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Ikt. sz.: 72-25/2010.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. december 13.-án 
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Buzgán Mihály képviselő 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő

Jeneiné Batízi Julianna képviselő

Ladányi Lászlóné képviselő

Pocsai Imre László képviselő

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester később érkezik.

Tanácskozási joggal részt vett:

Kosznáné Pule Ilona jegyző

Pataki Attila Békési Hulladékgyűjtő Kft vezetője

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:
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./ A 2011. évi ivóvíz-ellátási és szolgáltatás díjainak megállapítása.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Kosznáné Pule Ilona jegyző

3./ Lakossági szemét szállítás díja.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Kosznáné Pule Ilona jegyző

4./ Köztemető üzemeltetés, rendeletmódosítás.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
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5./ Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző

6./ A helyi szociális rendelet módosítása
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző

7./ A 2011. évi átmeneti gazdálkodás rendeletének elfogadása.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 Kosznáné Pule Ilona jegyző

8./ A 2011. évi munkaterv elfogadása.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

9./ Bejelentések, egyebek, tájékoztatók

10./ Zárt ülés
- Egyedi kérelmek elbírálása

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

151/2010.(XII.13.) 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:

152/2010.(XII. 13.) Kt. határozat

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

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

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

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 
- Belvíz: Murony községben a – szivattyúzások, átemelések és kotrások, illetve a kedvező 
időjárásra  való  tekintettel,  a  II.  fokú  készültség  helyett  a  község  teljes  területén  I.  fokú 
belvízvédelmi  készültséget  rendeltem el.  Sikerült  úrrá lenni  a helyzeten,  most  már lejjebb 
ment a vízszint. 
De továbbra is irányításom alatt áll - 1 fő közhasznú munkás alkalmazásával és 2 fő saját  
dolgozóval  a  víz  gravitációs  levezetése,  szükség  esetén  homokzsákhordás,  illetve  a 
folyamatos figyelés. A lakóépületeket közvetlenül veszélyeztető belvízszint lecsökkent.

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Költség vonzatát tudjuk-e már?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A szivattyúk bérleti díja, gázolaj és az emberek kifizetése 
megközelítőleg 4 MFt, vis maior  pályázat útján 70%-át kaphatjuk vissza.
Van még kérdés? Nincs. Amennyiben egyetértenek, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

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

153/2010.(XII. 13.) Kt. határozat 

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

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Vegyük előre a 3. napirendi pontot, hogy ne várakozzon 
Pataki úr.

3./ Lakossági szemét szállítás díja.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Kosznáné Pule Ilona jegyző

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hány százalékkal emelkednek a díjak?

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A heti illetve kétheti szemét szállítás díja 700 és 500 Ft-al lesz 
több az előző évhez viszonyítva.

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A kintlévőségeket sikerült rendezni?

Pataki  Attila  Békési  Hulladékgyűjtő  Kft.  vezetője: Igen,  nagymértékben  csökkentek  a 
kintlévőségek  a  díjbeszedőinknek  hála.  De azért,  még  mindig  érződik  a  gazdasági  válság 
hatása, az embereknek nincs pénze, nem tudnak fizetni.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tájékoztatná a testületet, hogy a szennyvízszállítást is a 
Békési Hulladékgyűjtő Kft. végzi egyelőre.

Buzgán Mihály képviselő: Mennyibe veszik be a szemetet?
Pataki  Attila  Békési  Hulladékgyűjtő  Kft.  vezetője:  Idén  9 540Ft/tonna,  2011-ben 
11 600Ft/tonna  lesz.  Sajnos,  még  mindig  nem működik  a  békéscsabai  komposztáló,  mert 
akkor  külön  lehetne  gyűjteni  a  zöld  hulladékot  és  ez  nyáron  például,  nagymértékben 
csökkenthetné  a  mennyiséget.  Ez  a  szám,  egyelőre  tájékoztató  jellegű  volt,  jövőre  fog 
kiderülni, hogy emelnek –e még, de nagyon nem kellene, mert a lakosok nem bírnak el több 
terhet.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Van még  kérdés?  Nincs.  Amennyiben egyetértenek  a 
rendelet elfogadásával, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 6 igen szavazattal, az alábbi rendeletet hozza:

Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének

22/2010. (XII. 13.) sz. 

Önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló 1/2010.(I. 18.) sz. rendelet módosítása

Pataki Attila Békési Hulladékgyűjtő Kft. vezetője távozik a teremből.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Térjünk vissza a 2. napirendi ponthoz.

2./ A 2011. évi ivóvíz-ellátási és szolgáltatás díjainak megállapítása.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

   Kosznáné Pule Ilona jegyző

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Elég bonyolultak 
ezek  a  számítások.  A  rekonstrukciós  munkákat  ki  kell  fizetni,  az  ivóvízdíjba  beépített 
rekonstrukciós költséggel.   A lakossági vízdíj  123,40 Ft/m3 volt,  jövőre 135, 60Ft/m3.  Az 
önkormányzati 194, 40 Ft/m3  , jövőre 208, 40 Ft/m3 . A hatósági 237, 30 Ft/m3   jövőre 254,40 
Ft/m3  . Az önkormányzatnak, hozzá kellett tenni 27,80 Ft-t m3-ként. 

Buzgán Mihály képviselő: Tehát a lakosságnak 520Ft/hó az alapdíj fogyasztóhely után + áfa.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen. 

Ladányi Lászlóné képviselő: Az Arany János utcán lévő csőtörést, jó régóta javítják, elvitték 
az útjelző táblát,  is pedig még vissza sem aszfaltozták az utat.  Balesetveszélyes nagyon, a 
kerékpárosoknak a szintkülönbség.
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Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző: Igen,  körülbelül  3  hete  hívta  fel  a  vízműveket  a 
visszaaszfaltozással  kapcsolatban,  de  azt  a  választ  kapta  a  vízműtől,  hogy  kiadták  egy 
alvállalkozónak  az  aszfaltozást,  aki  ugyancsak  kiadta  egy másik  alvállalkozónak,  és  nem 
tudnak semmit, de ígérték, hogy utána néznek. Az alvállalkozóval is beszélt, ígéretet kapott. 
Újra fel kell hívni őket.

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Talán, ha levélben kérné meg a testület, hatásosabb lenne.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Van még  kérdés?  Nincs.  Amennyiben egyetértenek  a 
rendelet elfogadásával, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 6 igen szavazattal, az alábbi rendeletet hozza:

Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének

23/2010. (XII. 13.) sz. 

Önkormányzati rendelet
Az ivóvíz ellátás és szolgáltatás díjainak megállapításáról és szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 22/2008.(XII. 15.) rendelet módosítása

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek, a hatósági díjtól eltérő vízdíj 
alkalmazásáról, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

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

154/2010.(XII. 13.) Kt. határozat 

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete felhatalmazza a polgármestert, a hatósági 
díjtól  eltérő  vízdíj  és  csatornadíj  alkalmazási 
megállapodás aláírására.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester megérkezett az ülésre.

4./ Köztemető üzemeltetés, rendeletmódosítás.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A köztemető üzemeltetésével voltak gondok, megkésve 
kaszáltak, az elgazosodás volt a jellemző.

Kosznáné Pule Ilona  jegyző: Volt  egy korábbi  határozat,  amiben  meghatározta  a  testület, 
hogy milyen elvárásoknak kellene megfelelnie, melyet az üzemeltető elfogadott.  Ez után a 
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nyáron bejelentette szóban, hogy felbontaná az üzemeltetői szerződést, melyet később nem 
erősített meg. De a szerződésben úgy van, hogy szeptember 30.-ig lehet szerződést bontani. 

Ladányi Lászlóné képviselő: Mi nem bonthatjuk fel?

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Úgy néz ki, hogy nem.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az üzemeltetési szerződést ki kellene bővíteni, és ha ezt 
nem vállalja, akkor szerződést kellene bontani.

Buzgán  Mihály  képviselő: A  múltkori  előterjesztésben  lényegesen  nagyobb  különbségek 
voltak, de most gyakorlatilag pár ezer forint a különbség.

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Mi történik akkor, ha nem fogadja el a testület az árakat?

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Akkor, ki kell írni egy pályázatot, és nyilván a legkedvezőbb 
árajánlatot  beadó fog  nyerni.  A szerződés  felmondást,  bármelyik  fél  kezdeményezheti  90 
napos felmondási idővel. 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Akkor mire várunk?

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Addig is kell üzemeltetnie valakinek a temetőt, de igazából a 
vállalkozó elfogadta az egy évvel ezelőtti módosításokat.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Van még  kérdés?  Nincs.  Amennyiben egyetértenek  a 
rendelet elfogadásával, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 7 igen szavazattal, az alábbi rendeletet hozza:

Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének

24/2010. (XII. 13.) sz. 
Önkormányzati rendelet

A temetőről és temetkezésről szóló 14/2000. (VIII. 15.) rendelet módosítása

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Amennyiben  egyetértenek,  az  üzemeltetési  szerződés 
felmondásával, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

155/2010.(XII. 13.) Kt. határozat 

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete  élni  kíván  a  köztemető  üzemeltetési 
szerződésbe foglalt  90 napos felmondási  idővel. 
Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy 
árajánlatokat kérjen a temető üzemeltetésére.
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Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint

5./ Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A rendelet tervezet a jelenlegi árakat tartalmazza, nincs benne 
emelés. 

Jeneiné  Batízi  Julianna  képviselő: Ki  kellene  egészíteni  a  9.  §.  –t  azzal,  hogy  a 
szemétszállítási díj is a bérlőt terheli. Illetve a hatályba lépés dátumát javítani kellene.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a rendelet kiegészítésével és 
elfogadásával, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 7 igen szavazattal, az alábbi rendeletet hozza:

Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének

25/2010. (XII. 13.) sz. 
Önkormányzati rendelet

A lakbérről és a külön szolgáltatások díjáról, a helyiségbérlet szabályairól

6./ A helyi szociális rendelet módosítása
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző: A  hatáskörök  változnának,  egyszerűbb  lenne,  ha  a 
lakásfenntartási  támogatás  hatásköre  ismét  a  polgármesteré  lenne.  Az  átmeneti  segély  és 
szociális kölcsön marad a Kulturális-, Sport és Szociális Bizottság hatáskörében. Gyorsabb, 
hatékonyabb, ügyfél központú ügyintézés valósulhatna meg.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Amennyiben  egyetértenek  a  rendelet  elfogadásával, 
kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 7 igen szavazattal, az alábbi rendeletet hozza:

Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének

26/2010. (XII. 13.) sz. 
Önkormányzati rendelet

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008.(XII. 15.) sz. rendelet 
módosítása

7./ A 2011. évi átmeneti gazdálkodás rendeletének elfogadása.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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 Kosznáné Pule Ilona jegyző

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Amennyiben  egyetértenek  a  rendelet  elfogadásával, 
kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 7 igen szavazattal, az alábbi rendeletet hozza:

Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének

27/2010. (XII. 13.) sz. 
Önkormányzati rendelet

A 2011. év átmeneti gazdálkodásáról

8./ A 2011. évi munkaterv elfogadása.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a hétfői ülések helyett szerdai napokon 
legyen ülés, és 16 órától kezdődjön.

Jeneiné Batízi  Julianna képviselő: De akkor SzMSz-t  kell  módosítani,  mert  abban 17 óra 
szerepel.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tehát 7 ülést terveztünk, de ha pályázat, vagy bármilyen 
más fontos esemény lesz, akkor úgyis rendkívüli ülést kell tartani.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A költségvetés készítése - mint idén- bizottsági ülés keretében 
lesz előkészítve, január –februárban.

Jeneiné  Batízi  Julianna  képviselő: A civil  szervezetek  sehol  nem szerepelnek.  A februári 
ülésen beszámolhatnának.

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző:  Tehát  a  megjelölt  hónapok  harmadik  szerdáján  16  órától 
legyenek az ülések, februárban, pedig beszámolnak a civil szervezetek.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Amennyiben  egyetértenek,  a  2011.  évi  munkaterv 
kiegészítésével és elfogadásával, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A Képviselő - testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

156/2010.(XII. 13.) Kt. határozat 

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete elfogadja a 2011. évi munkatervet.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Készült: 2010. december 13.-án
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Határidő: értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 15 perces szünetet rendel el.

Szünet.

Az ülés folytatódik Ladányi Lászlóné képviselő kivételével.

9./ Bejelentések, egyebek, tájékoztatók

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 
- A muronyi  gyerekek kedden és csütörtökön járnak focizni a sportcsarnokba, azt  kérnék, 
hogy  számukra  ingyenesen  biztosítsuk  a  termet.  Úgy  gondolom,  hogy  a  gyerekeknek  ez 
megengedhető, mert még nem keresőképesek.

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Örüljünk, hogy járnak focizni, mozogni.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Amennyiben  egyetértenek,  kérem  kézfelemeléssel, 
jelezzék.

A Képviselő - testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

157/2010.(XII. 13.) Kt. határozat 

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete úgy határoz, hogy a muronyi gyermekek 
részére  ingyenesen  biztosítja  a  sportcsarnok 
használatát.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint

Ladányi Lászlóné képviselő csatlakozik az üléshez.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 

- A Békési Kistérségi Általános Iskola megküldte az előző ülésen megtárgyalt III. negyedévi 
gazdálkodás  beszámolójához  kért  kiegészítést.  Tehát  az  512  főkönyvi  számot  részletezi: 
túlóra,  helyettesítés,  kereset kiegészítés  (központi  is),  pedagógusok kereset-kiegészítése.  A 
túlóra keretet eszerint nem lépték túl.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Más hozzászólás hiányában a nyílt ülést bezárom, és zárt 
ülés keretében folytatjuk.

-  K m f .  -

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                    Kosznáné Pule Ilona
Készült: 2010. december 13.-án
----------------------------------------------------------
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Murony Község Önkormányzat                               5672  Murony, Földvári u. 1.

     Polgármester                 Jegyző
                  

                     Ladányi Lászlóné                    Fekete Zoltán Ferenc
      Jegyzőkönyv hitelesítő                       Jegyzőkönyv hitelesítő

Készült: 2010. december 13.-án
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