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Ikt. sz.: 2-1/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Murony község Önkormányzat  Képviselő -  testületének 2011.  január  26.-án 
megtartott rendkívüli 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

Szabó Ildikó Priváttender képviselője

Rácz Attila Békési-Tem Kft. ügyvezetője

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./ Felhatalmazás a DAREH Társulásban való képviseletre
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

2./ Dél-alföldi Ivóvízminőség Javító Programhoz való csatlakozások jóváhagyása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Kosznáné Pule Ilona jegyző

3./ Köztemető üzemeltetésének megvitatása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

4./ Munkabiztonsági és tűzvédelmi szakfeladatok ellátására érkezett ajánlatok megvitatása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
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5./ Priváttender (megújuló energiaforrások hasznosítása)
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Kosznáné Pule Ilona jegyző

6./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíj felajánlásának jóváhagyása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Kosznáné Pule Ilona jegyző

7./ Önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Kosznáné Pule Ilona jegyző

8./ Zárt ülés
- egyedi kérelem elbírálása

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

1/2011.(I.26.) 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  Buzgán  Mihály 
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását.

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

2/2011.(I.26.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete 
elfogadja  Ladányi  Lászlóné  és  Buzgán  Mihály 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester megérkezett.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Szeretne  eltérni  a  napirendi  pontok  sorrendjétől, 
tekintettel  a  jelen  lévő  vendégekre.  A  Priváttenderről  tájékoztatót  tartana  Szabó  Ildikó  a 
Priváttender képviseletében, átadja a szót Szabó Ildikónak.
Készült: 2011. január 26.-án
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5./ Priváttender (megújuló energiaforrások hasznosítására)

Szabó Ildikó  Priváttender  képviselője: Szeretettel  üdvözöli  a  tisztelt  képviselő  –testületet. 
Elmondaná  röviden  a  Priváttender  lényegét,  céljait.  A  Priváttender  egy,  programalkotó, 
szolgáltatókat  és  termékeket  tömörítő,  hálózati  alapokon  működtetett  szolgáltatás  és 
termékközvetítői  rendszerre  épített,  környezetvédelmi,  és  megújuló  energia  projekteket 
fejlesztő  vállalkozás.  Jelen  programjuk  célja,  hogy  az  önkormányzati  és  intézményi 
épületeket,  illetve  a  települést  érintő  építési,  felújítási,  átalakítási,  energiakorszerűsítési, 
infrastruktúrafejlesztési  feladatokra  olyan  átfogó,  komplex,  ugyanakkor  egyszerű  és 
közérthető  választ  biztosít,  melynek  keretében  leendő  ügyfelei  jelentős  megtakarításokra 
tehetnek szert, mindezt teljesen ingyen. Időt, pénzt, energiát spórolnak. Legfontosabb cél az új 
munkahelyek teremtése,  hogy az önkormányzatnak egyre kevesebb segélyt  kelljen osztani. 
Csak  hivatalos,  számlaképes  vállalkozásokat  regisztrálnak,  ezzel  is  csökkentve  a  fekete 
munkákat. Elsőnek egy közvélemény kutatás keretében felmérnék az egyéni érdekeket, de az 
önkormányzat kézi könyvében mindent meg lehet találni. Látja, azt mindenkihez eljutatták. 
Megköszöni a testület figyelmét.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nos, közös érdekünk a lakosság életét jobbá tenni.

Pocsai Imre László képviselő: Országos cég?

Szabó Ildikó Priváttender képviselője: Igen, személy szerint Békés megyét képviseli, jelenleg 
9  megyében  megtalálhatóak,  6  régióban  stratégiai  partnerek,  konferenciákat,  kiállításokat 
tartanak.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben elfogadják a Priváttender programját, kérem 
kézfelemeléssel, jelezzék.

A képviselő – testület 7 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

3/2011.(I.26.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  a 
Priváttender  „Energetikai  és  energia  –megtakarítási, 
épület-felújítási,  építési,  fejlesztési  valamint  az  ezekre 
épülő település szintű fejlesztési koncepcióját –Zöld Falu 
program – elviekben támogatja. Az önkormányzat részéről 
az  elvi  támogatás  nem  tekinthető  semmilyen 
kötelezettségvállalásnak  a  Priváttender  programok 
megvalósításának tekintetében.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Köszönjük szépen, hogy eljött.

Szabó Ildikó Priváttender képviselője, elköszön a jelenlévőktől és távozik a teremből.

Készült: 2011. január 26.-án
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3./ Köztemető üzemeltetésének megvitatása

Fekete  Ferenc Zoltán  polgármester: A köztemető  üzemeltetésére  három árajánlat  érkezett, 
sajnos nem azonosak a feltételek. Átadja a szót a jegyzőasszonynak.

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző: Nagy  tisztelettel  köszönt  mindenkit,  külön  köszönti  az 
ügyvezető urat. De a kormányrendeletnek megfelelő feltételeket mindenkinek biztosítani kell. 
A jelenlegi köztemető üzemeltetési szerződés 2011. március 31.-ig érvényes, így csak április 
1.-ével  köthető  új  szerződés.  A  pályázati  kiírásnak  megfelelően  kell  majd  árajánlatokat 
beadni.  A következő ülésen, februárban ki kellene írni a pályázatot, és márciusban döntene a 
testület, hogy április 1.-től melyik vállalkozó üzemeltetné a temetőt. Ezekben az ajánlatokban 
összemosódik a temető üzemeltetés, és a temetkezési szolgáltatás. 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Akkor ezt miért nem lehetett első perctől így csinálni? Már 
el kellett volna indítani még novemberben.

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző: Igen,  de  rajtunk  kívül  álló  körülmények  miatt  történt  így. 
Tudomása szerint különböző szóbeszédek voltak a vállalkozók között,  ezeket  nem lehetett 
befolyásolni.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Átadná  a  szót  Rácz  Attila  Békési-Tem  Kft. 
ügyvezetőjének.

Rácz Attila Békési-Tem Kft. ügyvezetője: Köszönti a képviselő –testületet. Cégük közel 20 
éve  végez  a  településén  temetkezési  szolgáltatást.  A  lakossági  visszajelzések  szerint 
megelégedés  mentén.  Az  eddigi  üzemeltető  vállalkozása  megszűnése  kapcsán  cégük 
jelentkezne a muronyi temető üzemeltetésére.
Elmondaná, hogy Kamut településén az elmúlt hónapban nem volt nyilvános pályázat kiírva, 
a testület 2-3 árajánlat közül választott és aláírták a szerződést. Azt kérné a testülettől, hogy 
hozzon döntést most. A muronyi lakosság jól ismeri a munkájukat, évek óta jogosan felmerült 
az urnafal felállításának kérdése a belvíz miatt, ez beépíthető az árajánlatba. A cégük évek óta 
itt  van,  nem úgy,  mint  a  frissen  indult  vállalkozások,  nyomon  követhetők.  Arra  kérné  a 
testületet, hogy mellettük döntsön.

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző: A  jogszabály  feltételeinek  kell  megfelelni,  ezekben  az 
ajánlatokban ilyenek nincsenek benne, nem is összehasonlíthatóak az ajánlatok, és az előírás 
szerinti kötelező elemeket sem tartalmazza.

Rácz Attila Békési-Tem Kft. ügyvezetője: Pótolható minden.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: De bármely ilyen jellegű vállalkozásnak joga van pályázatot 
beadni.  A  jelenlegi  ajánlatok  nem  jogosítják  fel  a  testületet,  hogy  döntsön.  Nincs  mit 
megvitatni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem zárkózunk el a lehetőségtől, de az előírásoknak meg 
kell felelni.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A jelenlegi szerződés március 31.-ig tart, senkit nem ér hátrány, 
ha megtörténik a kiírás majd ezt követően a jogszerű döntés. 
Készült: 2011. január 26.-án
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Rácz Attila Békési-Tem Kft. ügyvezetője: Igen, megérti.

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző: Azt  szeretné  kérni,  hogy  a  testület  vegye  tudomásul  az 
árajánlatokat,  és  pályázati  felhívást  hirdessen  ki,  majd  márciusban  döntés  születik,  hogy 
április 1.-től az új vállalkozó tudja üzemelni a temetőt.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Köszönjük szépen, hogy eljött.

Rácz Attila Békési-Tem Kft. ügyvezetője elköszön a jelenlévőktől és távozik a teremből.

Fekete  Ferenc Zoltán  polgármester:  Amennyiben  egyet  értenek az  elhangzottakkal,  kérem 
kézfelemeléssel, jelezzék.

A képviselő – testület 7 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2011.(I.26.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  a 
muronyi  köztemető  üzemeltetésére  beadott  árajánlatokat 
tudomásul veszi.
Felkéri a jegyzőt, hogy a következő soros testületi ülésre a 
köztemető  üzemeltetésével  kapcsolatos  pályázati 
hirdetményt előkészíteni szíveskedjen.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Javasolja,  hogy  térjenek  vissza  a  napirendi  pontok 
sorrendjéhez, az 1. napirendi ponthoz. 

1./ Felhatalmazás a DAREH Társulásban való képviseletre

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: A  határozati  javaslat  elő  lett  terjesztve,  a  DAREH 
Társulásban való képviseletre javaslatot tesz Buzgán Mihály képviselő úr személyére.
Amennyiben egyet értenek, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A képviselő – testület 6 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2011.(I.26.) Kt. határozat

1.)  Murony  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete, 
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy a 
Taggyűlésében  képviselje,  akadályoztatása  esetén 
helyettesítésére Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármestert 
hatalmazza fel.

Készült: 2011. január 26.-án
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2.) Mindkettőjük akadályoztatása esetében Buzgán Mihály 
testületi  tag  megbízó  felhatalmazói  levél  birtokában 
képviselje a települést a DAREH Taggyűlésben.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint

2./ Dél-alföldi Ivóvízminőség Javító Programhoz való csatlakozások jóváhagyása

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A határozati javaslatok elő lettek terjesztve. 
Amennyiben jóváhagyják Almáskamarás és Nagykamarás községek csatlakozási szándékát a 
Dél-alföldi Ivóvízminőség Javító Programhoz, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A képviselő – testület 7 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2011.(I.26.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete 
támogatja,  Almáskamarás  és  Nagykamarás  községek 
csatlakozási  szándékát  a  Közép  –  Békési  Térség 
Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati Társuláshoz.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Amennyiben  jóváhagyják  Békés  Megye  Képviselő  - 
testülete  csatlakozási  szándékát  a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség  Javító  Programhoz,  kérem 
kézfelemeléssel, jelezzék.

A képviselő – testület 7 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2011.(I.26.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete 
támogatja Békés Megye Képviselő - testülete csatlakozási 
szándékát a Közép – Békési Térség Ivóvízminőség – Javító 
Önkormányzati Társuláshoz.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint

4./  Munkabiztonsági  és  tűzvédelmi  szakfeladatok  ellátására  érkezett  ajánlatok 
megvitatása

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  A  munkabiztonsági  és  tűzvédelmi  szakfeladatok 
ellátására érkezett kettő árajánlat. Lényegében a két árajánlat között az a különbség, hogy a 
Készült: 2011. január 26.-án
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kedvezőbb  árajánlatot  adó  vállalkozó  a  munkabiztonsági  és  tűzvédelmi  szakfeladatok 
ellátásán  túl,  érintésvédelemmel,  villamos  tűzvédelemmel,  villámvédelemmel,  tűzoltó 
készülékek felülvizsgálat nyomáspróbájával kapcsolatos teendőket is vállalná. 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Eseti megbízás alapján, akkor az plusz pénz.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Igen,  de  a  másik  vállalkozó  meg  nem is  vállalja  az 
érintésvizsgálatot, HCCP-t. 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Árban a két ajánlat között nem sok különbség van. Egy évre 
kellene megkötni a szerződést. 

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Amennyiben  elfogadják  Kander  Zoltán  vállalkozó 
árajánlatát, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

A képviselő – testület 5 igen, 2 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2011.(I.26.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete 
elfogadja Kander Zoltán (5700 Gyula, Szegedi Kiss István 
u. 7/B.)  árajánlatát  munkavédelmi,  tűzvédelmi oktatások, 
munkavédelmi feladatok ellátására, a hivatal gondozásában 
lévő  telephelyek  éves  szerződésére  108 000.-Ft+áfa 
összegben.
Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint

6./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíj felajánlásának jóváhagyása

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az írásos anyagot minden képviselő megkapta.

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Miért kell ezt újra megszavazni?

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Jóváhagyni kellene, mivel erre a határozatra azért van szükség, 
hogy  a  pénzügy  az  előirányzatot  megfelelően  módosíthassa  a  felajánlott  összegeknek 
megfelelően. A képviselők juttatásairól szóló helyi rendelet szerint járnak el. 4 fő képviselő 
úgy döntött, hogy felveszi személyi juttatásként a tisztelet díját, 2 képviselő pedig felajánlotta 
a  tiszteletdíját.   Egyik  fő  az  iskola-  óvoda-gondozási  központ  eszköz  állományát  kívánja 
fejleszteni belőle, míg a másik fő a Mokry utca felújítására kívánja a jövőben felhasználni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A testület tudomásul veszi, és felhatalmazza a pénzügy 
csoportot a módosításokra. Amennyiben egyetértenek, kérem kézfelemeléssel, jelezzék.

Készült: 2011. január 26.-án
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A képviselő – testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

9/2011.(I. 26.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete 
tudomásul veszi, hogy két képviselő fel kívánja ajánlani a 
tiszteletdíját,  és  felhatalmazza  a  pénzügy  csoportot  a 
szükséges módosítások megtételére.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerint

7./ Önkormányzati képviselők vagyoni nyilatkozat tételi kötelezettsége

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Felhívja a tisztelt képviselő – testület figyelmét, hogy a 
vagyoni  nyilatkozat  tételi  kötelezettség  határideje  január  31.  Megkéri  a  testületet,  hogy a 
nyilatkozatokat az ÜPGB. elnökének adják át. 

Más hozzászólás hiányában a nyílt ülést bezárja.

-  K m f .  -

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                    Kosznáné Pule Ilona
     Polgármester                 Jegyző
                  

                     Ladányi Lászlóné                         Buzgán Mihály
      Jegyzőkönyv hitelesítő                       Jegyzőkönyv hitelesítő

Készült: 2011. január 26.-án
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