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Jegvz kiinvv
Késziilt: Murony Kozség Murony Kozség Önkormányzata Képvisel -testtiletének 2012.
novemb er 28-én megtartott tilésér l.

Az iilés helve: Önkormányzattanácskoz terme

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zo\tán pol gármester
Dl Lázár Magdolna Csilla alpolgármester
Fekete Zoltán Ferenc képvisel
Jeneiné Batízi Julianna képvisel
Buzgán Mihály képvi sel
Ladényi Lászl' né képvi s e l
Pocsai Imre Lász| képvisel
Dr. Baji Mihály korjegyz
Máté Ferencn é gazdálkodási foel ad
Pataky Attila a Békési Hulladékgytijt Kft. Képviseletében
Ilyés Péter a Békési Kommunális és Szolg. Kft. képviseletében

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel koszont mindenkit. Megállapítja, hogy az iilés
határ ozatképes. Az tilést megnyitj a.

Jegyzok nyv hitelesít knek Fekete Zo|tán Ferenc és Pocsai Imre LászL képvisel ket
javasolja, kéri a képvisel _testtiletet, hogy a hitelesít k személyér l szavazzanak.
A Képvisel -testiilet 7 igen szavazaItal _ ellenszavazat és tart zkodás nélkÍil - a hitelesít
személyekre tett j avaslatot elfogadj a.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képvisel -testiiletet, hogy a napirendr l is
szavazzanak, valamint kéri, hogy a hulladékszáI|ításr l sz l napirendet tegyék els napirendi
pontnak.

A Képvisel _testtilet 7 igen szavazaIta| - egyhangulag - a napirendi pontokat elfogadja

megtárg y alásr a, els napirendi pontnak teszik a hulladékszállítást.

Napirendi pontok:

1./ Hulladékszál|itás
El ad : Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

2.l Tájékoztat a20l2. évi III. negyedéves gazdálkodásr l
El ad : Jeneiné Batízi Julianna Üpcg elncik

Fekete F erenc ZoItán polgármester

3.l 2O|3. évi koltségvetési koncepci
El ad : Jeneiné BatíziJulianna Üpcg elnok

Fekete F erenc ZoLtán polgármester

4.l 2013. évi bels ellenorzési terv
El ad : Fekete Ferenc Zo|tánpolgármester

Dr. Baji Mihály korjegyz



5./ Helyi ad 2013. évi mértéke
El ad : Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Dr. Baji Mihály korjegyz

6.l Kozos hivatal létrehozása I.
El ad : Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Dr. Baji Mihály kcirjegyz

7l Tájékoztat a Békés Megyei lv vízmin ség_javít Programr l
El ad : Dr. Baji Mihály korjegyzo

8./ Juhász Zoltítn kérelme
El ad : Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

9./ Bej elentések, egyebek

1/ Hulladéksz llítds

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elmondja, hogy' aZ elmrilt képvisel _testiileti tilésen a
Békési Hulladékgyríjt nek volt csak áraján|ata. Ezt kcivet en 250eFt_ot megfi zetett az

onkormányzat, amivel a Békés-Manifest Kft. Tagja lett. Ezután jott egy másik ajánlat, ahol
100eFt lett volna atagdíj. A Békés-Manifest Kft-vel egy kitétel sziiletett, melyben szerepel,

hogy ha jobb átrqánlatot kap az cinkormányzat, ezt a 250eFt_ot 8 napon beltil visszautalják az
Önkorm ányzatnak.

Kéri a Képvisel -testÍiletet, hogy a hulladék gYat cégek képvisel inek tegyék fel
kérdéseiket. Javasolja, hogy a kovetkez testtileti tilésre konkrét ajánlattal érkezzen a két cég.

Ilyés Péter: Elmondja, hogy esettikben nem kell kozbeszerzésre pályénni, mivel a cég l00%-
b an onko rmányzati tulaj don.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Érdeklodik, hogy lomtalanítások lesznek-e?

Patahv Attila: Igen, lesznek valamint továbbra is elszállítják az á|lati hulladékot is.

Ilyés Péter: Igen.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Aggodalma, hogy van egy j l mríkodo szolgá|tatás, tart tole, ha

csatlakozunk másik céghez. a lakosokra egy osszegben fog|a a régi hulladékgytÍjt kir ni a tartozást,
valamint a gyiijto edényeket is ki kellene cserélni.

Ilyés Péter: Elmondja, hogy ugyanrigy szá|Iítanának, ahogy eddig megszokott volt. Gyomaendr dre

viszik a hulladékot. Két hulladékgyiíjt jármtíjiik van illefue kett re van bérleti szerzodéstik.

Dr. Baji Mihály korjegyz : Érdekl dik, hogy mit lehet tudni arc l, hogy hétfon elfogadták a

hulladék torvényt. Az árke'pzéssel kapcsolatban mi várhat ?

Pataky Attila: Elmondja, hogy csak nonprofit szewezet végezhetí ezután.



Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Összefo gla|1a, hogy december 2}-igrészletes árajánlatot
kér mindkét cégt l. Elmond1a,ha a testtilet nem tud donteni, meghosszabbítják aszerzodést a
régi (Békési Hulladékgytijt Kft.) céggel. Kéri, hogy a kcivetkez testtileti tilésre személyesen
hozzák e| aján|ataikat, amelyek itt kertilnek majd felbontásra.

Dr. Baji Mihály korjegyz : Egy dolgot kér' hogy a lakossági befizetések mikéntjére,
hogyanjára is legyen elképze|és az qán|atban.

Ladányi Lászl né képvisel : Javasolja, hogy a lakosság is meg tudja hallgatni az ajánlatokat,

kcizmeghallgatáso n tár gy alja a képvi sel -testtilet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nyilván a lakosság is az olcs bbat fogja váIasztani, de

nem zárk zik el t le, hogy akozmeghallgatáson beszéljenek r la.

Megk<isz ni a cégek képvisel inek a megjelenést.

Ilyés Péter: Annyi kiegészítést szeretne tenni, hogy Békés város cé|ja az volt, hogy ne profitot
termeljenek, hanem, hogy olcs bbá tegyék a szolgáltatást a lakosság számétra.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben a javaslattal egyetértenek, hogy a
kozmeghallgatásra konkrét áraján|atta| érkeznek a cégek, melyek ott kerÍilnek felbontásra,
kérem kézfel emeléssel je|ezzék.
A Képvisel -testtilet 6 igen szavazattal, l tart zkodással az alabbi Llatározatothozta:

86 /20l2.(XI. 28.\ Kt. határ ozat
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel _testiilete rigy
határoz, hogy a hulladék gyujto szolgáltat k a
kozmeghallgatásra konkrét árajánlrattal érkeznek, mely
aj ánlatok akkor kenilnek felbontásra.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid értelem szerint

2,/ Táíékoztat a 2012. évi III. neevedéves eazdálkod sr l

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Elmondja, hogy az Ügyrendi bizottságmegtfugya\ta a %

éves gazdáIkodást, 7SYo-os a teljesítés, a beltartalmat megbeszélték és a Bizottság elfogadásra
javasolta a testrilet elé.

Érdekl dik, hogy van-a még kiegészítés?

Máté Ferencné gazdálkodási foel ad : Elmondja, hogy jelenleg nincs tartozása az
onkormányzatnak, 280eFt még a Mtível dési Héyra felvett hitel, amely de az decemberben
lejár.

Buzgán Mihály képvisel : Érdekl dik. Hogy az állam á|ta| átválla\t kateg riábatartozik-e az
onkormányzat?



Dr. Baji Mihály korjegyz : Elmondja, hogy beletartozik az onkormányzat, december l2-ig
írja a jogszabály.Ezt a 8 mFt-os hitelkeretet ki kellenehaszntlni rigy, hogy nett 8mFt legyen.

A Polgármester vr vizsgá|ja az esetleges elmaradásokat és megteszi a sztikséges

intézkedéseket.

Buzgán Mihály képvisel : Lehet_e ar::a szátmítan| hogy eztmegnyirba|ják? Nem menilhet fel,

hogy mikor vetttik fel a hitelt?

Dr. Baji Mihály korjegyz : Nem, az 5000fo alattiaknál teljes osszegr l sz l. December |2-ig

kellene ad snak lenni, december 28'aL pedig az áLlatn átvállalja.

Nem mertilhet fel, hogy mikor vetttik fel a hitelt, az más lapra tartozik. Felolvassa a ttirvény

tarta|mát.

Buzgán Mihály képvisel : olyanra kellene felhaszná|ni, amit el bb-ut bb rigyis ki kell

fizetni?

Dr. Baji Mihály korjegyz : Igen, természetesen.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben aZ írásos arryaggal illetve a Bizottsági
j avaslattal egyetértenek, kérem kézfel emeléssel je|ezzék.

A Képvisel _testtiLet7 igen szavazattal _egyhangrilag- az a|ábbíhatározatothozta:

87l20l2.(XI. 28.\ Kt. határozat
Murony K<izség Önkorm ányzat Képvisel -teshilete

elfogadj a a2012. évi III. negyedéves gazdáIkodásr l sz l
tájékoztat t.
Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid értelem szerint

Dr. Baji Mihály korjegyz : Javasolja, hogy a Képvisel -testiilet hata|mazza fel a

Polgármestert, hogy az Önkormányzatkintlév ségeir l tájéko atást kérjeÍ az érintettekt l.

88 | 2012 .(XI. 28.\ Kt. határ ozat
Murony Kcizség Önkorm ányzat Képvisel _testtilete

felhatalm azza a polgármestert, hogy aZ Önkorm ányzat

kintl év sé ge ir l táj ékoztatást kérj en.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid értelem szerint

3"/ 2013. éví kiiltséwetésí konceoci ,

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Elmondja, hogy részletes koncepci t kapott a képvisel _

testtilet. Véleménye szerint a szociális tertileten jobban jár az Önkormínyzat, ha társulásban

marad. Rz ÜpG Bizottság elfogadásra javasolja a Képvisel -testtiletnek.



Dr. Baji Mihály korjegyz : Elmondja, hogy szociális tertileten érdemes társulásban maradni,
viszont az vodánál nem.

Buzgán Mihály képvisel : Érdekl dik, hogy a korjegyzoségre továbbra is jár-e a plusz 5

milli Ft állami hozzájáruLás.

Dr. Baji Mihály korjegyz : Tájékoztatja a képvisel urat, hogy az akovetkezo napirendi pont

tartalma.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a koncepci t tartaImaz
hatétr ozati j avas 1 attal, kérem kézfel emel é s s el j e|ezzék.

A Képvisel -testtilet 7 igen szavazattal _egyhangírlag- az a|ábbíhatátrozatothozta:

89 l 20l2.(XI. 28.\ Kt. határ ozat
Murony Kozség Önkorm ányzat Képviselo_testtilete a
2013. évi koltségvetési koncepci t megtárgyalta, és aZ

alabbiak szerint fogadja el:

Ll Proiritásként szerepel a biztonságos, hatékony,
gazdaságos mtíkcidés feltételeinek megteremtése, aZ

cinkormányzat kcitelezo feladatainak további
zokken mentes ellátása.

il.l Lehet ség szerint a lakosság jobb életmin ségét

szolgálr fej lesztések megteremtése :

- !t, ritalap és járdaépítés folytatása,
- bel_ és kiilteriileti be|vizrendszer áttekintése,

folyamato s monitoringozás a'
_ liget_felrijítási projekt folyatás a, játsz tér,
_ voda állagmeg vása, vizes_blokk felrijítása,
- koztemet karbantartása,felrijítása.
III./ Nagy támogatási íntenzításri (80-l00oÁ), kevés ciner t
igényl páIy ánatokon val részvétel.
Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : értelem szerint

4./ 2013. évi bels ellen rzési terv

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a Békési Kistérs ég végzí továbbra is a
bels ellen rzést és rajtuk kereszttil mrík<idikaz internet szolgáltatás. A tagd|J 150eFt, melyet
el szor soknak ta|ált, de ebben benne van aZ internet díja valamint a bels el|enorzés díja is.
Azígérték, hogy a 150 eFt-os éves dij az éves mrikodésre elég.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Érdekl dik, hogy hogyan lehetne kilépni?



Dr. Baji Mihály kcirjegyz : Elmondja, hogy a kilépésr l már lecsrisztak. A Kistérségnek nem

sok feladata maradt' az internet és a bels ellen rzés, de ezek továbbra is k telezo, tehát e|

kell fogadni.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben egyetértenek a 2013. évi bels ellen rzési
terwel, kérem kézfelemeléssel jelezzék.

A Képv i s e 1 _ te stii let 7 i g e n szav azattal _e gyhan gil ag - az d,ábbí határ o zatot ho zta:

9 0 l 20t2,(XI. 28.| Kt. határ ozat
Murony Kozség Önkormányzat Képvisel _testtilete

Murony Kozség Önkorm ányzata 2013. évi ellen rzési
tervét a hatÍr ozat melléklete szerint elfo gadj a.

Határid : folyamatos, beszámolásra: 2013. évt

zátszámadás id pontja
Felel s: Dr. Baji Mihály korjegyzo

5./ Helví ad 2013. évi mértéke

Dr. Baji Mihály kcirjegyz : Elmondja, hogy jogszabályi kotelezettségek vannak. Az
építményad maradna. Az iparuzési-ad b l várhat an elvonások lesznek. Eddig Muronyban
l,60Á vo|t, a Bizotts ág L,8oÁ_os javaslattal élt a2 %he|yett. Ideiglenes tevékenységnél emelést
javasoltak napi 500Ft <isszegre.

Buzgan Mihály képvisel : Javasolj a az eddigi ad mértéket.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:-Amennyiben egyetértenek Buzgán Mihály képvisel Úr
I,60Á- o s ad mérték j avas latáv al, kérem kézfel emel é s s el j elezzék.

A Képvisel _testiilet 3 igen szavazattal, 2 ellenszav azattal, 2 l'art zkodással aZ alábbi

határozatothozta:

9 l, l 20 12 .(XI. 28.| Kt. határ ozat
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testtilete nem
fogadta e| az l,6Yo-os iparuzési-ad mértéket.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:-Amennyiben egyetértenek a Bizotts ág l,8oÁ-os ad mérték
j avasl atával, kérem kéz fel emel é s s el j elezzék.

A Képvisel -testtilet 4 igen szavazattal,3 ellenszavazattal az a|ábbi rendeletet alkotja:

Mu ro ny Kiizs é g Ö n ko rm ány zata Képvis el -tes tiiletén ek
9 12012. (xI. 28.) iinkormányzati rendelete

a helyi iparuzési ad r l sz l
14t201L. (xII. 14.) iinkormányzati rendelet m dosításár l

/A rendelet a jegyz konyv mellékletétképezi.l



6./ Kiiziis hívutal létrehoz sa I.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Elmondja, hogy a nolmativa igénylés Szempontjáb l is
fontos, valamint, hogy 2013. január l-jétol minden rendben mtik<idjon. Sok válasáásunk
nincs, eddig is j volt az egytittmtikodés. Már Bélmegyer is érdekl dott társulás tigyben.
Továbbra is menj en igy, két teleptilés és kozcis hivatal. Fel kellene hatalmazni a jegyzot és a
polgármestert a feladat el készítésére.
Amennyiben a határozati javaslattal egyetértenek kérem kézfelemeléssel je|ezzék.

A Képvisel _testrilet 6 igen szavazattal és l tart zkodással az aIáhbihatttrozatothozta:

93 l 20I2.(XI. 28.| Kt. határ ozat
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel _testtilete a
kozos hivatalr l sz l tájékoztatást elfoga ja, és irgy dont,
hogy Tarhos Kozséggel 2013. január 1. napjával
létr ehozand kozo s onkormán yzati hivatal l étrehozásával
kapcsolatos konkrét dontés-el készíto feladatok
ellátásával megbizza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert
és Dr. Baji Mihály korjegyzot.

Határid : 2012. decemberi testiileti tilés
Felel s: Fekete Ferenc Zoltán polgármester, Dr. Baji
Mihály korjegyz

7./ T iékoztat a Békés Meevei lv vízmin sée-íavít Proeramr l

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a határozati javaslattal egyetértenek kérem
kézfelemeléssel jelezzék.
A Képvisel -testiilet 6 igen szavazattal és l tart zkodással az aláhbihatítrozatothozta:

9 4 l 20l2.(XI. 28.\ Kt. Határ ozatz
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel _testtilete

tudomásul veszi a ,,Kozép-Békési Térség" Iv vízmin ség_
javít Önkorm ányzati Társulás Békés Megyei
|v vízmin ség-j avít Pro gramr l sz l táj ékoztat j át.

Határid : értelem szerint
Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

8./ Iuh sz Zoltdn kérelme

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a határozati javaslattal egyetértenek kérem
kéz fel em el és s el j elezzék.
A Képvisel -testilet7 igen szavazattal - egyhang lag - aZ alábbi határozatothozta:

9 5 l 20 12.(XI. 28.\ Kt. IIatár ozat
Murony Kozség onkormányzat Képvisel _testiilete
j váhagyja Juhász Zoltán kérelmét, melyben a bérleti díj
elengedését kéri 2012. novembert l 2013. március 3 l-ig.



Határid : értelem szerint
Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

9./ Beielentések, ewebek

Buzgán Mihály képvisel : A Hulladékszállítással kapcsolatban szeretné átolvasni a
hatátozatot. Ki lettfizetve a Békés Manifest Kft_nek a250 EFt. Nem érti, hogyan jott képbe a
másik társulat. A békésir l egy gondolatot még elmond, hogy volt egy társulás Békéssel,
ahonnan az iskolát átvittiik Mez berénybe és srilyos elszámolási problémák voltak.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elmondja, hogy valamit kellene változtatni. Van egy
lehet ség, tehát azt az egyet tudta a képvisel -testi'ilet elfogadni. De a testiilet adott neki
felhatalmazást, hogy járjon utána és tárgyaljon ez iJrgyben. Ekkor jott a másik társulat, aki
ajánlatot tett. A lakosság érdekeit kell szem el tt tartani, az olcs bbat kellene válas ani.
Mindkét cég fog adni részletes írásos atyagot, melyet a kozme ghallgatáson a lakosság elé
tárnak. Amelyik jobb ajánlatot ad, ahhoz kellene társulni.

Buzgán Mihály képvisel : Érdekl dik, hogy most l00 EFt érdekes, de az iskolaváltásnál 4
MFt nem volt az? Nincs meggyozve, nem érti.

Ladányi Lászl né képvisel : Tájékoztatásul elmondja' hogy a játtsz ter pályázat benffitásánál
hogyan lehet plusz pontokat erezni. Atervez nek kétszer kellett áttervezni, szeretné atewezo
megkapni a díjazását, érdekl dik, hogy hozhatja_e a számlát? Elmondja, hogy 2010_ben a
tervezonek nem kellett ftzetni.50 EFt tervezési díjat kér, ami elszámolhat apályazatban.
Brutt 5 MFt szerepel a határozatban, de nett 5 MFt_ot kellene szerepeltetni benne.
November 30. a benyrijtásihatáid . A pontos osszege 4,999 MFt, mert 5 Mft a|attkell lennie.
Nem lehet beírni a, Ap e' osszegét.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Amennyiben a határozat
kérem kézfelemeléssel jeIezzék.
A Képvisel -testiilet 7 igen szavazattal _ egyhangrilag - az alábbi

m dosításával egyetértenek

határozatothozta:

9 6 l 2012.(XI. 28.\ Kt. IJatár ozat
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel _testtilete

m dosítja a 84l2012.(X. l7.) sz. határozatát azzal a
vá|toztatással, hogy a tervezett fejlesztés teljes beruházási
koltsége: maximum nett 4999 EFt.
Határid : értelem szerint
Felel s: Fekete Ferenc Zo|tánpolgármester

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben elfogadják a tervez i díjra tett javaslatot
kérem kézfolemeléssel jelezzék

A Képvisel -testtilet 7 igen szavazattal - egyhangrilag - az a|ábbihatározatothozta:

97l2012.(XI. 28.\ Kt. Határozat
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel _testtilete

elfogadja játsz ter páIyázathoz az 50 EFt_os tervez i díjat.
Határid : értelem szerint



Felel s: Fekete Ferenc Zoltanpolgármester

Dr. Baji Mihály korjegyz : A Polgár rség helységbérleti szerzodését el kellene határozattal
fogadni. A bérlet havi 100 Ft+Afa, és a kozizemí szétm|ákat továbbszám|ánná az
Önkormányzat a Polgár rség részéte. Visszamen leg kellene megállapítani február l-jét l 5

évre.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben elfogadják a Polgár rség helységbérleti
szerzo dés ének feltéte l eit kérem kézfe 1 emel é s s el j e|ezzék

A Képvisel _testti|et 7 igen szavazattal _ egyhangulag - az a|ábbihatátrozatothozta:

9 8 l 2012.(XI. 28.\ Kt. Határ ozat
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel _testtilete

elfogadja a Polgár rség helységbérleti szerzodését. A
bérlet havi 100Ft+ Afa, valamint a kozílzerli díjak
kiegyenlítése.
Határid : értelem szerint
Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester. Javasolja, a kozalkalmazottak juta|mazását Erzsébet
utalvány formájában, mely havonta 5 EFt lehet, tehát 60 EFt/f lév.8 fokozalkalmazottnak ez
549 EFt lenne járulékaival egytitt. A ÜPG Bizottság a javaslatot elfogadásra javasolta.
Amennyib en a j avaslattal egyetértenek kérem kézfelemel és sel jelezzék.

A Képvisel _testtiLet7 igen szavazattal - egyhangrilag - azalábbi hatérozatothozta'.

ormányzat Képvisel _testiilete

elfogadj a a kozalkalmazottak jutalmazását, mely szerint
5000Ft/h lfo Erzsébet utalványt á||apít meg.
Határid : értelem szerint
Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A koztisztvisel ket is szeretné jutalmazni a

bérmegtakarítás terhére. A bérme glakaritáson azt érti, hogy pl a Nagy Beatrix bére is be lett
tervezve. Elmondja, hogy aZ Üpc Bizottság javaslata, hogy minden dolgoz kapjon 50%-os
bérjutalmat.

Buzgán Mihály képvisel : Érdekl dik, hogy ez mennyiben érinti a kcivetez évi
k<iltségvetést? Kifelé rigy fog kinézni, mintha azért emelték volna az iparuzési ad t, hogy itt
szétosszák. o a maga Észéro| a cafetérián kívtil nem támogat semmifél'e osztétst. Szívesen
fizetik az iparuzési ad t, ha az fejlesztési célokat szo|gál. Az elmrilt két évben ez anrtyira nem
mondhat el.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Vannak olyan gyermekintézményeink, ami mellé kb. 50
MFt-ot kell mellétenni. Reméli, hogy jciv re t bb marad. Eddig oda ment a normatíva,
valamint az Örkormínyzat bevételeinek 80oÁ-a. Ahol megszrinnek a gyermekintézmények, az
a falu eloregedik, ez a kovetkezménye.
A kremat rium iigye is kezd sínre kertilni. Egy másik cég megvette a tertiletet.

Murony Kozség



Ladányi Lászl né képvisel : Javasolja, hogy Nagy Beatrix távolléte és a jegyzoi változások
miatt a hivatali dolgoz k munkája tobb lett. Véleménye szerint ktilon kellene váIasztani és a
hivatali dolgoz k kapjanak 100%-os , akozaIkaImazottak pedig 35oÁ-os jutalmat.

Fekete Zoltán Ferenc képvisel : Javasolja mindenkinek a 100oÁ-ot, véleménye szerint nincs
értelme takarékoskodni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja a tiszteletdíj szorz jának visszaéllítását 0,5
szorz r 1 l-es szorz ra. Ki kell számolni, hogymég a20l2_es évet terhelje.

Buzgan Mihály képvisel : Megemlítené, hogy ez a rendelet 20 éve sziiletett a tiszteletdíjr l,
effe a kormány sosem határolt el pérut. Ez fokozottan jelentkez1k a koltségvetésben. A
fejlesztésekb l lett elvéve ez az sszeg. Nem tudtunk fejleszteni emiatt. Véleménye Szerint a
fejlesztés pI. az orvosi rendel , mtivel désiház felrijítása, stb.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek azzala javaslattal, melyben a
kozalkalmazottak 50oÁ-os, a koztisztvisel k l00%-os bérjutalmat kapjanak kérem
kéz fel emel és s el j elezzék.
A Képvisel _testiilet 3 igen szavazatta| 4 tart zkodással az a|ábbihatározatothozta:

1'00 l 2012.(XI. 28.|.Kt. határ ozat
Murony Kozség onkorm ányzat Képvisel -testtilete nem
fogadja el a javaslatot' melyben a kozalkalmazottak 50oÁ,
akoztis visel k 100%_os béq'utalmat kapjanak.
Határid : értelem szerint
Felel s: Fekete Ferenc Zo|tánpolgármester

Amennyiben egyetértenek azzal a javaslattal, hogy minden dolgoz 50%-os bérjutalomban
ré szesrilj cin kérem kéz fel emel é s s el j eIezzék.

A Képvisel -testtilet 4 igen szavazatta|, 2 Árt zkodással és 1 ellenszavazatta| az alábbi
hatétrozatothozta:

10t l 2012.(XI. 28.\ Kt" határ ozat
Murony Kozség onkorményzat Képvisel _testtilete

elfogadja a dolgoz k 50%-os bérjutalmazásár l sz l
határ ozati j avasl atot.
Határid : értelem szerint
Felel s: Fekete Ferenc Zo|tánpolgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja, hogy fel évre visszamen leg m dosítsák a
tiszteletdíj ra vonatk oz szorz számot.
A Képvisel -testtilet 4 igen szavazatta|, 2 tart zkodással és 1 ellenszavazattal az alábbi
hatérozatothozta:

l02l2012.(Xl. 28.\ K!; határozat
Murony Kozség onkormányzat Képvisel -testtilete
m dosítja a tiszteletdíj 0,5_os, l_es szorz ra 2012. II.

felévét l.
Határid : értelem szerint
Felel s: Fekete Ferenc ZoItanpolgármester

1_0



Mu ro ny Kiizs ég O nkorm ány zata Képvisel _tes tiiletének
I0l20t2. (XI. 28.) iinkormányzati rendelete

a telepiilési képvisel k tiszteletdíjár l sz l. 2012010. (x. 1'3.) tinkormányzati rendelete
m dosításár l

/A rende 1 et a j e gy zok<i nyv me l 1 ékl e tét kép ezi. l

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja polgármesteri illetményének szorz ját 10_r l
1l-re emelni. ez Üpc Bizottság elfogadásra javasolta.

Dr. Lázár Maedolna Csilla alpolgármester: A nyugdíj évek el tti kereset jelent sen

befolyásolja a leend nyugdíj osszegét.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben egyetértenek a javaslattal kérem
kéz fel emel é s s el j e|ezzék.

A Képvisel -testtilet4 igen szavazatta|,3 tart zkodással azalábbihatétrozatothozta:

1'03 l 20\2.(XI. 28.| Kt. határ ozat
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel _testtilete

m dosítja a polgármester illetményének szorz számát 10-
r 1 1l-re2012. december 1. napját l.
Határid : értelem szerint
Felel s: Fekete Ferenc Zoltán

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Más hozzász lás hiányéban az tilést bezáqa.

éte Zoltén Ferenc
j e gy zokonyv hite l e s ít

1,1


