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Muzsla község képviselőtestülete 1. alakuló üléséről
2014. 12.15

Muzsla község képviselőtestülete 1.alakuló ülésén a jóváhagyott napirend értelmében
elfogadta az alábbi határozatot.
A. t u d o m á s u l v e s z i
1. A helyi önkormányzati választások eredményeit.
2. Borvák Imre önkormányzati képviselő alpolgármesterré való kinevezését.
3. Az újonnan megválasztott polgármester felszólalását.

B.

megállapítja

1. Muzsla község újonnan megválasztott polgármestere Farkas Iván Ing. letette
a törvény által előírt hivatali esküjét.
2. Az újonnan megválasztott önkormányzati képviselők letették a törvény által előírt
hivatali esküjüket. Az önkormányzati képviselők a következők: Becse József
Borvák Imre
Csányi Erzsébet
Mariček Beáta Mgr.
Mészáros Béla Ing.
Petrík Tamás Ing.
Szilva Anikó
Szórád György Ing.
Zalaba Imre
C. m e g b í z z a
1. Ing. Mészáros Béla képviselő urat a képviselőtestületi ülés összehívására valamint
lebonyolítására a 369/1990 sz. községi önkormányzatokról szóló törvény értelmében a
12-es paragrafus második bekezdésének első mondata, harmadik bekezdésének
harmadik mondata, ötödik bekezdésének harmadik mondata valamint hatodik
bekezdésének harmadik mondata esetében.
D. l é t r e h o z z a
1. A községi tanácsot.
2. A képviselőtestületi bizottságokat a következőképpen:
a/pénzügyi, a község vagyonkezelési, falufejlesztési valamint a társadalmi
szervezetekkel fentartott kommunikációért felelős bizottságot.
b/ szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális, valamint a tömegtájékoztatásért felelős
bizottságot többek közt Kis Muzsla, Csenke ill. Szentgyörgyhalma településeinek
esetében is.

c/ közutak, környezetvédelem, lakhatás, közrend, sport illetve a szőlőhegy ügyeiért
felelős bizottságot.
E. j ó v á h a g y j a
1. Mandátumszámláló bizottság: Becse József
Petrík Tamás, Ing.
Szórád György, Ing.
2. Javaslattevő bizottság:

Borvák Imre
Csányi Erzsébet
Szilva Anikó

3. Választási bizottság:

Mariček Beáta, Mgr.
Mészáros Béla, Ing.
Zalaba Imre

4. A 4/2014 sz. általános érvényű rendelet értelmében a helyi adók feltételeinek ill.
beszedésének meghatározását.
5. Az 5/2014 sz. általános érvényű rendelet értelmében a gondozási ellátás nyújtását,
mellyel egyidejüleg érvényét veszti a 8/2009 sz. gondozási szolgáltatásokról szóló
általános érvényű rendelet.
6. A polgármester havi fizetésének meghatározását a Szlovák Köztársaság Nemzeti
tanácsának 253/1994 sz. polgármesterek jogi státuszáról, fizetéséről szóló törvény
értelmében, mely a következőképpen tevődik össze: az átlagbér megszorozva
a lakosok számával, valamint az 1,20-as szorzóval a 4 § 2. bekezdésének értelmében.
7. Az önkormányzati képviselők éves juttatását mely az átlagbér 85 % a Szlovák
Köztársaság statisztikai hivatalának értelmében az előző naptári évben.
8. Az önkormányzati képviselők megválasztása az egyes szakbizottságokba:
a szakbizottságok elnökei két önkormányzati képviselőt ill. két szakértő muzslai
polgárt választanak úgy, hogy minden képviselő jelen legyen a szakbizottságok
valamelyikében.
9. Az Endrődy János Alapiskola költségvetésének módosítása a tényleges normatív ill.
nem normatív finanszírozás alapján (utólagosan kijelölt 15 352,80 euro) a 2014 -es
évre az általános kiadások 295 890,00 euro-ról 311 242,80 euro-ra, valamint a község
költségvetésének módosítása, a bevételek és kiadások 1 131 660,80 euro-ra.
F. m e g h a t á r o z z a
1. Jegyzőkönyv hitelesítői: Mészáros Béla, Ing.
Szórád György, Ing.
2. Titkár:
Farkas Márta, Ing.
3. Házasságköttetők/Esketők: Farkas Iván, Ing. – Muzsla község polgármestere

Borvák Imre – alpolgármester,önkormányzati képviselő
Becse József – önkormányzati képviselő
4. Önkormányzati képviselők az iskolatanácsban:
a/ Alapiskola: Mariček Beáta Mgr.
Csányi Erzsébet
b/ Óvoda:

Szilva Anikó

G. m e g v á l a s z t j a
a szakbizottságok elnökeinek valamint a községi tanács tagjainak megválasztása az
önkörmányzati képviselők közül:
1. /pénzügyi, a község vagyonkezelési, falufejlesztési valamint a társadalmi
szervezetekkel fentartott kommunikációért felelős bizottság - elnök:
Mészáros Béla Ing.
2. szociális,
egészségügyi,
oktatási,
kulturális,
valamint
a
tömegtájékoztatásért felelős bizottság, többek közt Kis Muzsla, Csenke ill.
Szentgyörgyhalma településeinek esetében is - elnök: Mariček Beáta Mgr
3. közutak, környezetvédelem, lakhatás, közrend, sport illetve a szőlőhegy
ügyeiért felelős bizottság – elnök: Petrík Tamás, Ing.
4. községi tanács:

Muzsla 2014.12.22

Borvák Imre
Mészáros Béla, Ing.
Mariček Beáta, Mgr.
Tomáš Petrík, Ing.

Farkas Iván, Ing., s.k.
polgármester

