
Tarhos Kozség Önkormányzata Murony Kozség onkormányzata
Képviselo-testtilete Képvisel -testtilete

!.0-11 T.q..!"q,-le1Q{i}L -??'.-.---. - -{97-z.Vsq!v'.lQl{v4ti.u.l,---.-.-

Ikt. szám: 2-281201'3.

Jegvz kiinvv

Késziilt: Murony Kozség Önkorm {nyzata Képvisel -testtiletének és Tarhos Kozség
Önkormányzata Képvisel _testtiletének 2013. április 24.-én megtartott soronkíviili kozos
testtileti tilésér l.

Az iités helve: Önkormányzattanácskoz terrne (Murony, Foldvári u. 1.)

Az Íilés elniikei: Fekete Ferenc Zoltán Murony kozség polgármestere
Hornok Sándor Tarhos kozség polgármestere

Jelen vannak Muronv Kiizség Önkormánvzata részér l:

Fekete F erenc Zoltán polgármester
Dr. Lánár Magdolna Csilla alpolgármester
Buzgán Mihály képvisel
L adány i L ászl né képv i s e 1

Jeneiné Batízi Julianna képvisel
Pocsai Imre Lászl képvisel

Jelen vannak Tarhos Kiizség Önkormánvzata részér l:

Hornok Sándor polgármester
S zil'ágyi Anik alp o 1 gárme ster
Erd sné Bodor Ttinde képvisel

Tanácskozási ioggal részt vesz:

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

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel koszonti Hornok Sándort, Tarhos kozség
polgármesterét, Tarhos Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testtiletét valamint Murony
K zség képvisel -testiiletét.
M egáll apítj a, ho gy a muronyi képvi se 1 -testtil et batár ozatkép es.

Hornok Sándor poleármester: Tisztelettel koszonti Fekete Ferenc Zoltánt, Murony kozség
polgármesterét' valamint a mindk ét részrol megj elent képvisel ket.

Megállapítja, hogy a tarhosi képviselo-testÍilet határozatképes, jegyzilkonyv hitelesít nek

Szí|ágyí Anik t j av as o lj a.



szavazzanak.

Tarhos Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testtilete 3 igen szavazattal ellenszavazat és

tart zkodás nétktil _ ahitelesít személyére tett javaslatot elfogadja.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A kozos képvisel -testtileti tilés hatítrozatképes. A
j.gy" k "y*t M.''o'y Kcizség Önkormányzata részérol Kiss Beáta vezeti, jegyzokonyv

hitelesit knek BuzgánMihály és JeneinéBatízi Julianna képvisel ket javasolja.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a muronyi képvisel -testtiletet, hogy a hitelesít k

személyér 1 szav azzanak.

Murony Kozség ÖnkormányzatKépvisel -testtilete 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és

tart zkodás nélktil a hitelesít k személyére tett javaslatot elfogadja.

Fekete Ferenc Zo\tánMurony kozség polgármestere ismerteti a napirendi pontot.

Napirendi pont:

@skzségekKorjegyzosége2Ol2.éviko1tségvetésénekbeszámo1ja

El ad k: Dr. Baji Mihály jegyzo
ldaté Ferencn é gazdá|ko dási f el ad

Fekete Ferenc Zo1tánpolgármester kéri Murony Kozség Önkormányzat Képvisel -testiiletét'

hogy a napirendi pontr l szavazzanak.

Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel -test lete 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és

tart zkodás nélktil - a napirendi pontokat elfogadja megfárgyalásra.

Hornok Sándor polgármester kéri Tarhos Kozség Önkorm{nyzat Képvisel -testtiletét, hogy a

napirendi pontokr I szavazzanak.

Tarhos Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testtilete 3 igen szavazatta| ellensza vazat és

tart zkodás nélktil _ a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.

Hornok Sándor polgármester áfiadja a sz t Murony kozség polgármesterének.

1./ Murony-Tarhos k aégek K rjegyz sége 2012. évi k ltségvetésének beszdmol ja

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az írásos testtileti anyagot Murony és Tarhos képvisel i
is megkapték. Atadom a sz tJegyzo rnak, hogy ismertesse aZ elozo évi koltségvetést.

Dr. Baji Mihály jegyz : Murony és Tarhos k<izség Önkormányzati képvisel i megkapták a

t*v"a"t"tat tartáh az beszámol t. A 2Ol2. éví elszámoláson |i szík, hogy bevétel_kiadás

osszhangban van. A pénziigyi teljesítés esetében Tarhosnak tt fizetése jelentkezett, amely

cisszegszertíen 339 454.- Ft .



Tarhos Kozség Önkormán y zata
Képviselo-testtilete

Murony Kozség Önkormányzata
Képvisel _testiilete

_ l91L Tprl'_qL_PqtQlr_tr. ?_?, _ _._. _ !6_7_J_\ryr_9gy,.f.o_l_qyqt.E l,_ _ _ _

Máté Ferencné gazdálkodási foel ad : A tarhosi kollégával mir beszéltem, hogy februárban
csap dott le a 2012. december havi munkabér kifizetése, amit nem az onkormányzatok
utaltak, hanem az ÁIlarrkincstár , és ez Tarhos részére ott még 2 f volt, és a Jegyz uiunk a
40oÁ-al, így a december havi tarhosi terhelés 507 493._ F't. Tarhos tulfizetése 339.454.- Ft, a
december havi munkabér után Muronynak jár 507 493._ Ft, a kett kiilcinbcizete 168 039.- Ft.
Ezt a vezet k eldcintik' hogy csak a ktilonbozet kertiljcin utalásra, vagy mindkét
<inkormányzat utalja a rá es teljes részt.

Dr. Baji Mihály jegyz : A december havi támogatást megkapta mindkét teleptilés, de miután
decemberben az államkincstár nem tudta, hogy a pedag gusok kozÍil ki kertil át a KIK -hez,
ezért valamennyi kozalkalmazott, és k ztisztvisel esetében, így a korjegyzícséget érint
december havi bért aZ á|Iam ftzette meg a) viszont a decemberi bér állami témogatását
mindkét teleptilés megkapta.

Máté Ferencné gazdálkodási foel ad : Nem, ez jelenleg csak Muronyt érint, a muronyi
bérfelhasználásban van benne a muronyi cinkorményzati dolgoz knak a bére, és a tarhosi
koztisztvisel knek' & kcizos cinkormányzathoz tartoz két fo. Azért volt ez a torl dás, mert
mostanra tudtak kivenni a decernber havi bérb l a, Allamkincstárnál' hogy kik kertiltek át a
játrásboz. Most rendesen megkaptuk a januári, és februári bér felhasználást. Ezt a két teleptilés
egyeztetés ritjan utaljuk, ezzel nincs is semmi probléma.
A december havi illetményt nem tudtuk eddig kibontani, és ezt nem is utalta Tarhos. Mert
nem tudta, hogy mennyi. Magunknak tudtunk bérjegyzéket nyomtatni, de azt nem tudtuk,
hogy a bér felhasználásban hogyan fog lecsap dni. Pillanatnyilag rigy csap dik le az
onkormányzatnál abér felhasznáIásbarl, hogy a december havi állami támogatás 50 Yo-avan
benne a márciusiban, és a másik 50 %-át 5 h napon kereszttil vonja t ltink az áIlamkincstár,
havi 10_10 oÁ-ot.

Dr. Baji Mihály jeeyz : Akkor, hogy ttsztán lássunk Tarhos decemberben mit utalt.

Máté Ferencné gazdálkodási f el ad : Amit decemberben utalt Tarhos, én ezt le is
egyeztettem, cisszesen okt berben utaltak utoljára l0 547 953 Ft, viszont decemberig a
november havi illetmény, és a december h ban felmertil dologi kiadás cisszesen kitett
12 265 623 Ft-ot, de j váírásra kenilt Tarhosnak a 2 047 264 Ft korjegyz ségre ut lagosan
megkapott normatíva 40 %o-a. Plusz még az osszes kamat bevétel, ami Tarhost illette az év
folyamán 9 860 Ft.

Dr. Baji Mihály jegyz : Akkor, hogy mindenki értse a decemberi bért, amit januér elején
megkaptunk arra Tarhos nem utalt, azt az Á[amkincstár ftzette ki, és azt most Muronyt l
vonják vissza.

Máté Ferencné gazdálkodási f el ad : Igen, azt a muronyi onkormányzatt l vonják vissza,
mert abér felhasznáIáshiéhavan kcizcis onkormányzatunk, bér felhasználásunk egyetlen egy
van ahol a nett ftnanszírozás lecsap dik cinkormányzati szinten, viszont annak vannak
résztáblái, amik tartalmazzák arész korjegyz ségi, a muronyi, illetve a tarhosi részt. Én k lon
nyilvántartást vezetek a bérrol, ezért tudom, hogy 507 493 Ft az az Ósszeg, amellyel Tarhos
kcizség



Tarhos Kozség Önkormányzata Murony Kozség Önkormányzata
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Önkormányzata Murony kozség Önkormányzatánaktartozik. A muronyi onkormányzat pedig
339 454 Ft-al tartozik Tarhosnak.

Hornok Sándor polgármester: Talántisztább képet kapunk' ha mindkét onkormányzat átutal1a
atartozását. Jobban nyomon kcivethet a kés bbiekben is.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben senkinek sincs észtevétele Murony kozség
Önkormányzat képvisel _testtilete rész&ol elfogadásra javaslom Murony_Tarhos kozségek
K rjegyzosége 2012. évi koltségvetésének beszámol ját.

Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testtilete 6 igen szavazattal ellenszav azat és
tart zkodás nélktil - elfogadja Murony-Tarhos kozségek Korjegyzosége 2012. évi
kci ltsé gveté s ének beszámo | j át.

20 /2013. (IY .24.\ nkormánvzati határozat

Murony kci zsé g Önkorm ény zatának Képvi s e 1 _te sttil ete
Murony_ Tarho s kozsé gek 20 t2 . évi ko ltségveté si
be számo I j at el fo g adj a.

Felel s: Fekete Ferenc Zo|ténpolgármester
Határid : értelem szerint

Hornok Sándor polgármester: Egyéb hozzáfuzníval m nincs Tarhos kozség Önkorm ányzata
Észérol elfogadásra javaslom Murony-Tarhos kozségek Korjegyzosége 2012. évi
kci lts é gveté s ének b eszámol j át.

Tarhos Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testrilete 3 igen szavazattal ellenszav azat és
tart zkodás nélkiil - elfogadja Murony-Tarhos kcizségek Korjegyzosége 2012. évi
ko ltségveté sének be számo L jat.

13 l 20 13 .(IY .2 4.| határ ozat
Tarho s Ko z sé g Önkorm ány zatának Képvi s el -te stiil ete
Murony_ Tarho s kozsé gek 20 12. évi ko ltségveté si
B e számo I j át el fo gadj a.

Felel s: Hornok Sándor polgármester
Határid : értelem szerint

Hornok Sándor polgármester: Amennyiben nincs további hozzász lás, akkor k szcinom a

részvételt.



Tarhos Kcizség Önkormán yzata
Képvisel _testiilete

Murony Ktizség Önkormányzata
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs további hozzász lás, akkor kciszcincim
a részv ételt, és az ij,lést bezétrom.

- KmÍ. _

Murony kcizség Önkorm ányzata részéro|:

Dr. Baji ály
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Tarhos Kozség Önkorm ányzata részérol.
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