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Ikt. sz.: 72-21/2010.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. november 15.-én 
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester

Buzgán Mihály képviselő 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő

Jeneiné Batizi Julianna képviselő

Ladányi Lászlóné képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:

Kosznáné Pule Ilona jegyző

Máté Ferencné pénzügyi főelőadó

Távol maradt:
Pocsai Imre László képviselő

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:
Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy az ülés határozatképes, és kéri a 
meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:

1. / Tájékoztató két ülés között történtekről.
Előadó:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester

2./ Tájékoztató a 2010. év III. negyedéves gazdálkodásáról, rendeletmódosítás.
Előadó:  Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke

  Fekete Ferenc Zoltán polgármester
  Kosznáné Pule Ilona jegyző
  Máté Ferencné gazdálkodási előadó

3./ A 2011.évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
Előadó: Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke
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  Fekete Ferenc Zoltán polgármester

4./ Stratégiai ellenőrzési terv és a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Kosznáné Pule Ilona jegyző

5./ Bejelentések, egyebek.
- Gyurkó János kérelme útrekonstrukció kapcsán.

6./ Zárt ülés
- Egyedi támogatási kérelem elbírálása.

A Képviselő - testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

131/2010.(XI.15.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete  elfogadja  az  előterjesztésben  szereplő 
napirendi pontokat.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja Jeneiné Batízi Julianna és Fekete Zoltán Ferenc 
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását.

A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

132/2010.(XI. 15.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete  elfogadja  Jeneiné  Batízi  Julianna  és 
Fekete  Zoltán  Ferenc  képviselőket  a  mai  ülés 
jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

1. / Tájékoztató két ülés között történtekről
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 
Készült: 2010. november 15.-én
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- A  közmunkások  folytatják  a  közterületek  karbantartását,  összegereblyézik  a 
faleveleket a parkban, járdát fognak lerakni a gazdaságban.

- Felvette a kapcsolatot a DÉMÁSZ-al, hogy a Tessedik illetve a Szatmári telep mellett 
lévő villanykarókon legyen világítás. Folyamatban van a tárgyalás.

- Továbbra is probléma a temető tisztántartása, karbantartása, a most kiosztott árajánlat 
elég kedvező, megkéri a testületet, hogy tekintsen bele és a következő ülésen, döntsön. 
Leginkább  a  köztemetés  ára  igen  rendkívüli,  kb.  100 000.-  Ft-al  olcsóbban  is 
temetnek. De a jelenlegi szolgáltatót  is meg kell keresni, illetve hogy a 146/2009.(IX. 
21.) Kt. határozat alapján a temető fenntartási hozzájárulás éves összegének 25 %-át a 
temető karbantartására fordította-e.

- Aztán megkérdezné a doktornőt, hogy a szigetelés az orvosi lakásban mennyire vált 
be? Mert újabb árajánlatot küldött a kft. a hivatal és a művelődési ház szigetelésére. 
De lehet, hogy várni kellene még vele.

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Igazából árban még nem észrevehető a szigetelés, 
de az ablakkeretek nem lötyögnek, és ezáltal sokkal jobban is zárnak.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérdése, észrevétele van valakinek? Nincs.
Amennyiben egyetértenek, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

133/2010.(XI. 15.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete  elfogadja a két  ülés között  történtekről 
szóló tájékoztatót.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

2./ Tájékoztató a 2010. év III. negyedéves gazdálkodásáról, rendeletmódosítás.
Előadó:  Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke

  Fekete Ferenc Zoltán polgármester
  Kosznáné Pule Ilona jegyző
  Máté Ferencné gazdálkodási előadó

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadná a szót az ÜPGB. elnökének.

Jeneiné  Batízi  Julianna  ÜPGB  elnöke:  Először  is  tájékoztatná  a  testületet,  hogy  a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek minden képviselő maradéktalanul, határidőn belül 
eleget tett.
A 2010. év III. negyedéves gazdálkodásról készített tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a bizottság. Megállapítható, hogy a bevételek és kiadások összességében végül is 
75%-on a teljesültek.  Az iparűzési adó jól lett betervezve,  hogy máris  121%- on teljesült, 
emiatt is szeptemberben nem kapott az önkormányzat normatívát. Ezért is maradt el az óvodai 
hozzájárulás  fizetésével  az  önkormányzat  egy  hónapot.  A  gázenergia  túlteljesítése  is  a 
Készült: 2010. november 15.-én
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művelődi ház miatt van, hogy 2009. évben csak alapdíjat számláztak, és 2010. év közepén lett 
rendezve a számlázás. Van valakinek kérdése?

Ladányi Lászlóné képviselő: Tulajdonképpen 2, 5 éves gázszámla van ott.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az iskolánál meg kellene kérdezni, hogy miből tevődik 
össze a túlóra, úgy volt megbeszélve, hogy közhasznú foglalkoztatottakkal meg tudják oldani 
a  helyettesítéseket,  kaptak egy szakképzett  pedagógust  is,  a bérmegtakarításukból  kellene, 
hogy kifizessék a túlórákat.

Ladányi Lászlóné képviselő: Miből van ennyi túlóra?

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Kérni kell egy részletes kimutatást.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha a túlóra keretet kihasználják, akkor viszont az egyéb 
juttatásokra nem futja.

Ladányi Lászlóné képviselő: Az egyéb juttatás miből tevődik össze?

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Úgy gondolja, hogy kérhet a testület egy részletesebb 
kimutatást.

Ladányi Lászlóné képviselő: Az állományba nem tartozók kik?

Máté Ferencné gazdálkodási előadó: A megbízási díjjal foglalkoztatottak lehetnek.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Lehet hogy ők a fejlesztők?

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A felvetődött kérdéseket felírta és meg fogja kérni az igazgató 
asszonyt, hogy a következő ülésre készítsék el a kért részletes tájékoztatót.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: A lakossági közműfejlesztési hozzájárulás befizetések 
(útburkolás) hogy teljesültek?

Máté Ferencné gazdálkodási előadó: A befizetések meghaladják a 2 millió forintot.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Még nem lettek kiküldve a fizetési felszólítások, nem gondolja, 
hogy télvíz idején le kellene tiltani a nyugdíjakból vagy fizetésekből ezt az összeget. De ki 
fogjuk  küldeni,  egy  kulturált  levél  formájában  azoknak,  akik  még  nem  kezdték  meg  a 
befizetéseket.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Igen, azokat kellene felszólítani, akik még egyáltalán 
nem fizettek semmit.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérdése, észrevétele van valakinek? Nincs.
Amennyiben egyetértenek, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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134/2010.(XI. 15.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete elfogadja Murony község Önkormányzat 
és társult  intézményei  2010. évi III.  negyedéves 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóit.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

3./ A 2011.évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
Előadó: Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke

  Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előterjesztést minden képviselő megkapta, a tavalyi és 
a tavaly előtti koncepció lett emlékeztetőül kiküldve. Az ÜPGB. megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja, átadja a szót az elnöknek.

Jeneiné  Batízi  Julianna  ÜPGB elnöke: Igen,  a  bizottság  megtárgyalta  a  koncepciót  és  az 
alábbiak elfogadását javasolja:
I./ Prioritásként szerepel a biztonságos működés feltételeinek megteremtése, az önkormányzat 
kötelező feladatainak további zökkenőmentes ellátása.
II./ Lehetőség szerint  a lakosság jobb életminőségét  szolgáló fejlesztések megteremtése:  (a 
teljesség igénye nélkül)
1.) 10 M Ft-os pályázati alap biztosítása,
2.) út –útalap és járdaépítés, 
3.) liget-felújítási projekt folytatása (hivatal, iskola, óvoda, játszótér, faluközpont)
4.) bel- és külterületi belvízrendezés áttekintése, folyamatos monitoringozása,
5.) külterületi utak karbantartásának lehetőség szerinti finanszírozása, 
6.) köztemetőnél urnafal építése és útrekonstrukció.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A most kapott árajánlatban az urnafal építése is benne 
van. Amelyik szolgáltató garantálja a biztos működést, azt kell választani. Figyelemmel kell 
kísérni a legkedvezőbb árajánlatokat. 
Elmondja,  hogy  minden  olyan  pályázati  lehetőséget  megragadnak,  elindítanak  ha  van  az 
önrész kifizetésére lehetőségük.
Van-e még kiegészíteni valója valakinek? Nincs.
Amennyiben egyetértenek, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

135/2010.(XI. 15.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete  a  2011.  évi  költségvetési  koncepciót 
megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

Készült: 2010. november 15.-én
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I./ Prioritásként  szerepel  a  biztonságos  működés 
feltételeinek  megteremtése,  az  önkormányzat 
kötelező  feladatainak  további  zökkenőmentes 
ellátása.
II./ Lehetőség  szerint  a  lakosság  jobb 
életminőségét  szolgáló  fejlesztések  megteremtése: 
(a teljesség igénye nélkül)
1.) 10 M Ft-os pályázati alap biztosítása,
2.) út –útalap és járdaépítés, 
3.) liget-felújítási projekt folytatása (hivatal, iskola, 
óvoda, játszótér, faluközpont)
4.)  bel-  és  külterületi  belvízrendezés  áttekintése, 
folyamatos monitoringozása,
5.)  külterületi  utak  karbantartásának  lehetőség 
szerinti finanszírozása, 
6.) köztemetőnél urnafal építése és útrekonstrukció.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

4./ Stratégiai ellenőrzési terv és a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Kosznáné Pule Ilona jegyző

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Átadja  a  szót  a  jegyzőasszonynak,  az  írásos  anyagot 
megkapták.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Igen, korábban is probléma volt az iskola működése, ezért is 
gondolta, hogy nem ártana 2 évet átvizsgálni, hogy a testület jobban belelásson a dolgokba.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Vélemény, kérdés? Nincs.
Amennyiben  egyetértenek  a  2011.  évi  belső  ellenőrzési  terv  elfogadásával,  kérem 
kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

136/2010.(XI. 15.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete  elfogadja  a  2011.  évi  belső  ellenőrzési 
tervet.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

Készült: 2010. november 15.-én
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a Stratégiai  ellenőrzési  terv 
elfogadásával, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

137/2010.(XI. 15.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete elfogadja a Stratégiai ellenőrzési tervet.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

5./ Bejelentések, egyebek.
- Gyurkó János kérelme útrekonstrukció kapcsán

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Az  ÜPGB.  megtárgyalta  és  50 000  Ft  hozzájárulást 
javasolt.

Ladányi Lászlóné képviselő: Javasolja a kért 60 000 Ft-ot, 10 000 Ft-on már nem múlik, ha 
már elvállalta, hogy kihozatja és elteríti a kohósalakot a lakosok segítségével. Meg lehetne 
kérdezni, hogy tud-e több kohósalakot hozni, hogy más utcákba is jusson.

Buzgán Mihály képviselő: Indokolt a 120 mm nagyságú kohósalak?

Ladányi Lászlóné képviselő: Biztosan ért hozzá, tudja mit vállalt.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a 60 000 Ft-os hozzájárulás 
biztosításával kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 6 igen szavazattal – egyhangúan- az alábbi határozatot hozza:

138/2010.(XI. 15.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete  úgy  határoz,  hogy  támogatja  Gyurkó 
János  5672  Murony,  Kőrösi  u.  22.  szám  alatti 
lakos  kérelmét,  melyben  az  önkormányzat  a 
Kőrösi utca kátyúzásához kohósalak beszerzésére 
bruttó 60 000.- Ft hozzájárulást biztosít. 

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van még valakinek bejelenteni valója? Kérdése?

Készült: 2010. november 15.-én
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Ladányi Lászlóné képviselő: Igen, van. A művelődési házban történtek változások, örömmel 
jelentheti be, hogy két új közösség is alakult.  Október 22.-én megalakult az Ifjúsági Klub, 
vezetője Medvegy Marcell. Célja a településen élő fiatalok közösségi életének összefogása. 
Heti  rendszerességgel,  szombatonként  18 órától vasárnap 4 óráig használják a művelődési 
házat. Az egyéb beszerzésekre betervezett 300 000 Ft-ból 50 000 Ft-ot szeretne csocsó asztal 
megvételére fordítani.
Megalakult október 21.-én 16 fővel a Muronyi Nőklub. Vezetője Borbély Sándorné, céljuk 
összefogni a község lányait,  asszonyait  a 30 évestől a 80 évesig. Összejöveteleiket hetente 
csütörtökönként kívánják tartani. December 3.-án alakuló rendezvényüket tartják.
Nagy örömmel vette, a művelődési ház azért van, hogy a lakosság használja.

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Volt  az Ifjúsági Klub összejövetelén,  megjegyezné,  hogy 
rendet hagytak maguk után.

Ladányi Lászlóné képviselő: Jelezte a klubvezetőknek, hogy munkaköri kötelessége időnként 
ellenőrizni, részt venni a rendezvényeiken.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Belefér a költségvetésbe a csocsó asztal megvétele.

Ladányi Lászlóné képviselő: Szilveszterkor, a művelődési házban a nyugdíjasok rendeznek 
bulit, úgy, mint tavaly, nyitva lesz az emelet, illetve a számítógépterem is. Mindenkit szívesen 
látnak.

Jeneiné  Batízi  Julianna  ÜPGB  elnöke: Akkor,  a  közmeghallgatás  november  29.-én  lesz, 
ahogy a bizottságin meg lett szavazva.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem, december 2.-ára tegyük át, mert a hét eleje kevésbé 
alkalmas a lakosoknak.
Amennyiben egyetértenek, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 6 igen szavazattal – egyhangúan- az alábbi határozatot hozza:

139/2010.(XI. 15.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  – 
testülete úgy határoz, 2010. december 2.-án tartja 
meg a 2010. évi közmeghallgatást.

Felelős   Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:   értelem szerint

Buzgán Mihály képviselő:  A fenyőünnep megszervezésével kapcsolatosan, úgy vette észre, 
hogy nem igazán vannak látogatva ezek a rendezvények, szinte csak a pedagógusok voltak itt 
a gyerekekkel. A civil szervezetek is megtartják a maguk rendezvényeit, meggyőződése hogy 
lesz több fenyőünnep is, célszerű lenne egy nagyobb rendezvényt tartani a lakosságnak, ahol 
együtt van mindenki, lehet hogy idén már késő az összefogás, de jövőre meglehetne oldani.
Készült: 2010. november 15.-én
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Ladányi  Lászlóné  képviselő: Nyilván lehet  újítani,  de nem csak a  pedagógusok voltak itt 
tavaly.

Dr.  Lázár  Magdolna  Csilla  alpolgármester: Nem  hiszi,  hogy  a  civil  szervezetek  ebben 
partnerek lennének, hogy a rendezvényeiket összevonják egy nagy rendezvényre.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Végül  is  ez  nem nagy költség,  egy kis  kalács,  tej,  a 
gyerekek megérdemlik.

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Sokan eljöttek tavaly, az időjárástól is függ.

Buzgán Mihály képviselő: Tudomásul veszi a testület javaslatait.

 Kosznáné Pule Ilona jegyző: Folyamatban van a naptár készítése, a karácsonyi  csomagok 
összeállításához árajánlatokat fog kérni. Előtérbe kell helyezni a helyi vállalkozókat.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Iskolaszékgyűlés volt Békésen, melyen részt vettek. A 
törvényi változásokról tartottak tájékoztatót. 
Az alapítvány pályázata sikeres volt, 40 főt elvittek strandra, illetve rendhagyó irodalom órán 
voltak. 
A szolgálati lakás kiadása hol tart?

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: A  rendőrség  még  nem  adott  választ,  az  ingatlan 
eladásával kapcsolatban. De télre mindenféleképpen ki kell adni valakinek, mert szét fognak 
fagyni a csövek. Több jelentkező is volt rá. Esetleg úgy is lehetne, hogy előre egy nagyobb 
összeget fizetne melyet utána lakbérként, lelakhatna.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Vagy letétként elhelyezve, ha később nem fizeti a rezsiköltséget.

Ladányi Lászlóné képviselő: Nyilván ha egy nagyobb összeget letétbe helyezne, akkor érezné 
a súlyát is, karbantartaná a házat, portát.
Itt a szemben lévő takarék régi épületével mi a helyzet? Mert így csak lepusztul.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Erre vissza fogunk térni.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Szabjunk határidőt a szolgálati lakás kiadására.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Igen,  a  napokban  meg  lesz  hirdetve,  és  várjuk  az 
ajánlatokat.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Ne várjunk egy hónapot, a bizottság hozhat előzetes döntést. 
Előkészíti a testület felé, hogy mielőbb végleges döntés szülessen. Szorít az idő.

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: De mikor vásárolhatja meg? Mert nem mindegy hogy most 
lakbért fizet, vagy megvette.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Az értékbecslő 3, 5 millió forintra becsülte, a testület 4, 5 millió 
forintért értékesítené. De ugyanakkor sok eladó ház van Muronyban, ezt is tudjuk. Ki lesz 
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hirdetve, hogy az önkormányzat bérbe kívánja adni az Áchim utca 18. szám alatti ingatlanját, 
és a hivatalban formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Más hozzászólás hiányában az ülést bezárja.

-  K m f .  -

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                    Kosznáné Pule Ilona
     Polgármester                 Jegyző
                  

                    Jeneiné Batízi Julianna                   Fekete Zoltán Ferenc   
         Jegyzőkönyv hitelesítő                      Jegyzőkönyv hitelesítő
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