Ikt. szám: 121-12 /2014
Jegyzőkönyv

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-án megtartott közös testületi
üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme (Murony, Földvári u. 1.)

Az ülés elnökei:
Fekete Ferenc Zoltán Murony község polgármestere
Hornok Sándor Tarhos község polgármestere

Jelen vannak Murony Község Önkormányzata részéről:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester
Buzgán Mihály képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Jeneiné Batízi Julianna képviselő

Jelen vannak Tarhos Község Önkormányzata részéről:

Hornok Sándor polgármester
Erdősné Bodor Tünde képviselő

Bunta Ferenc képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz:
Dr. Baji Mihály jegyző
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó

Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Tarhos Község Önkormányzata Képviselőtestülete egy perces néma felállással emlékezik a betegségben elhunyt Dr. Halász István
László képviselőre.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: tisztelettel köszönti Hornok Sándort, Tarhos község
polgármesterét, Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét valamint Murony
Község képviselő-testületét.
Megállapítja, hogy a muronyi képviselő-testület határozatképes.

Hornok Sándor polgármester: tisztelettel köszönti Fekete Ferenc Zoltánt, Murony község
polgármesterét, valamint a mindkét részről megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogy a tarhosi képviselő-testület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek
Bunta Ferenc képviselőt javasolja.
Hornok Sándor polgármester kéri a tarhosi képviselő-testületet, hogy a hitelesítő személyéről
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - a hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: a közös képviselő-testületi ülés határozatképes. A
jegyzőkönyvet Murony Község Önkormányzata részéről Kiss Beáta vezeti, jegyzőkönyv
hitelesítőknek Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester és Fekete Zoltán Ferenc
képviselőket javasolja.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a muronyi képviselő-testületet, hogy a hitelesítők
személyéről szavazzanak.

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja.
Fekete Ferenc Zoltán Murony község polgármestere ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1./ Murony- Tarhos Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadók:

Hornok Sándor polgármester
Fekete Ferenc Zoltán polgármester

2./ Bejelentések, egyebek.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri Murony Község Önkormányzat Képviselő-testületét,
hogy a napirendi pontokról szavazzanak.

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.

Hornok Sándor polgármester kéri Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a
napirendi pontokról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.

Hornok Sándor polgármester átadja a szót Murony község polgármesterének.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: az írásos testületi anyagot Murony és Tarhos képviselői is
megkapták. Az ÜPG Bizottság hétfőn tartott ülést, amelyen a bizottság Murony - Tarhos
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését megvizsgálta, és határozatában
elfogadásra javasolja azt a képviselő-testületnek. Van-e valakinek észrevétele a közös hivatal
2014. évi költségvetési tervéhez, illetve van-e olyan jellegű hozzáfűzni valója, ami
befolyásolja a költségvetés tervezetet.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: az ÜPGB ülés a bizottság megtárgyalta a Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését, azt rendben találta, és elfogadásra javasolja
a képviselő testületnek.
Dr. Baji Mihály jegyző: úgy igyekszünk gazdálkodni, hogy a normatívához ne kelljen plusz
pénzt tenni, ez az elmúlt évben is sikerült. Beruházásra is tudtunk elkülöníteni pénzt, ebből
mindkét településen az irattárat tervezzük kialakítani, illetve Muronyban a Polgármesteri
Hivatal akadálymentesítését szeretnénk megvalósítani.
Hornok Sándor polgármester: módosító javaslatom nincs. Tarhos Község Önkormányzata
részéről elfogadásra javaslom a közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetését.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - elfogadja Murony - Tarhos Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetését.

7/2014.(II.26.) határozat
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetését 33 206 000 Ft bevétellel,
és 33 206 000 Ft kiadással elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Hornok Sándor polgármester
értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: amennyiben senkinek sincs hozzáfűzni valója, úgy
Murony Község Önkormányzata részéről elfogadásra javaslom a közös önkormányzati hivatal
2014. évi költségvetését.
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - elfogadja Murony - Tarhos Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetését.

16/2014. (II.26.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetését 33 206 000 Ft bevétellel, és 33 206 000 Ft
kiadással elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: következő napirendi pontunk a bejelentések. Van-e
valakinek egyéb bejelenteni valója? Magam, illetve a muronyi önkormányzat részéről bízom
benne, hogy mindkét fél megelégedésére lesz a további együttműködés is. Bízom benne, hogy
a két hivatal köztisztviselői igyekszenek úgy összedolgozni, hogy zökkenőmentesen
megoldhassuk a feladatokat. Ha az ígért normatívákat megkapjuk, akkor nem lesz gond.
Igyekszünk úgy dolgozni, hogy az mindkét fél megelégedését szolgálja.
Hornok Sándor polgármester: a hivatali együttműködésben nem volt gond az elmúlt évben,
bízunk benn, hogy ez a jövőben is így lesz. A problémákat pedig közösen megbeszéljük, és
közös megoldást találunk. Úgy gondolom, hogy tudunk sikeresen együttműködni.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: próbálunk előnyt kovácsolni az együttműködésből.
Dr. Baji Mihály jegyző: a hivatal együttműködése jó, a kollégák segítik egymást a közös
tapasztalatok kicserélésével.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: amennyiben nincs további hozzászólás, akkor köszönöm
a részvételt, és az ülést bezárom.
Hornok Sándor polgármester: amennyiben nincs további hozzászólás, akkor köszönöm a
részvételt, és az ülést bezárom.

- Kmf. -

Murony község Önkormányzata részéről:

Fekete Ferenc Zoltán

Dr. Baji Mihály

polgármester

Dr. Lázár Magdolna Csilla
jegyzőkönyv hitelesítő

Tarhos Község Önkormányzata részéről:

Hornok Sándor
polgármester

Bunta Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

jegyző

Fekete Zoltán Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

