdálkodási foel ad
Kiss B eáta foel ad j egy zokcinywezet

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel koszont mindenkit. Megá|Iapit1a, hogy az tilés
határ ozatképes. Az iilést megnyitj a.

Jegyzokcinyv hitelesít knek LadányiLászl né és Fekete Zo|tán Ferenc képvisel ket javasolja.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képvisel _testtiletet, hogy a hitelesít k személyér l
szavazzanak.

A Képvisel -testiilet 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tart zkodás nélkÍil - a hitelesít
személyekre tett jav aslatot elfogadj a.

Ezt k vet en a napirendi pontok ismertetése kcivetkezik.

Napirendi pontok:
1 ./ Murony kozség Önkorm ényzatának 2013. évi koltségvetése.
2.l Bqelentések.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester a napirendi pontok ismertetése után kéri a képvisel -
testtiletet, ho gy kéz felnffi táss al szay azzanak a napirendi pontokr l.

A Képvisel -testtilet 6 igen szavazatta| _ ellenszavazat és l.art zkodás nélktil - a napirendi
pontokat el fo gadj a megfár gy alásr a.
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7./ Murony Kiizség onkorm nyzutdnak 2013. évi kiiltségvetése

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az e|oz testÍileti tilésen azért nem tudtuk elfogadni a
koltségvetést, mert a Mezoberény álta| megktild tt vodai kciltségvetés nem volt részletezve,
illetve számszaki hibát tartalmazott. A mai napon kapott, vodát érint m dosítás már kozel
1,5 milli forinttal kevesebb, mint az elozoek. A zárszámadás sarokszámait nagyon várom,
mivel a felmentésb l, végkielégítésb l ad d pályázati visszatérítés sehol sincs bevételként
elkonyvelve az iskola koltségvetésében a tavalyi évben, ennek zálrszátmadáskor feltétleniil
jelentkeznie kell.
Felkérem }lí.áté Ferencnét, hogy ismertesse az onkormányzat 2013. évi koltségvetés
tewezetét, kitérve azol<ra a tételekre, melyekben változás tortént. A koltségvetés tervezet
ismertetése után bizom benne, hogy el fudjuk fogadni az onkormányzat 2013. évi
koltségvetését.

Máté Ferencné gazdálkodási f el ad : Az vodai koltségvetés 7 298 000 Ft-al indult. A
pénztigyi bizottság elncikének a jelenlétében en l volt egy kozos megbeszélés, ahol arna a
megállapitásra jutottunk, hogy ez az osszeg I 824 000 Ft_al csokkenthet . A mezoberényi
cinkormányzat fel lett keresve, és k az észrevételeink alapján 1 425 000 Ft-al csokkentették
az voda kciltségvetését. Így is van még nézete\térés a véleményeink kozott 399 000 Ft, de
rigy gondolom, jelen helyzetben nem tehettink mást, mint elfogadjuk aZ o általuk kiírt
koltségvetést, ami l 425 000 Ft-al lett csokkentve, iey a híanyz 399 000 Ft-ot az
onkormányzatnak kell p tolni. Plusz bevétellel' vagy kiadáscsokkentéssel kell a hiánl
p tolnunk. Az voda béréhez nem nyulfunk, a karbantartási koltséget kértiik csokkenteni,
valamint a rehab hozzájénllást, illetve a hibás Áfa cisszeget figyelembe venni. A Mez berény
ezzel szemben csokkentette a béreket, meghagla a rehab hozzí$átrvlást, cscikkentette aZ

étkezési hozzét1áruIást, a távolléti dijat, a dologi kiadásb l levették a 160 000 Ft-os
karbantartási kiadásb l 100 000 Ft_ot, a875 000 Ft Ára nitat elfogadták' és így jott ossze az
l 425 000 Ft csokkentés.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Akkor a mi számításunk, és az o számitásaik kozott van
399 000 Ft kiilonbség. Azonban amit most még nem látunk, az meg kell hogy jelenjen az
áprilisi zátszátmadáskor. Az vodánál2 dajka volt, akiknek a bére egész évre be volt tervezve.
Ezze| szemben aZ egyik dajka áprilist l munkanélkiili lett, helyette kozmunkást
foglalkoztattunk' akinek a koltségeit az onkormányzat ftzette. A dajka fel éves bérének,
járulékainak pluszban kell jelentkezni. Ezt azért tartom fontosnak itt megjegyezni, mert ez
ugyan még nem kézze|foghat bevétel, de ennek zárszámadáskor rea|tzá| dnia kell. Ennek
jelentkeznie kell plusz bevételként. Nem kérttink Iétszámcsokkentést, így a mostani bérben
benne van a 2 dajka és a 2 v n éves bére. Ez megint olyan pénz, aminek meg kell lenni, és
szeptemb erb en a vé gel s zámolásnál j el entk eznie kel 1.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : olyan kéréstink lenne Mez berény felé, hogy
zárszámadáskor személyes jelenléttikkel tiszteljenek meg benniinket, így a kérdésekre a
viiaszt azonnal megkaphatjuk. Most is elkeriilhettiik volna aZ egy h napos huzavonát, ha a
mezoberényi onkormányzat illetése részt vett volna a testtileti iilésen, mint ahogyan megtette
azt a Városi Humánsegít Szociális Szolgálat képviseloje. Az onkormányzat ko|tségvetés
tewezetének a tárgyalásfua kaptunk Mez berénytol 2 számot, és kész. Majd a kovetkez
tilésre egy részletes kimutatást, amelyben számszaki hiba volt, illetve a val ságot nem fed
tételek. Ezeketmind elkertilhetti'ik volna, ha valaki személyesen részt vesz a testiileti iilésen.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Most Mez berénynek is az a kérése, hogy fogadjuk el
záradéI<kal a kciltségvetés tervezetet, hogy az e|so adand alkalomma| az voda k<iltségvetését
az t 425 000 Ft-al m dosítani kell. A plusz béreknek is pluszbevételt kelljelenteniiik.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Ez majd zárszitmadáskor fog csak realizá| dni, addig ezzel
nem számolhatunk.

Dr. Baji Mihály jegyz : Volt nyáron' amikor nem fizetttik a havi apanázst Áprilisban
mindennek ki kell denilni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Utána meg oda tettiik. Mindenképpen pluszban kell
lenntink, azért is nem látom olyan rossznak ahelyzetet. Ezeknek a pénzeknek meg kell lenni.
Ezek ott vannak.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Amikor arr I volt sz , hogy fonáshiányos koltségvetést
nem lehet elfogadni, akkor gondolkodnunk kellett azon) hogy honnan tudunk plusz bevételhez
jutni, illetve mit tudunk cscikkenteni.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Az voda koltségvetése egész évre van tervezve, de
reményeink szerint szeptembert l megsztintetjtik a társulást. Az vodával kapcsolatban most
ennyit tudok mondani.
Az iskola tekintetében 20Il szeptemberével vagyunk társulásbanMezoberénnyel. Itt mindjárt
az e|so h napban aMezoberénynek utalt pénzto| kidertilt, hogy azmég Békésnek járt volna'
amit ki is fizetttink . Mezoberény azonban a mai napig nem számolta el ezt a plusz 1 h napot.
Mez berény amikor sz vá tettem nekik ezt az egy havi tiil fizetést elintéáék azzal, hogy ez a
biztonságí tarta|ék. Ez az osszeg az ta is ott Van. Az iskolánál eldontotttik, hogy 2 technikai,
és 1 pedag gus szeméIyzetet leépítiink. A tanév végével ezek az emberek elmentek. A
végkielégítés 50 %-át megtrlályÍ tnk, mely osszeget szintén nem láttuk, illetve a 3 személy
bérét év végéig fizetttik, pedig csak fel évig voltak. Ezeketapénzeket látnunk kell. Ezeknek a
pénzek'rtek jelent sen le kell cscikkenteniiik az vodai koltségvetés 7 milli s tewezetét.
Atadom a sz t apéruugyibizottság elnokének.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Megbeszéléseink értelmében azért, hogy a koltségeket
cscikkenteni tudjuk a képvisel k tiszteletdijáthavi 20 000 Ft_ra javaslom mérsékelni, valamint
az étkezési hozzájátrulást is zárolni év végéig. Ha év végén lesz rá fedezet, akkor ki lehet
fizetni a kozalka|mazottak étkezési hozzqárulását. A cívil szervezetek is csak év végén
kapnának támogatást. A torvény kimondja, hogy csak bejegyzett civil szervezetek kaphatnak
az onkormányzatt l támogatást. Ezekkel az intézkedésekkel ténylegesen fudunk kiadást
csokkenteni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben most ezekkel a foltételekkel elfogadjuk a
koltségvetést, annak nincs akadáIya, hogy áprilisban a zátszámadás után m dosítsuk. Akkor
már látnunk kell a ténylegesen befoly osszegeket az iskola' és voda tekintetében.

Dr. Baji Mihály jegyz : Áprilisban tobbet fogunk látni.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Ezeket a kiadásokat fudjuk kézzel foghat an megfogni, és
áprilisban visszaténink rá.
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Dr. Baji Mihály jegyz : Azzal hogy az vodánál hiányz 399 000 Ft_al meg kell emelni az
iparílzésiad t. Így lesz nullás a kciltségvetés.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Hogyan alakul most az ad bevétel?

Dr. Baji Mihály jegyz : A gépjármtiad 60 oÁ-a az államé, és 40 % marad az
<inkormányzatnáI.
Most az ismertetett m dosításokkal el lehet fogadni az onkormányzat 2013. évi
koltségvetését, és áprilisban a zárszámadás után visszatérhetiink rá. Most meg kell hozni
ezeket a dontéseket, mert fonáshiányos koltségvetést nem lehet elfogadni. A koltségvetés
egyensír|yához a képvisel k tiszteletdíjár l sz l nkormányzatí rendeletet m dosítani kell.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Milli kat nem lehet ott hagyni Mez berénynél.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Én rigy gondolom, hogy az iskolánál van 1,5 milli , és az
vodánál is van ennyi. Ennyi tobbletnek lennie kell.

Ladányi Lászl né képvisel : Ennyi jogos is.

Buzgán Mihály képvisel : Az vodáva| térgya|tá|?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem volt kivel. A vezeto v n a pénzigyi dolgokban
nem kompetens.

Dr. Baji Mihály jegyz : Az elnok aSSZony áItatjavasolt megszorításokkal 0_ás a koltségvetés.
A rendeletm dosítás elfo g adásé loz min sített tobbség sztikséges.

Fekete Ferenc Zo\tán poleármester: Tisztelt képvisel k kérem,kézfelnyujtással szavazzanak a
képvisel k tiszteletdíjár l sz l 91201 1 .(VIII.17.) nkormányzati rendelet m dosításár l.

A képvisel testiilet 4 igen szavazattal, és 2 tart zkodással _ elfogadta a rendeletm dosítást.

3/20L3.(III.L4.) számri iinkormánvzatÍ rendelet

A jegyzokonyv mellékletét képezi.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Miutan a képvisel testtilet megszavazta a képvisel k
tiszteletdijának m dosítását, igy nincs akadélya annak, hogy Murony kcizség
Önkormányzaténak 2Ol3. évi koltségvetését szavazásra bocsássam 111 559 g7g Ft kiadás, és
1 1 1 559 979 Ft bevétel oldallal.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelt képvisel k kérem, kézfelnffitással szavazzanak
az cinkorm ányzat 2013. évi k ltségvetésér l.

A képvisel testtilet 4 igen szavazattal, és 2 hrt zkodással - elfogadta az Önkormányzat
20 l 3. évi kci lts é gveté s ér 1 sz l nkormány zati r ende 1 etet.

4/2013.(Iil.14.) számri iinkormánvzati rendelet

A j e gy zokcinyv mell ékle tét kep ezi.



2./ Bejelentések

Dr. Baji Mihály jegyz : Már amriltkori testiileti tilésen is sz bakertilt, hogy az cinkormányzat
biztonságÁrtaLéknak likvid hitelt vegyen fel.

Pocsai Imre Lászl : Csak akkor, ha fejlesztésre lesz fordítva.

Dr. Baji Mihály jegyz : Igen. Maximum 8 000 000 Ft lehet, mert
Akkor olyan hatitrozatot kellene hozni, hogy maximum 8 000
onkormán yzat likvi d hitelt, és ezt kizétr |ae fej l e sztésre fordíthatj a.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Tisztelt képvisel k amennyiben
aZ onkormányzat fejlesztési célokra likvid hitelt vegyen fel,
szavazzanil<.
A képvisel -testtilet 6 igen szavazattaI- lart zkodás, és ellenszavazat nélkiil - egyhangulag, az
al ábbi hatátr ozatot hozta:

18/2013. (III.L3.) Kt. határozat
Murony kozség Önkorm ányzatának képvisel _tes hj|ete az
onkormányzat fejlesztési céljainak megval sításához
maximum 8 000 000 Ft_ig likvid_hitel szerzodést kot az
Endr d és Vidéke Takarékszovetkezettel (5502 Gyoma_
endr d, H s<ik tere |0l2). A Képvisel -testtilet a
szerzodéskotéssel kapcsolatosan felmenil koltségeket a
2013. évi koltségvetésben biztosítja, egyben felhatalm azza
Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a szerzodés aláírására.

felette métr kozbeszerzés.
000 Ft-ig vehet fel az

e gyetértenek azzal, hogy
kérem, kézfelnyujtással

Felel s:

Határid :

Fekete Ferenc Zo|tán polgármester
intézkedésre azonnal

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Még egy kérdést kell megbeszélntink. A szemétszál|itás
még mindig nem d lt el. Jelenleg van folyamatban a muronyi telephely engedélye. Arra
kérném atisztelt testtiletet, hogy hosszabbítsuk meg a Békési Hulladékgyríjt Kft. szerz(idését
felévig, és addigra látnunk kell' hogy val ban itt lesz e a telephely.

Buzgán Mihál}, képvisel : Ha komoly a szándékuk, akkor kcisstink egész évre szerzodést
veliik.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem akarok addig szerzodést kotni, amíg nem |átom az
írást a telephelyr l.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Legyen el bb írás mindenr l.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelt képvisel k amennyiben egyetértenek azzal, hogy
az onkormányzat tovabbi 3 h nappal meghosszabbítsa a Békési Hulladékgyujto Kft_vel kotott
szemét szállítási szerzo dést, kérem, kézfeIny i tás s al szav azzanak.
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A képvisel -testiilet 5 igen szavazattal, és 1 tart zkodással _ ellensz avazat nélktil _ az alabbi
hatírozatothozta:

|9 l 2013 . (III.L3.\ Kt határ ozat
Murony kozség Önkorm ányzaténak Képvisel _testtilete a
Hulladékr l sz l 2012. évi CLXXXV. torvény
34 szakasz (3) bekezdése, valamint a 90 $-a alapjan
a Békési Hulladékgy,,ljto Kft (5630 Békés Verseny u. 3-5)
szemétszá||ítási szerz dését 2013. 06. 30-ig
meghosszabbitla.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : értelem szerint

Buzgán Mihály képvisel : YáLtozott-e a srilyad fizetésí kotelezettség?

Dr. Baji Mihály jegyz : Igen, arégí orvosi papírok 2012. december 31_ig voltak érvényesek.
Január 1-t 1 ezek már nem érvényesek. Kiktildttik a papírokat, hogy mindenki menjen el és
kezdeményezze a feliilvizsgáLatot, az u1 hatarozatot, pedig hozza be az onkormányzathoz.
Volt, aki azt mondta nem kapott papirt, pedig mindenkinek kiktildfiik. Az i$ szabályok
szerint csak a tulajdonos kérhet kedvezményt, az izemben tart nem' illetve ha tcibb jármrive
van' akkor csak egyre kaphat, mégpedig a legkisebb teljesítménytíre.

Fekete Ferenc Zoltánpolgármester más Ítozzász lás hiányában az iilést bezáqa.

' KmÍ. _

ffi;ffi"
polgármester

Fekete ZoltánFerenc


