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Ikt. sz.: 72-22/2010.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. december 2.-án 
megtartott közmeghallgatásán a Művelődési Ház nagytermében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester

Fekete Zoltán Ferenc képviselő

Jeneiné Batízi Julianna képviselő

Ladányi Lászlóné képviselő

Pocsai Imre László képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:

Kosznáné Pule Ilona jegyző

Távol maradt:

Buzgán Mihály 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  az  önkormányzat  2010.  évi  működéséről,  gazdálkodásáról,  a  végzett 
beruházásokról.

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

2./ A 2011. évi településfejlesztési koncepció ismertetése.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

A Képviselő - testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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142/2010.(XII. 02.) 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 Ladányi  Lászlóné  és  Fekete  Zoltán  Ferenc 
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását.

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

143/2010.(XII. 02.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete  elfogadja Ladányi  Lászlóné  és  Fekete 
Zoltán  Ferenc  a mai  ülés  jegyzőkönyv 
hitelesítőjének.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 
Tájékoztatás az önkormányzat éves gazdálkodásról.
Az éves költségvetés 234 785 000 Ft kiadási és bevételi összeggel indult, melyben 15 831 000 
forrás hiány szerepelt.
Mint ismeretes az önkormányzat a kötelező feladat ellátásában az iskola, az óvoda a szociális 
ellátást  társulás  formájában  oldja  meg.  Az  egyes  feladatok  ellátásra  átadott  pénzeszköz 
támogatásértékű működési kiadás az önkormányzatnak.

Támogatás értékű működési kiadás az Iskolának  18 763 000 Ft.
                                                              Óvodának     9 965 000 Ft.
                            Város és Humánsegítő központ     1 300 000 Ft.

A három negyed éves teljesítés bevétele           168 326 000 Ft.
A három negyed éves teljesítés kiadása            187 358 000 Ft.

Az  önkormányzat  pillanatnyi  lekötött  betéte:  16 000 000  Ft,  mely  összegnek  a  lekötését 
december 31.-én is szeretnénk megtartani, mivel a kiadási terveket figyelembe véve nem látni 
olyan kiadást, amely ezen tervünket nem engedné teljesülni.
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A támogatás értékű működési kiadáson felül, mind az iskolánál és az óvodánál merülnek fel 
kiadások, melyek az önkormányzatot terhelik. Ilyen kiadások az épület karbantartás, tisztasági 
festés, karbantartások, melyek összesen: 468 000 Ft-ot tettek ki az idei évben.

Az önkormányzat 1 140 000Ft-ot tervezett be civil szervezetek támogatására, melyből csak a 
kulturális bizottságnak az egész évi kulturális rendezvények lebonyolítására tervezett összege 
600 000 Ft volt.

Vöröskereszt     40 000Ft
Óvodai SZMK   60 000Ft
Iskolai SZMK   60 000Ft
Ezüst Évek Nyugdíjas klub                     100 000Ft
Katasztrófa védelem      50 000Ft
Muronyi Polgárőrség                     100 000Ft
Alapítvány az óvodásokért és isk.             100 000Ft
Mozgáskorlátozottak tám.        60 000Ft

Ezen  összegek  az  iskolai,  óvodai  SZMK-án  és  a  polgárőrségen  kívül  egész  évi  összeg 
átadásra kerültek. A felsorolt 3 civil szervezet csak az I. félévi támogatást vették még fel az 
önkormányzattól.

Felhalmozás  célú  kölcsönök  visszatérülése  a  lakosságtól,  a  betervezett  1 000 000Ft-ból 
613 000 Ft folyt be szeptember 30-ig

Néhány fontosabb tervezett támogatás teljesítésének alakulása:

Megnevezés Előirányzat 2010. 09. 30. 
teljesítés Maradvány Túlfizetés

Temetési segély 300 000 210 000 90 000  
Köztemetés 550 000 254 138 295 862  
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 100 000 280 000  -180 000
Beiskolázási támogatás 550 000 0 550 000  
Karácsonyi támogatás 350 000 0 350 000  
Átmeneti támogatás 200 000 215 000 -15 000  
Óvodáztatási támogatás  40 000  -40 000
Szociális kölcsön 300 000 115 000 185 000  
Összesen: 2 350 000 1 114 138 1 455 862 -220 000

Készült: 2010. december 2.-án
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Az  egyes  szociális  feladatok  ellátásra  tervezett  összegek  valamint  az  abból  befolyt 
összegek számszerű adatai:

Kimutatás
a 2010. évi szociális támogatás tervezett és tényleges bevételéről, 

valamint a támogatottak számáról

Megnevezés Előirányzat
(E Ft)

Felhasználás
(E Ft)

Támogatásban 
részesülők 
száma (fő)

Rendszeres szociális segély 810    774 3
Lakásfenntartási támogatás 5 940 4 574 92
Időskorúak ellátása 400      334 1
Ápolási díj 645      543 2
RÁT 7 694    9 263 50
közcélú 13 395    9 823 16
közhasznú              1 

960
   2 048

Összesen 30 844 27 359
 

2010.-ben az „Út a munkába program” keretében 48 fő közcélú, 15 fő közhasznú (ebből 4 fő a 
„Parlagfű  programban”),  illetve  1  fő  a  „Decentralizált  programok  a  hátrányos  helyzetűek 
foglalkoztatásáért” programban került foglalkoztatásra.

Az egyes szociális feladatok ellátásának kiadására tervezett összegek valamint az abból 
valóban kifizetésre került összegek számszerű adatai:

5 510 000 Ft hitel került betervezésre, mely összeg tartalmazza a Művelődési Házra felvett 
hitel  összegét,  valamint  a  TEUT -  belterületi  utak  burkolása  -  hitel  összegét.  Igaz,  az  a 
törlesztés ez év szeptemberében letelt. Havi 239 000 Ft volt a törlesztés. A TEUT törlesztése 
havi 280 000 Ft és 2012. decemberében telik le.
Kérdése van valakinek?

Borbély Zsolt helyi lakos: Ha minden hitelt kifizetne az önkormányzat, akkor mennyi pénze 
maradna?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Körül belül 9 M Ft maradna, ha kifizetnénk a hitelt.

Farkas Jánosné helyi lakos: Megkérdezné, hogy az úthozzájárulás összegét, házankénti vagy 
ingatlanonkénti 25 000Ft-ot befizették a lakosok?

Kosznáné Pule  Ilona  jegyző: Először  is  nagy tisztelettel  köszönt  mindenkit.  2 100 000 Ft 
fizettek eddig be, ez az összeg egy elkülönített számlán van, lehetőség szerint útpályázatra 
szeretnénk fordítani.  A végleges  fizetési  határidő  november  30.-a  volt.  De nem gondolja, 
hogy most a fűtési szezonban kellene letiltani ezeket az összegeket nyugdíjból, munkabérből.
Megpróbálnak a leghumánusabban eljárni a lakosokkal szemben.
Készült: 2010. december 2.-án
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Farkas Jánosné helyi lakos: Milyen pályázatok vannak?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az idén nem volt pályázat, a játszótér pályázatára sem 
reagáltak még.
Ismerteti a 2011. évi településfejlesztési koncepciót:
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.
A lakosok nem voltak megelégedve a temető karbantartásával, ezért árajánlatot kért a temető 
üzemeltetésével kapcsolatban, mely igen kedvező.

Farkas Jánosné helyi lakos: Miután igen magasan van a talajvíz, és csak urnás temetés van. 
Mikor lesz kész az urnafal?  Ha már  urnás temetés  van,  célszerű lenne az urnafal,  sokkal 
kevesebb helyet foglalna, mint így.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Folyamatban van. Meg lesz az urnafal záros határidőn 
belül. Az árajánlatban ez is benne van.

Farkas Jánosné helyi lakos: Több lakos kérdéseit is kommentálná. A gyümölcsös kertekben 
sok a seregély. Megoldást kellene találni, mert leeszik a gyümölcsöket.

Dr.  Lázár  Magdolna  Csilla  alpolgármester: A tévében látta,  hogy külföldön elhasznált  cd 
lemezeket szoktak a fára akasztani, és a csillogás elriasztja a madarakat. Ki kellene próbálni.

Farkas Jánosné helyi lakos: Felakasztottunk már sok mindent, de semmi sem használ.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Utána fog járni a dolgoknak.

Farkas Jánosné helyi lakos: Aztán, belvíz…

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Jelenleg a Gyúri-réti csatorna tudná befogadni a vizet, de 
viszont a földeken magasabban áll a víz. Amíg az a külső víz meg nem mozdul, addig nem 
megy le a víz. Mindenütt van víz.

Farkas  Jánosné  helyi  lakos: Nyáron  foglalkozott  valaki  azzal,  hogy  kitakarítsa  ezeket  a 
csatornákat? Meg egyesek kiengedik a szennyvizet. Régen a jegyző, járta az utcákat, és látta 
hogy ki engedi ki a szennyvizet.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Igen,  mindenütt  baj  van.  Más  településéken  is 
katasztrofális a helyzet. Bejelentések alapján indul eljárás a szennyvizet kiengedők ellen.

Készült: 2010. december 2.-án
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Kosznáné Pule Ilona jegyző: Volt is, ilyen több szabálysértési ügy, büntetést kaptak.

Dr.  Lázár  Magdolna  Csilla  alpolgármester: Nyilván,  ilyenkor  a  járványok  ezekkel  a 
belvizekkel együtt járnak. A hasmenésekre nagyon oda kell figyelni, sűrűn kezet kell mosni.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Elrendelte,  azoknak  a  lakóingatlanok  előtti  bejárók 
felbontását, melyek akadályozzák a víz zavartalan lefolyását.

Borbély Zsolt helyi lakos: A külterületi belvíz csatornák, kinek a tulajdonában vannak? 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egy része az önkormányzat tulajdonában van.

Borbély Zsolt helyi lakos: Mert, úgy tűnik, hogy több éve nem takarította ki a csatornákat a 
Vízgazdálkodási  Társulat.  Az érdekeltségi  hozzájárulásukat  meg beszedik a gazdáktól.  Az 
önkormányzat meg a társulat mellé áll, behajtatja a tartozásokat. Csak, hogy ez úgy működik, 
hogyha nem szolgáltatnak, akkor kártérítést kellene kérni, vagy kötelezni őket, hogy tartsák 
rendben a csatornákat.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Önnek valóban igaza van. Más településeken pertársaságokat 
szeretnének  létre  hozni,  illetve  hoztak  létre,  de  mondhatni  az  arcukba  nevettek,  és  azt 
mondták, hogy ők december 31.-el megszűnnek. De konkrét dolgokat, hogy most mi lesz a 
nevük, vagy milyen formában működnek tovább, azt még nem lehet tudni.

Gyaraki Gábor helyi lakos: Van tudomása pertársaságokról, de nem nyerték meg.

Nagy  Lajos  András  helyi  lakos: Az  lenne  a  kérdése,  hogy  az  önkormányzatnak  van-  e 
katasztrófa  védelmi  terve?  Mert  ugye,  a  rendezvények  szervezésekor  készíteni  kell 
menekülési tervet, de ilyen helyzetben mi a terve az önkormányzatnak?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van, persze belvízvédelmi terve, a Gyúri-réti csatorna a 
fő befogadó.

Gyaraki Gábor helyi lakos: Ha így fog egész este esni az eső, akkor reggelre úszni fog a Lenin 
utca. Régen kötelezték az embereket, hogy rakják lejjebb a dudacsöveket, és akik nem rakták 
lejjebb azokkal mi van?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szakember gárdákkal lettek kiszintezve az árkok, lettek 
kiásva a csatornák. A Földvári utcán sem volt így tele az árok soha. De hát nincsen befogadó 
hely.

Jenei  András  helyi  lakos: Vannak  emberek,  akik  idő  jönnek  ennek  a  tervnek  a  hatására 
segíteni, vagy hogy van ez megoldva?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:  Nem. Most megpróbálják elindítani a vizet, de a tiltó is 
tele van.

Nagy Lajos András helyi  lakos: Össze kellene  hívni  a  gazdákat,  és megbeszélni,  hogy ki 
miben tudna segíteni, ki tud adni szivattyúkat. De, hogyha így fog esni az eső, az nagy baj 
lesz.
Készült: 2010. december 2.-án
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Jenei András helyi lakos: 40 mm mondtak.

Szabó Attila körzeti megbízott: Igen, 40 mm mondtak, reggelig az utcákat el fogja önteni a 
víz.
Borbély Zsolt helyi lakos: Nos, ha van katasztrófa védelmi terv, akkor az nem jó.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 10 éve is ez volt, eddig is jó volt.

Borbély Zsolt helyi lakos: Egy olyan tervet kellene készíteni, ami működik. Van befogadó, a 
szántóföld, a falu köré belvizes árkot kellene képezni, hogy a túloldalra át tudjuk szivattyúzni 
a vizet. Mert minden évben előjön ez a probléma.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Utána fogunk járni,  hogy mennyibe kerülne egy ilyen 
árkot építeni a falu köré.

Borbély Zsolt helyi lakos: Lesz szennyvízberuházás?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Jelenleg a 2000 fő alatti településekre 2015-ig nem írnak 
ki pályázatot, nem lehet rá számítani, hogy támogatást kapjanak a kisebb falvak.

Szőke Ildikó helyi  lakos: A Rákóczi utca sarkán nem lehetne valamit csinálni? Mert, már 
térdig ér a víz a ház körül. 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Esetleg az épületet homokzsákokkal körbe kellene 
rakni. 

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

-  K m f .  -

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                    Kosznáné Pule Ilona
     Polgármester                 Jegyző
                  

Ladányi Lászlóné Fekete Zoltán Ferenc
         Jegyzőkönyv hitelesítő                      Jegyzőkönyv hitelesítő
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