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JEGYZOKONYV

Készült: Murony község onkormányzataKépviselő - testületének 2014. október 22.-én
megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán pol gármester
Buzgán Mihály képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Ladányi Lászlőné képviselő
Dr. Lénár Magdolna Csilla képviselő
Borsos Jánosné képviselő
Egeresi Imre képviselő

Tanácskozási ioggal részt vett:

Dr. Baji Mlhály jegyző
Szivák Imréné HVB elnök

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testtilet alakuló ülésén
megjelent új, és ujravá|asztott képviselőket, valamint a Helyi Válasáási Bizottság elnökét.
Mindenki megjelent, így a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ladányi
Lászlóné, és Dr Lénár Magdolna Csilla képviselőket javaslom, és kérem a hitelesítők
személyéről kézfelnyuj tással szav azzanak.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkiil - a hitelesítő
személyekre tett javaslatot elfogadja.
A j egyzőkönyvet Kiss Beáta köztisáviselő vezeti.

Ismertetem a napirendi pontokat, és amennyiben mindenki egyetért vele, kérem
kézfelnffi t ással szav azzanak.

Napirendi pontok:
1 . l T áj ékoztato a 20 1 4 . októb er 1 2. -i önkorm ányzati v áIasztás ere dményérő l

Előadó: Szivák Imréné HVB Elnök

2./ Eskiitétel
- képviselők eskütétele

- polgármester esktitétele

3./ Alpolgármester megv áIasztása, eskütétele

4.l P olgármester, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

5.l A bizottságok tagiainak megválasztása
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6.l Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgá|ata

T.lEgyebek

A Képviselőtestiilet 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkiil - a napirendi
pontokat elfogadja.

1./ Tdjékoztató a 2014. október 12.-í önkormdnyzati vdlasztás eredményéről

Fekete Ferenc Zo\tán polgármester: Felkérem a HVB. elnökét, Szivák Imrénét a választás
végeredményének kihirdetésére.

Szivák Imréné HVB Elnök: Először is szeretnék mindenkinek gratulálni, a megválasztott
polgármestemek és képviselőknek, valamint sok sikert kívanok az elkövetkezendó 5 évre.
A névjegyzékben lévó választók száma 1091 fő volt, ebből szavazőként megjelent 567 fő,
ebből érvényes szavazat volt 564.
Három polgármester jelölt volt Muronyban Egeresi Imre, Fekete Ferenc Zoltán, és Jeneiné
Batizi Julianna. 292 szavazattal Fekete Ferenc Zoltán lett ismét a község polgármestere.
A képviselőkvá|asztásrínál a névjegyzékben szereplők száma 1091 fő, melyből a szavazáson
megjelent 567 fő, az érvétyes szavazatok sziíma pedig 549 volt.
Képviselő jelöltként 20 fő indult Kovács Lászlő Levente, Székely Lászlő, Héjjas EsÍer,
Kovács Kitti, Buzgán Mihály, Fekete Zoltán Ferenc, Egeresi Imre, Jeneiné Batízi Julianna,
Borsos Jánosné, Lovas István Barnabásnó,Zsibitalános, Molnar Zoltán,Dr.Lénár Magdolna
Csilla, Ladanyi Lászlőné, Nagy István, Balázshániné Popovics Éva, Pocsai Imre László,
Molnár Ferenc, Mester István és Hegedűs Alexandra. A 20 képviselő jelöltből 6 fo lett
képviselő akik, Buzgán Mihály, Fekete Zoltán Ferenc, Egeresi Imre, Borsos Jánosné, Dr.
LuZáIÍ Magdolna Csilla és Ladányi Lászlőné. A HVB elnökeként ennyit szerettem volna
elmondani a választási eredményekről.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Köszönjük a váIasztési eredmény kihirdetését. Van-e
valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban? Amennyiben nincs' kérem kézfelnyújtással
szavazzanakatájékoztatótudomásulvételéről.

A Képviselő-testtilet 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélktil _ az alábbi
határozatothozta;

7 5 l 20 1'4. (X. 22.\ ölkormánvzati határ ozat
Murony Község onkormanyzatának Képviselő-testtilete
a Helyi Választási Bizottság elnökének, a 2014. október
I2.-én megtartott helyi önkormányzati választás eredmé-
nyéről szóló táj ék oztatást tudomásul veszi.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szivák Imréné HVB elnök

2./ Eskiitétel

Képvíselők eskütétele
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az eskü szövegének felolvasására felkérem j egyző ltat.
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Dr. Baji Mihály jegyző: Jogszabály alapjan minden képviselőnek esküt kell tenni. A
korábbiakhoz képest egy kicsit változott az eskü szövege, az előterjesztésben ez |e lett írva.
Az eskü letétele után eskütételi okmányt kell aláími. Korábban először a polgiírmester
eskütételére került sor, utána a képviselőkére, most ez nem így van. A polgármester a
Képviselő-testület előtt teszi le az esküt. Az eskütételhez kérek mindenkit, hogy álljon fel.
Az eskü szövegének elmondását követően felkéri a képviselőket az esktitételi okmányok
a|áírására.
Az eskütételi okmányok aláirását követően felkérem Szivák Imréné HVB elnököt, hogy a
Képvi sel ő -testtil et tagj ai nak adj a át a me gbizőlevel et.

Polgármester eskütétele

Dr. Baji Mihály jegyző: A polgármester eskütétele következik. A választási eredmények
alapján Fekete Ferenc Zoltán lett Murony polgármestere. Kérem a jelen lévőket, hogy az
eskütételhe z állj anak fel.
Az eskü szövegének elmondását követően felkéri a polgármestert az eskütételi okmány
aláirására.
Az eskütételi okmány aláírását követően felkérem Szivák Imréné HVB elnököt, hogy a
polgrírmestemek adja át a megbizőlevelet.

3./ Alpolgármester megvúlasztása, eskütétele

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Az alpolgármester megvá|asztása titkos szavazássa|
történik. Az alpolgármesterre a javaslatot a polgármester teszi, igy Ladányi Lászlőnét
j avaslom alpolgármesternek.

Dr. Baji Mihály iegyző: Háromtagú szavazatszámláló bizottságot kell kiválasztani, melynek
nem lehet tagsa a polgarmester, és az érintett. Az 5 fő képviselőből kell 3 főt a bizottságba
megválasztani, ez egy ad-hoc bizottság.

Borsos Jánosné képviselő: Legyen a 3 képviselő úr.

Dr. Baji Mihály jegyző: Ki legyen a bizottság elnöke? Buzgán Mihály elnök, a két tag pedig
Egeresi Imre, és Fekete ZoltánFerenc?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor kérem kézfelnyújtással
szav azzanak a szav azatszámlálő bi zottság elnökérő l, é s tagj ai ró l.

A Képviselő-testtilet 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartőzkodás nélktil - az alábbi
határozatothozta:

7 6 l 20|4. (X, 22.) önkor mány zati határ ozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testtilete
az alpolgármester megválasztása céljából _ a titkos szava-
z ás 1 eb onyolításara - szav azatszámláló b izotts ágot v álaszt.
A szav azatszámláIő bizottság tag ai
I.BuzgánMihály elnök
2. Egeresi Imre tag
3. Fekete Zoltén Ferenc tag
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Határidő: azonnal
Felelős: SzavazatszámláIő bizottság elnöke

Dr. Baji Mihály jegyző: A szavazólap előkészítésre került, és a szavazás idejére egy rövid
szünetet tartunk. Amikor a szavazás megtörtént' akkor a dobozból a bizottság kiveszi a
szavaző lapokat, és a háromtagű bizottság megszámolja, megírj a a jegyzőkönyvet rőla, ezt
követően abizottság elnöke tájékoztatja az eredményről a Képviselő-testületet' a testület ezt
az eredményt tudomásul kell hogy vegye, és szavaznia kell róla. Utana következik az
alpolgármester esktitétele, és alpolgármester illetményének a meghatározása. A jelölt nem
kérte zárt ülés megtartásétt, maga a szavazás titkos szavazás. A szavazőlapon a jelölt neve van
és azigen, vagy nem ft'lötti körbe kell egy X-et tenni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Aszavazás idejére szünetet rendelek el.

Alpolgármester választás titkos szavazás lebonyolítása

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A szavazás eredményének ismertetésére átadom a szot a
szav azatszámláló bizottság elnökének.

Buzeán Mihály szavazatszáÍnláló bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntök mindenkit, és
ezíton is gratulálok a megválasztott képviselőknek' és a polgármester úrnak. A
szavazatszámláló bizottság elvégezte a munkáját. Megállapítottuk, hogy az urnában 7 db
szavazat volt. A 7 db szavazatből 7 érvényes volt, érvénlelen szavazat nem volt. Az
alpolgármesteri tisztségre javasolt képviselő Ladanyi Lász\őné. Az éwényes szavazatokból 6
igen, és 1 nem szavazat érkezett a jelöltre. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a
megválasztott alpolgármester Ladányi Lászlőné' Murony, Dózsa György utca 3. szÍtm alatti
lakos. Akinek sok sikert, jó egészséget, kitartást kívánok a következő évekre.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Amennyiben az eredmény ismertetését elfogadja a
testtil et, kérem kézfelnyúj t ással szav azzanak.

A Képviselőtesttilet 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és 1artőzkodás nélkül _ az alábbí
határozatothozta:

7 7 l 2014. (X. 22,\ önkormánv zati határ ozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-teshilete
titkos szavazás eredményeként 6 igen szavazatta|, 1 nem
szav azattal L adrínyi Lász\őné képvi s el őt társ adal mi me gbí -

zatásu alpolgármesterré v álasztotta.

Határidő: azowl.p'l
Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Dr. Baji Mihály jegyző: Az alpolgármester megválasztását követően az alpolgármester
eskütétele következik, melynek szövegét mondja utánam. Megkérek mindenkit, hogy álljon
fel az eskütételhez. Kerem az eskiitételi okmány a|áÁrását, itt már nincs külön megbízólevél.
Az előterjesztésben leírtam, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairől szóló törvény
alapján hogyan kell megállapítani a társadalmimegbizatású alpolgármesternek az illetményét.
A helyettes államtitkár illetményéből kell kiindulni, abból lehet megállapítani a foállású
polgármester illetményét, akinek az illetményének az 50 Yo-a a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja, és a társadalmi megbizatású polgármester illetményének 70-90 oÁ-a
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lehet a társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye. A társadalmi megbízatásu
alpolgármester illetményének a meghatározásánál a képviselő-testületnek meg yan az a
lehetősége, hogy a 70, és 90 % között mérlegeljen, és úgy döntsön. Jogszabály a|apján
költségÍérítés jár az alpolgármesternek, és ez a megállapított tiszteletdíjának a 15 oÁ-a.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A számitás alapján I04 703 _ I34 618 Ft közötti
összegben kell megállapítani a tiszteletdíjat, mivel a törvény igy szabályozza. Én úgy
gondolom, mivel ez a fe|adat űj a megválasztott alpolgármesternek, a I04 703.-Ft-ban
határozzuk meg a tiszteletdíjat. Természetesen ez váItozhat majd a későbbiekben, illetve
várom a javaslatokat. Amennyiben nincs hozzászőlás, akkor a jogszabá|yban meghatározottak
a|apjánjavaslom az a|polgármester részére a 104 703.-Ft tiszteletdíjat, és az e)thez lartoző 15

%-o s költségtérítés me gszav azását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ az alábbi
határozatothozta;

7 8 l 2014, (X, 22.\ önkormányzati határ ozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
L ad ányi Lászlőné társ adalmi me gbizatású alp o l gárme ster
1. tiszteletdiját a Magyarország hely önkormányzatairól

szőló 2011. évi CLXXXX. törvény 80. $ (2) bekezdé-
se alapján havi bruttó I04 703.- Ft-ban állapítja meg.

2. költségtérítését a Magyarors zág helyi önkormányz atairő|
szőlő 2011. évi CLxxXx. törvény 80. $ (2) bekezdése
alapjánhavi bruttó 15 705.- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

4./ Polgárme ster tíszteletdíj ónak megdllapítása

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A polgármester illetményének megltatározásáná| szintén
vá|tozott a törvény, és nem pozitiv iranyban. A meghatározott maximum összeg, az előző
illetményemnél kb. 200 000 Ft-al kevesebb. Ezt azffi. vetem fel, mert most nyilván az
előírások alapjan kell a polgármester illetményét megállapítani, de az lenne a kérésem, hogy
amig a nyugdíjkorhatárt eI nem érem, és a nyugdíjba beszámít a bérem, mivel van olyan
lehetőség, hogy a polgármester illetményét ettől eltérően is meg lehet határozni, akkor
amennyiben a költségvetés megengedi, kérném valamilyen formában ellentételezni ezt a kieső
bevételt. Nyugdíj előtt másfel éwelnekem sem mindegy, hogymennyi az illetményem.

Dr. Baji Mihály jegvző: Ahogyan polgármester úr elmondtaabérezéssel kapcsolatban jelentős
vá|tozás történt a korábbiakhoz képest. A foállású polgármester illetményének a
megállapításánál nincs a testtiletnek mérlegelési lehetősége. A testületnek jóvá kell hagynia,
ez azért kell, hogy az egyéb hatóságok, mint a Magyar Államkincstár, fogtrakérni a személyi
anyaghoz a testület tudomásulvételes döntését. Ezért kell erről szavazni, egyébként a törvény
egyértelműen leírja, hogy mennyi a polgármester illetménye.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászőlás nincs, akkor kérem
kézfelnyújt ássa| szav azzanak a pol gármester illetményéről.



Murony közsée Önkormánvzata 5672 Murony. Földvári u. 1.

A Képviselő{estület 7
határozatothozta:

szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ az alábbi

7 9 l 20 |4. (X. 22.| önkormány zati határ ozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fekete Ferenc Zoltán foállású polgármester
1. illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól

szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. $ (4) bekezdése
b.) pontja alap1án havi bruttó 299.15I Ft-ban áIlapitja
meg.

2. költségtérítését a Magyarors zág helyi önkormányz atairől
szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény 71. $ (6) bekezdés
alapján havi bruttó 44.873 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2}|4.október 12.nap1átől
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző

Buzgán Mihály képviselő: Lenne egy kérdésem. A polgármester illetmény gyakorlatilag
haromszorosa aZ alpolgármester asszony tiszteletdíjának. Ez jelenti azt is, hogy az
alpolgármester külön feladatot is kap? A munkaideje egy részét itt kell töltenie, Vagy effe
nincs utalás sehol?

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Nincs, de majd átgondoljuk, milyen feladatot lehet átadni.
De konkrétan nincs megltatározva.

Buzgan Mihály képviselő: Azért kérdezem ezt, mert az a\polgármesteri tiszteletdíjban
emelkedés Van a polgármesteri illetményben csökkenés, eZ eredményez-e valamilyen
súlyponti áthelyezést?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Úgy gondolom, eddig is érezhetttik, hogy aZ
alpolgármester asszony a pályazatokra eddig is figyelt, és aktívan részt vett bennük, ezt a
továbbiakban is szeretném, ha az ő feladata lenne, de természetesen allhoz, hogy pályénzunk
látni kell a lehetőségeket! A péúyénatol<kal kapcsolatban még annyit szeretnék megjegyezni, a
kampányban hangzott el a polgármester munkabérével kapcsolatos megjegyzés, a
nagyságrendek ecsetelésére - most kapfuk meg az értesitést az ővodapályázat befogadásáról,
arri 42 milliós pályénat, elthez azért meg kellett találni a megfelelő kapcsolatokat, és az
elnyerhető összeg a fizetésem tízszerese. Igyekszem úgy dolgozni, hogy elmondhassam, hogy
a pénzemért megdolgozom.

5./ A bizottságok tagjaínak megvdlasztdsa

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A bizottság tagjainak a megválasztása a következő
napirendi pontunk. Úgy gondolom, hogy a jövőben is két bizottság működne' az Ügyrendi,
Pénzügy és Gazdasági Bizottság, valamint a Szociális Bizottság, mivel a kultura igy is az
alpolgármester asszony kezében van, én azt rá biznÍtm, hogy vigye tovább önállóan. A
bizottságnak maradnának a szociális ügyek.

Buzgán Mihály képviselő: Pont ebből kifolyólag adódik a kérdésem, hogy indokolt-e a
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság létrehozása?

lgen
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Fekete Ferenc Zoltán polqármester: A kulturális bizottság nem, de a szociális bizottság igen.

Dr. Baji Milrály iegyző: A mostani Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint van a két
bízottság a Ugyrendi,Pénzigyi és Gazdasági bizottság, illetve a Kulturális, Sport és Szociális
Bizottság. Jelen pillanatban ez van a Szervezeti és Működési SzabáIyzatban, amennyiben
mást akarunk, akkor módosítani kell a szabályzatot. A jogszabályi rendelkezés szerint az
alakuló ülésen' vagy az azt követő rendes ülésen lehet' és kell a Szetvezeti és Működési
Szabályzatot felülvizsgálni, módosítani. Most megválasztanánk a tagokat _ igazáből ez a
következő napirendhez tartozik, de elmondom most _ a Szervezeti és Működési Szabá|yzat
felülvizsgálatétra pedig a novemberben kerülne sor' akkor kerülne előterjesztésre. Addigra
tisztáznánk a Szociális Bizottság feladat és hatáskörét, és akkor új elnevezéssel kerülne bele
az SZMSZ-bo, illetve tisztáznánk a polgármester-alpolgármester közötti felállást, a kulturális'
sport, közművelődési feladatok ellátásának módját. Arra azért lenne szükség, hogy a mostani
felállásban válasszuk meg a bizottságot, mert szociális kérelmek vannak. A bizottságokat, és a
tagokat meg kellene vá|asztani althoz, hogy a szociális bizottság a szociális hatásköreit tudja
gyakorolni.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Szeretnék javaslatot tenni a Kulturális, Sport és Szociális
Bizottság elnökére, és tagjaira. Ezt afeladatot az elmúlt 4 évben abizottságjól ellátta. Buzgán
Mihály volt elnök urat szeretném javasolni továbbra is elnöknek, abizottság tag|ainak pedig
Egeresi Imrét, és Borsos Jánosnét javaslom. Van-e más javaslat, vagy a jelöltek közül van-e
valakinek kifogása a jelölése ellen? Amennyiben nincs akkor, kérem kézfelnyújtással
szavazzanak a Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnökére, és tagjaira.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszav azat és tartózkodás nélktil _ az alábbi
határozatothozta:

80 l 20'l'4. (X. 22.\ önkor mánv zati határ ozat
Murony Község Önkormrínyzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
elnökének Buzgán Mihályt v álasztj a meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselő-testület

A Képviselő-testtilet 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélhil _ az alábbi
határozatothozta;

81 l 2014. (X. 22.\ ő\kormánvzati határ ozat
Murony Község onkormányzatának Képviselő-testtilete
úgy dönt, hogy a Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
tagiának Egeresi Imrét választja meg.

Határidő: folyamatos
F'elelős: Képviselő-testület

A Képviselő-testtilet 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartőzkodás nélktil - az a|ábbi
határozatothozta:
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82 l 20 14. (X, 22.| önkor mánv zati határ ozat
Murony Község Önkormanyzaténak Képviselő-testtilete
úgy dönt, hogy a Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
tagtrának Borso s J ánosnét v álasztj a meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselő-testi'ilet

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az a|po|gármester asszony bizottsági tagságot nem tölthet
be, így az Űgyrendi, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyelőre úgy néz ki, hogy csonka
bizottság lesz. Dr. Lánár Magdolna Csilla képvisel<ít javaslom a bizottság elnökének, és
Fekete Zoltán Ferenc képviselőt tagnak, és nem tudom, hogy a törvény szerint szükséges-e
harom tag abizottságba? Amennyiben szükséges, akkor kell egy külsős tag.

Dr. Baji Mihály jeevző: A határozatképességhez szükséges a három tag. A bizottság két
képviselő tagsát meg kellene most választani, a külsős tagot pedig vagy most, vagy azsZMsZ
tárgyalásakor kell megválasztani.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A következő testületi ülésre több javaslatot teszünk ki
legyen a külsős tag az Ügyrendi, Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban, és akkor választja
meg a Képviselő-testület a 3. tagot. Várom a testület tagjaitól is a javaslatot a külsős
személyére.

Egeresi Imre képviselő: Pénzngyi szakember kellene.

Borsos Jánosné képviselő: Esetleg a képviselők közül valaki mindkét bizottságnak tagja lesz,
korábban is így volt. En Blzgánképviselő úrra gondolnék, ő apénzigyekben járatos.

Buzgán Mihály képviselő: Próbáljunk meg külsős személyt 3. tagnak.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Akkor erre visszatérünk később. Most az Ügyrendi,
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöki tisztségére javaslom Dr. Lázár Magdolna Csilla
képviselőt, és tagnak Fekete Zo|tán Ferenc képviselőt. Amennyiben a Képviselő-testtilet a
j avasl attal egyetért kérem kézfelnffi tással szava zzanak.

A Képviselő-testtilet 7 igen
haténozatothozta;

szavazatta| _ ellenszavazat és tartózkodás nélktil _ az alábbi

83 l 20 l 4. (X. 22.| önkor mánvzati határ ozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testíilete
úgy dönt, hogy az Ügyrendi, Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökének Dr. Lázár Magdolna Csillát választja
meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselő-testület

szavazattal _ ellenszavazat és tartőzkodás nélkül _ az alábbiA Képviselő-testtilet 7 igen
határozatothozta;



Muronv község onkormányzata 5672 Murony. Földvári u. l.

8 4 l 20 14. (X. 22.\ őnkor mánv zati határ ozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testtilete
úgy dönt, hogy az Ugyrendi, Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság tagjának Fekete Zoltétn Ferencet választja meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselő-testület

6. / S ze rv e ze ti é s M íÍ k ti d é s i s za b óly zat fe l ii lv ia g ú lat a

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javaslatot tesz az SzMSz. felülvizsgálatával,
módosításával kapcsolatban. Atadom a szőt a jegyző úmak.

Dr. Baii Mihály jegvző: A korábban ismertetettek alapján a Képviselő-testiiletnek döntést
kellene hoznia az SZMSZ felülvizsgálatáről. Az SZMSZ felülvizsgálatára a rendes novemberi
testületi ülésen kerülne sor. Át kell vezetni a néwáltozásokat, a bizottság nevének véltozását,
a polgármester _ alpolgármester közötti munkamegosztást. Ehhez írásos előterjesáés kell, így
ebben most nem tud dönteni a testtilet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, kérem kézfelnyújtással
szavazzakazSZMSZnovemberifelülvizsgálatáről.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és Ártőzkoőás nélkül _ az alábbi
határozatothozta;

határozat
Murony Község k Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Szervezeti és Működési Szabá|yzat-
ról szóló önkormányzati rendelet a novemberi testtileti ülé-
sen kerül előterjesztésre.

Határidő: 2014. november 26.
Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Dr. Baji Mihály jegyző

7./ Egyebek

Fekete Ferenc Zoltiín polgármester: A képviselők tisáeletdijával kapcsolatban úgy gondoltam'
hogy a jelenlegi gazdasági helyzetünk jó, 30 millió felett van a tartalékunk, minden számla ki
van fizetve. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy el kell herdálni ezt a pénzt, megfelelő
páIyézatok'ra várunk' ahol önerőként felhasználhatjuk. Most folyamatban yarl aZ óvodánál egy
100 %-os pályázat.

Dr. Baji Mihály jegyző: ez ÁpÁ-t nem nekiink kell fizetni?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 100 %-os támogatás. Az előkészítés költségeit ki kellett
frzetni.
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Dr. Baji Mihály jegyző: Természetesen a tervezői díj, a műszaki ellenőri.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, ezek mind benne vannak, tyilászárő csere'
falszigetelés, fiitéskorszerűsítés lenne benne. A kistérségi pályázatban benne van a
MűvelődésiHáz, és a Polgármesteri Hivatal épülete is.

Ladányi Lászlóné alpoleármester: Abban a pá|yázatban nem vehetett részt a MűvelődésiHáz
amelyben az ővoda részt vesz, mivel ott az volt a kikötés, hogy az intézménynek központi
fiitése legyen. A Művelődési Haznak pedig nincs.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A ftítési rendszer áta|akítása megvalósulna a kistérségi
pályÍ.zattal.

Ladán}ii Lászlóné alpoleármester: oda egy olyan pályánatotkellmegvárni, amiben benne van
a ftités korszenisítés is.

Buzgán Mihály képviselő : Utánfinans zírozott?

Ladányi Lászlóné alpoleármester: Minden pályázat az.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Úgy fogunk kivitelezőt válasúani' hogy előlegfizetést
követően, a teljes költség kifizetésére az elszámolást követően kerül sor.

Dr. Baji Mihály jegyző: Két bejelentésem lenne. Egyrk a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettség, ez eddig is volt. A nyomtatványokat kiosztottuk. A megválasztást követo 30
napon belül kell a nyilatkozatot megtenni. Ennek értelmében november 1 1.-ig kell leadni, és a
majd felálló Ugyrendi Bizottság fel fogia dolgozni. A képviselőknek, a polgármesternek, és az
alpolgármesternek, valamint az egynÍr élő közeli hozzátartozóknak kell a nyilatkozatot
kitölteni. Útmutatót is mellékeltünk a kitöltéshez, de ha van kérdés akkor segítünk.
Van egy új dolog is, ami szintén november 1 1.-i határidővel van, ez Koztartozásmentes
adőzői adatbázisba történő felvétel kérelmezése. A NAV-nál köztartozásmentes adőzói
adatbázisba kell a képviselőknek, a polgrírmesternek, és az alpolgiírmesternek egy felvételi
kérelmet benyújtani november 11.-ig. A jogszabály azt mondja, hogy a kérelem
benyújtásának a hónapját követő hónap utolsó napjáig a benyújtásról szóló igazolást be is kell
mutatni. December 31.-ig az adatbázisba történt felvételről sző|ó igazolást be kell mutatni.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Ezt anylatkozatot papír formában nem lehet letölteni, és
kitölteni?

Dr. Baji Mihály iegyző: Utána nézek, de lehet, hogy csak elektronikusan, ügyfélkapun
keresztül kérhető. Még én sem láttam, majd megnézem. Polgármester esetében helyi
adőtartozás sem lehet 8 napon ttúi, ezt csak általánosságban mondom.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van-e még valakinek bejelentése?

Ladányi Lászlóné alpolgármester: Nekem van még egy bejelentésem. Szeretnék mindenkinek
gratulálni a Képviselő-testtileti tagsághoz. Köszönöm azoknak akik rám szavaztak, és arra
gondoltak, hogy az alpolgármesteri feladatot el tudom látni. Bízom benne, hogy igen. Eddig is
sok mindent meg tudtam oldani. Az szárrtomra is a napokban derült ki, hogy megváltozott a
jogszabály, és az alpolgrírmesternek tulajdonképpen ilyen tiszteletdíja van. Nyílvrín, hogy
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ezzel egy pén álmatlan qszakát én is eltöltöttem, mert nem gondolom, azt hogy, ezt a teljes
összeget én fogom eltenni. Biztosan találok rá megoldást, hogy hova és kinek fogok
trímogatást adni belőle. A régi képviselők közül, és aki már volt képviselő az is tudja, hogy
közel állnak hozzám a civil szervezetek, és az óvoda. Nllván, hogy nem a saját pétztárcámba
fogom mindet eltenni, és mindig be fogok számolni a Képviselő-testÍiletnek, hogy mikor
melyik civil szervezetet, és az ővodát mennyivel támogattam. Köszönöm szépen.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szeretném elmondani mé8, hogy a képviselők
tiszteletdíját is felemeltük 1,5-es szorzőra, és ebben az évben mindenképpen ezt szeretném

hagyni, és az év végi költségvetésnél majd látjuk a jövő évet. Ugy gondolom, akkor
követelhetiink ha a munka bizonyos szinten el van ismerve. Bár sokan úgy gondolják' hogy
tiársadalmi munkában is lehet ezt a feladatot végezni, de én úgy gondolom jobban érint
mindenkit ha el van ismerve a munka' és inkább olyan retorziőt kell alkalmazni, aki nem tud
megjelenni a testületi ülésen, akkor bizonyos megvonások legyenek, ez természetesen
indokolt esetben, rendszeres meg nem jelenés esetén. Enől a tiszteletdíjról most azért nem
kell szavazni, mert ez jelenleg is ennyi.
Még egy bejelenteni valóm van' a Képviselő-testületnek határozatban kell döntenie arról,
hogy Murony Község Önkormányzata részéről kit delegál a Békési Kistérségi Társulásba.
Eddig a polgármester volt a delegált személy, így javaslom továbbra is a polgármester legyen
a delegált személy, akadályoztatása esetén pedig az alpolgármester. Van-e valakinek más
javaslata? Amennyiben nincs akkor, kérem kézfelnyújtással szavazzanak a Békési Kistérségi
Társulás delegált tagsáről.

A Képviselő{estiilet 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartőzkodás nélkül _ az aIábbi
határozatothozta;

86 l 20l'4. (X. 22.\ ölkormánvzati határ ozat
Murony Község onkormányzatának Képviselő-testülete
a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába Fekete
Ferenc Zoltán polgármestert, akadáIyoztatása esetén
Ladányi Lászlőné alpol gármestert del egálj a.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Amennyiben egyéb bejelentés nincs akkor köszönöm a részvételt' és az alakuló ülést
bezárom.
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