4/13052015sz. HATÁROZAT
Muzsla község képviselőtestülete 4. üléséről
2015. 05.13
Muzsla község képviselőtestülete 4. ülésén a jóváhagyott napirend értelmében elfogadta az
alábbi határozatot.
jóváhagy ja

A.

1. A képviselőtestületi ülés napirendi pontjait.
2. A munkabizottságok tagjait:
a/ mandátumszámláló bizottság: Mészáros Béla Ing., Szórád György Ing.
b/ javaslattevő bizottság: Szilva Anikó, Mariček Beáta Mgr.
c/ jegyzőkönyvhitelesítők:Petrík Tamás Ing., Becse József
3. Az
Endrődy
János
Alapiskola
Iskolatanácsának
iskolatanács következő választási időszakára.
Tagok: Mariček Beáta Mgr. és Csányi Erzsébet.

tagjait

az

4. A járdák, valamint a vízelvezető árkok felújításának időbeni sorrendjét.
5. Kis Péter és Gyürki Anett - Muzsla 761 lakhellyel - kérvényét, családi ház
megvásárlásának céljából, azzal a feltétellel, hogy az ingatlan bejegyzésének
napjától számítva 10 éven belül állandó muzslai állandó lakhellyel fognak
rendelkezni. Amennyiben ezen feltételnek nem tesznek eleget, valamint 10
éven belül az ingatlan értékesítésre kerül, 15 napon belül ezen változást
jelenteni kötelesek a községi hivatalban, s ugyanakkor az anyagi támogatást
teljes összegben, azaz 1500 euro értékben Muzsla községének
visszaszolgáltatni.
6. a polgármester javadalmazását a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa
253/1994 sz. polgármesterek jogi státuszáról, fizetéséről szóló törvénye
értelmében, úgymint a Szlovák Statisztikai Hivatal által megállapított tavalyi
nemzetgazdasági átlagbér alapján, megszorozva a lakosok számátől függő
együtthatóval valamint 1,2 -es szorzóvalóval a törvény 4 § 2. bekezdése
alapján, azaz 2039,- euro.
7. az önkormányzati képviselők éves javadalmazását, amely a Szlovák Statisztikai
Hivatal által megállapított tavalyi nemzetgazdasági átlagbér 85 % -a, azaz 730,euro évente, amely összeg évente két részletben kerül kifizetésre.
8. a főellenőr munkaidejének meghatározását, 0,2 -es munakidővel,
a főellenőr havi javadalmazását, amely a 369/1990 sz. törvény rendelkezései és
a meghatározott munkaidő alapján 265,- euro havonta.
B.

megbízza

1. Muzsla község polgármesterét a Nyugat Szlovákiai Vízművekkel, r.t. való
tárgyalások megkezdésére a muzslai szőlőhegyre való vízellátás bevezetésének
érdekében.
2. Muzsla község polgármesterét községünk új gazdasági, szociális fejlesztési
programja kidolgozásával 2015.12.31 - ig.
1. Petrik Tamás önkormányzati képviselőt, aki egyben a helyi „Kertbarátkör“
elnöke, egy felmérés elvégzésére a szólőhegyen található borpincék
tulajdonosai közt. Az elsődleges cél a szőlőhegyen borospincével rendelkező
helyi borászok érdeklődésének felmérése a szőlőhegyre bevezetett vízellátás
kapcsán.

C.

tudomásul

veszi

1. Az Endrődy János Ifjúsági Alappal kapcsolatos várható változásokat,
2. a községünk új gazdasági, szociális fejlesztési programja kidolgozását
a párkányi székhelyű „A Déli Régió Regionális Fejlesztési Ügynökség“ által.

Muzsla 2015.05.13
aláírásával 2015. 05. 18-án jóváhagyta:

Farkas Iván, Ing., s.k.
polgármester

