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Ikt. sz.: 2-9/2011. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 30.-án 

megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 

 

Jelen vannak:   

Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Buzgán Mihály képviselő 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő  

Fekete Zoltán Ferenc képviselő 

Ladányi Lászlóné képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:     
 

Kosznáné Pule Ilona jegyző 

Sódar Attila Békési Munkaügyi Központ Vezetője 

Húri Tímea falugazdász 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó 

Civil szervezetek vezetői 

Távol maradtak: 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester 

Pocsai Imre László képviselő 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nagy tisztelettel köszönt mindenkit, külön köszöntené 

Sódar Attila Békési Munkaügyi Központ Vezetőjét, Húri Tímea falugazdászt, és a Civil 

szervezetek vezetőit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és kéri a meghívóban 

szereplő napirendi pontok elfogadását, valamint javasolja, hogy a 2. napirendi ponttal 

kezdjenek, tekintettel a meghívott vendégekre. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztató két ülés között történtekről. 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

2./ Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről. 

 Előadó: Sódar Attila Békési Munkaügyi Központ Vezetője 

 

3./ Tájékoztató a mezőgazdaság helyzetéről, pályázatokról. 

      Előadó: Húri Tímea falugazdász 

 

4./ Tájékoztató a civil szervezetek működéséről. 
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Előadó: Civil szervezetek vezetői 

 

5./ Köztemető üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása. 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

6./ Kommunális folyékony hulladék elszállítására kiírt pályázat elbírálása. 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

  

7. /A 2010. évi költségvetési rendelet  módosítása. 

 Előadó:  Jeneiné Batízi Julianna ÜBGB Elnöke 

 Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 Kosznáné Pule Ilona jegyző 

   Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó 

 

8./ Murony község Önkormányzat 2010 - 2014. évekre vonatkozó gazdasági program 

megalkotása. 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

9./ SzMSz rendelet teljes körű felülvizsgálata. 

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző 

 

10./ Áchim u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonban levő ingatlan értékesítésének 

meghirdetése. 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

11./ 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző 

 

12./ Napközi otthonos konyha bérbeadása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

13./ KEOP 6. 2. 0 pályázat ügye 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

14./ Bejelentések, egyebek. 

 

15./ Zárt ülés. 

 

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

30/2011.(III. 30.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja az előterjesztésben szereplő napirendi pontokat, 

továbbá elfogadja a napirendi pontok sorrendjének 

változását. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja Jeneiné Batízi Julianna és Buzgán Mihály 

képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását. 

 

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

        

31/2011.(III. 30.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja Jeneiné Batízi Julianna és Buzgán Mihály 

képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

2./ Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről. 

 Előadó: Sódar Attila Békési Munkaügyi Központ Vezetője 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szándékában áll-e szóban kiegészíteni a beszámolóját? 

 

Sódar Attila Békési Munkaügyi Központ Vezetője: Nem, köszönöm szépen. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Úgy gondolja, hogy ez a 4 órás közmunka program, 

nagyon kevés, ebből nem lehet megélni. Ön hogy látja? 

 

Sódar Attila Békési Munkaügyi Központ Vezetője: Nem tisztje minősíteni a rendeletet, 

munkaidő keretében természetesen dolgozhatnak például a mezőgazdaságban is. Célszerű 

havi munkakeretben dolgozni, akár két hétig 8 órában, és akkor két hétig meg pihen a 

foglalkoztatott. De valószínűsíthető, hogy jövőre változni fog ez is. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Hozzá szoktunk ahhoz, hogy 6-8 órában voltak 

foglalkoztatva, de ez a 4 óra semmire sem elég. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van esetleg valakinek még kérdése? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nincsen, teljesen korrekt, mindenre kiterjedő a beszámoló, 

köszönjük szépen. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Tisztelettel köszönt mindenkit. Szeretné elmondani, hogy 

kiemelten jó az együttműködés a munkaügyi központ és hivatal között. Kéri, tolmácsolja 

köszönetüket munkatársai felé. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, megköszöni a jó együttműködést. Köszönjük 

szépen. 

Amennyiben a beszámolót elfogadják, kérem kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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32/2011.(III.30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ Békési Kirendeltségének a munkanélküliség 

helyzetéről készült beszámolót. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      azonnal 

 

3./ Tájékoztató a mezőgazdaság helyzetéről, pályázatokról. 

      Előadó: Húri Tímea falugazdász 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szándékában áll-e szóban kiegészíteni a beszámolóját? 

 

Húri Tímea falugazdász: Nem, köszönöm szépen, a feltett kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Köszönjük ezt a részletes, kimerítő tájékoztatót, és azt a sok 

segítséget, amit az őstermelőknek, gazdáknak segít. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, köszönjük szépen. Úgy gondolja, hogy a 

művelődési ház megfelelő erre a célra, és a lakosság is elégedett, jó kapcsolat alakult ki. Van 

még kérdés?  

Amennyiben a beszámolót elfogadják, kérem kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

33/2011.(III. 30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

elfogadja Húri Tímea falugazdász beszámolóját a 

mezőgazdaság helyzetéről, pályázatokról. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      azonnal 

 

4./ Tájékoztató a civil szervezetek működéséről. 

Előadó: Civil szervezetek vezetői 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mindenki megkapta a civil szervezetek beszámolóit. Van-

e kérdés a megjelent civil szervezetekhez?  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Hozzá tenné, hogy már a falu apraja - nagyja megtalálja a 

szórakozás lehetőségét,  megalakult az ifjúsági és nőklub is. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, nagyon jó hogy megalakult a két új klub.  
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Jenei Andrásné Ezüst Évek Nyugdíjas Klub vezetője: Lenne három kérdése, észrevétele, fel is 

írta. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Felhívná a figyelmét, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, 

illetve az a község honlapján is olvasható lesz, megkérné, hogy tartózkodjon a személyeket 

érintő, személyiségi jogokat sértő megjegyzésektől.  

 

Jenei Andrásné Ezüst Évek Nyugdíjas Klub vezetője: Megértette, nem fog megsérteni senkit. 

- Hiányolta a március 15.-ei rendezvényt, csak az iskolában volt megtartva pénteken, 

nem lett meghirdetve nem tudtak elmenni, nem lettek kitéve a zászlók. 

- Árkok kitakarításánál kirakták a földet az árkok szélére, ki fogja azt elszállítani? Be 

fogja nőni a gaz a kupac halmokat, a nádat viszi a szél, nem szép látványt nyújt. A 

nyugdíjasok nem tudják elszállítani a kupacokat. 

- Megéri bérbe adni a konyhát? A dolgozókkal mi lesz? Vagy ennyire veszteséges volt? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Sorban válaszolna a kérdésekre: 

- A március 15.-ei rendezvény az iskolai, óvodai előadásokra alapult az elmúlt évek 

során, főleg a szülők látogatták az ünnepséget, a négy napos hétvége miatt is került 

megrendezésre pénteken a sportcsarnokban, meg is lett hirdetve, a zászlók minden 

intézménynél ki lettek téve. Mivel az elmúlt évek során a közterületekről sok zászlót 

elloptak, így oda most nem kerültek zászlók. 

- Minden lakosnak kötelessége a saját árkát rendbe tartani, többek között ezért is alakult 

ki a decemberi belvíz helyzet, mert volt, ahol ezt nem tartották be. Természetesen az 

önkormányzat csatornái előtt felhalmozott föld kupacok el lesznek hordva, ahogy 

kapacitásunk engedi. 

- A környező kisebb településeken már évek óta nincsen konyha. Évente a konyha 

működéséhez 5-6 millió forintot kell tenni. A vállalkozó bérleti díjat fizetne, többféle 

menüt készítene, a lakosságot szeretné ellátni, kiszállítana, megtartja a dolgozókat. 

Mindenképpen csak muronyi embereket szeretne foglalkoztatni, és ez a lépés nagy 

megtakarítás lenne az önkormányzatnak. A választékbővülés is fontos. 

 

Jenei Andrásné Ezüst Évek Nyugdíjas Klub vezetője: Köszönöm szépen. 

 

Vargáné Kovács Krisztina Iskolai SZMK vezetője: Megszeretné kérdezni, hogy az iskolával 

mi lesz? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nos, konkrétumot még nem tud mondani. Az iskolához 

24 milliót, az óvodához 9 milliót, tehát 33 millió forintot kell hozzátenni a működésükhöz, 

fenntartásukhoz. A testület keresi a lehetőségeket, minden féleképpen ragaszkodnak az iskola 

és az óvoda fenntartásához. 

 

Vargáné Kovács Krisztina Iskolai SZMK vezetője: Köszönöm szépen. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megköszöni, hogy eljöttek. Amennyiben a civil 

szervezetek beszámolóit elfogadják, kérem kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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34/2011.(III. 30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

elfogadja a civil szervezetek működéséről szóló 

tájékoztatókat 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      azonnal 

 

1./ Tájékoztató két ülés között történtekről. 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:  

- Jövő héten indul a közmunka program.  

- Az aszfaltkeverők megkezdték munkáikat, bérleti díjat fognak fizetni a bérelt 

területekért. 

- Az ivóvízminőség- javító program társulásával kapcsolatosan határozatot kell hozni, 

hogy a Társulási Tanácsülésen ismertetett aradi vízátvétellel kapcsolatos projektet 

támogatjuk-e. Később szó lesz róla. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Tájékoztatná a testületet, hogy részt vett a vasút rekonstrukciós 

megbeszélésen, úgy gondolja, hogy figyelembe kellene venni a muronyi lakosok érdekeit a 

lakossági vélemények bekérésével, gondol itt pl.: 

- hanghatásra, 

- a vasút között lévő csapadék elvezetése indokolt lenne, 

- megállapodásra kellene jutni, hogy az érintett területeket az eredeti állapotukban adják 

vissza majd a rekonstrukció befejeztével, ugyanis az előző beruházáskor voltak ilyen 

problémák. 

Aztán, a tanyasi csapások feltöltésre szorulnak, tudunk-e az aszfaltkeverőktől törmeléket 

feltöltésre szerezni? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, a törmelék intézése folyamatban van. 

Kérdés, hozzászólás van? Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja a két ülés között 

történtekről szóló tájékoztatót. 

 

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

 

35/2011.(III. 30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

elfogadja a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      azonnal 

 

5./ Köztemető üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása. 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadja a szót az ÜPGB. elnökének. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Köszönöm.  

A bizottság a pályázatokat felbontotta, értékelte és az alábbiakat állapította meg: 

1,/ A beadott pályázatokból Kolarovszki László pályázata érvénytelen, mivel nem tartalmazza 

a pályázati kiírásba foglaltakat, 

2,/ Megállapította továbbá hogy Lipcsei László békési vállalkozó pályázata határidőn túl 

érkezett. 

3,/ A Viaelysium Kft. ajánlata ugyancsak érvénytelen mert röviden, írásban jelezték, hogy 

nem kívánnak az eljárásban részt venni. 

4,/ Az Egyházi Temetkezési Szolgáltatás Kft. pályázati anyaga is határidőn túl érkezett. 

5,/ A Békési Tem Kft. anyagát tételesen átvizsgáltuk a kiírás pontjainak megfelelően, és 

megállapítottuk, hogy az érvényes. 

A bizottság javasolja a Békési Tem Kft. pályázatát elfogadásra. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Megjegyezné, hogy a határidőn túl érkező pályázatok nem 

kerültek felbontásra, a pályázatok tartalmát nem ismerjük. Pl. mérlegjelentések. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás van? Amennyiben nincs, elfogadásra 

javasolja a bizottság határozati javaslatát. 

 

A képviselő – testület 4 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

36/2011.(III.30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy 

határoz, úgy határoz, hogy 2011. április 01. napjától 

kezdődően – 10 éves időtartamra - a Békési TEM 

Temetkezési Szolgáltató Kft. 5630 Békés, Piac tér 1. 
szám alatti céggel köt szerződést a Murony, 0169 hrsz.-ú, 

5413 m2 területű köztemető üzemeltetésére és 

fenntartására. 

Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy a pályázati 

kiírás szerinti tartalommal a közszolgáltatási szerződést 

kösse meg, és a lakosságot a helyben szokásos módon 

tájékoztassa. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      értelem szerint 

 

6./ Kommunális folyékony hulladék elszállítására kiírt pályázat elbírálása. 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

  

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

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: 

A pályázatra  nyitva álló határidőn belül a Tappe Csoport írásban jelezte, hogy  nem kívánnak 

pályázatot benyújtani, mert meglévő kapacitásuk ki van használva, illetve az elöregedett  

géppark sem teszi lehetővé  községünk ellátását. 
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Határidőn belül adta be pályázatát a másik két meghívott, melynél a bírálati szempont a 

legalacsonyabb árajánlat, a pályázati kiírás VI. 2. pontja szerint. 

A két adott árajánlat a következő, 5 m3 szennyvíz esetén: 

1./ Békési Hulladékgyűjtő Kft. Békés Verseny u.4.  9. 520 ft + áfa = 11. 900 forint 

2./ Teltiszt Bt. Békéscsaba, Rákóczi u.35/a.   9. 000 ft +áfa = 11. 250 forint. 

A legalacsonyabb ajánlatot adó pályázatát megvizsgáltuk, és az a pályázati  feltételeknek 

megfelel. 

A bizottság javasolja a Teltiszt Bt.  pályázatát elfogadásra. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás van? Amennyiben nincs, elfogadásra 

javasolja a bizottság határozati javaslatát. 

A képviselő – testület 4 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

37/2011.(III.30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy 

határoz, hogy 2011. április 01. napjától kezdődően – 10 

éves időtartamra - a Teltiszt Bt. Békéscsaba, Rákóczi u. 

35/a szám alatti vállalkozót bízza meg Murony község 

kommunális folyékony hulladék elszállítására, tekintettel 

arra hogy a pályázatok értékelésénél megállapítást nyert, 

hogy a legalacsonyabb árajánlatot a pályázó biztosította. 

Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy a pályázati 

kiírás szerinti tartalommal a közszolgáltatási szerződést 

kösse meg, és a lakosságot a helyben szokásos módon 

tájékoztassa. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      értelem szerint 

 

7. /A 2010. évi költségvetési rendelet  módosítása. 

 Előadó:  Jeneiné Batízi Julianna ÜBGB Elnöke 

 Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 Kosznáné Pule Ilona jegyző 

   Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó 

 

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

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A bizottság átnézte a módosításokat, elfogadásra 

javasolja. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van? 

 

Buzgán Mihály képviselő: A költségvetés elfogadásakor is meg akarta már kérdezni, hogy 

miért kell 3 millió forint áfát befizetni? 

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Tisztelettel köszönt mindenkit. Érdekes helyzet alakult 

ki, azóta van így amióta a Békési Kistérségi Iskolához, óvodához csatlakozott Murony. Mivel 

a normatívát a kistérség kapja, a konyha kiszámlázza az ebédet, és a szülők a kistérségnek 
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fizetnek, amíg Kamut községgel tartott a társulás, addig nekünk fizették be az ebédet, mi 

kaptuk a normatívát. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: De ha bérbe adnánk a konyhát, akkor a vállalkozó vissza 

tudja igényelni az áfát, nekünk ez lenne a megtakarítás. 

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Mivel nincs más tevékenysége az önkormányzatnak, 

ezért keletkezik az áfa fizetési kötelezettség, ha több lenne a bevétel, mint a kiadás, akkor 

lehetne visszaigényelni, de nem több. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A kiszámlázott élelmiszer áfa köteles. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérdése van még valakinek? Amennyiben nincs, 

elfogadásra javasolja a 2010. évi költségvetési rendelet  módosítását. 

 

A képviselő – testület 4 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet hozza: 

 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének 

 

4/2011. (III. 30.)  

 

Önkormányzati rendelete  

 

Murony község 2010. évi költségvetésről szóló  

 

4/2010. (II. 15.) ör. módosításáról 

 

8./ Murony község Önkormányzat 2010 - 2014. évekre vonatkozó gazdasági program 

megalkotása. 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az előző időszak 

eredményeit, törvényi előírásait és a várható szabályozásokból eredő kötelezettségeket 

figyelembe véve hagyja jóvá a képviselő – testület Murony Község Önkormányzatának 2010-

2014. évekre vonatkozó gazdasági programját. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Van-e annak koncepciója, hogy a civil szervezeteket ösztökéljük 

arra, hogy bejegyeztessék magukat, mert akkor pályázathatnának, ahogyan ezt teszi az 

alapítvány, és a polgárőrség is. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem kényszerítheted őket a bejegyzésre. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van még kérdés? Nincs. Amennyiben egyetértenek, 

kérem kézfelemeléssel, jelezzék. 

 

A Képviselő - testület 5 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 
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38/2011.(III. 30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja Murony község Önkormányzat 2010 - 2014. 

évekre vonatkozó gazdasági programját. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      azonnal 

 

9./ SzMSz rendelet teljes körű felülvizsgálata. 

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Törvény írja elő, hogy a képviselő-testületek az alakuló ülésüket 

követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A képviselő- testület alakuló ülésén  módosításra került 

az SzMSz, mely során nem csak az aktuális  változások kerültek átvezetésre pl.  képviselők 

névsora- hanem hatáskörök is módosultak, melyek jól működnek.  Módosítási javaslattal nem 

kíván élni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek, kérem kézfelemeléssel, 

jelezzék. 

 

A Képviselő - testület 5 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 

 

39/2011.(III. 30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete nem 

kíván módosítási javaslattal élni az SZMSZ tekintetében. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      azonnal 

 

 

10./ Áchim u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonban levő ingatlan értékesítésének 

meghirdetése. 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előző üléséken már többször volt napirendi pont az 

Áchim u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonban levő ingatlan, melyet jelenleg június 15.-

ig bérlik. Célszerű lenne az ingatlan értékesítése. Értékbecslésre lesz szükség. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Kell értékbecslés? 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Igen. Az 5/2008.(IV. 03.) számú vagyon rendelet szerint a 

100eFt-ot meghaladó értékesítéseknél kötelező az értékbecslés.  
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek az előterjesztett határozati 

javaslattal, kérem kézfelemeléssel, jelezzék. 

 

A Képviselő - testület 5 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 

 

40/2011.(III. 30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat képviselő – testülete úgy 

határoz, hogy értékesíteni kívánja a Murony, Áchim utca 

18. szám alatti lakóház ingatlant. 

Felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt, hogy az 

ingatlan értékbecslését készíttessék el, illetve készítsék el 

az eladásról szóló hirdetményt, majd az ügyet a képviselő 

– testület áprilisi ülésén tűzi ismét napirendjére. 

  

Felelős:          Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

                Kosznáné Pule Ilona jegyző 

 

Határidő:      azonnal 

 

11./ 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A közbeszerzési terv tartalma semmire nem kötelezi az 

önkormányzatot, ha év közben olyan beruházások valósulnak meg, melyek a közbeszerzés 

hatálya alá tartoznak, akkor a tervet módosítani szükséges. Ugyanakkor a terv elkészítése 

törvényi kötelesség. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérdés van? Nincs. Amennyiben egyetértenek az 

előterjesztett határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel, jelezzék. 

 

A Képviselő - testület 5 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 

 

41/2011.(III. 30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. 

évben a nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó 

építési, árbeszerzési és szolgáltatási ajánlatot nem kíván 

meghirdetni. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      értelem szerint 

 

12./ Napközi otthonos konyha bérbeadása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A napokban levő munkaértekezleten megismerhette 

mindenki a vállalkozót. Van valakinek hozzászólni valója? 
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Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A kiadását nem kell meghirdetni?  

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Nem, csak kötelező közszolgáltatásoknál kell meghirdetni. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Referenciákról tudunk? Tehát a konyha felszerelése megmarad, és 

abban az esetben, ha nem válik be, akkor vissza tudjuk állítani a mostani állapotot? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez a vállalkozó nem most kezdte a szakmát, van múltja, 

jelenleg is van étterme Békéscsabán. A szándéka az, hogy az ő konyháját, felszerelését 

áttelepítené ide, Murony lenne a székhelye, a meglévő dolgozókat átvenné, 200-300 adag étel 

főzését tervezi a mostani adagszámon felül. Havi bérleti díjat fizetne, és szeretné a mostani 

vendég étkezők számát jelentősen megnövelni a többféle menüválasztékkal. A bérleti díjból 

és az áfa fizetési kötelezettség megszűnéséből adódóan kb. 4-5 M forint éves bevételünk 

keletkezne. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Most csak elviekben határozna a testület, és majd az elkészült 

szerződést ügyvéd segítségével átnézetjük, ez a szerződés tervezet kerül majd a testület elé. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Vállalja az étel kiszállítást is? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Persze, igen ételt is szállítana házhoz. Van még kérdés? 

Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

A képviselő – testület 4 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

42/2011.(III.30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elviekben úgy határoz, hogy a napközi otthonos konyhát 

2011. július 01. napjától kezdődően bérbe kívánja adni 

Rajtár János, 5600 Békéscsaba, Nárcisz utca 16. szám 

alatti vállalkozónak. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést 

készítse elő, és azt a képviselő – testület 2011. áprilisi 

ülésén vitatja meg. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      értelem szerint 

 

13./ KEOP 6. 2. 0 pályázat ügye 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A munkaértekezletre a priváttender hozott egy siker díjas 

pályázatírót, a priváttender mindent vállalna, hozna kivitelezőket. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Kik azok a vállalkozók, akiket alkalmaz? 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Békés megyei vállalkozók, a priváttender csak közvetítő, a 

vállalkozásokkal kell majd szerződést kötni, nem vállal garanciát. 
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Kosznáné Pule Ilona jegyző: Nincsenek konkrétumok, nincs miről dönteni, meg kellene 

határozni egy épületet, és utána kalkulálni. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Mennyibe kerülne ez bruttóba? 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Maximum 50 millió Ft a pályázatíró elsődleges számításai 

szerint. 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Ekkora létszámú településre ez a maximum pályázható 

összeg. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Utólag finanszírozott? 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Igen. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Akkor erre fel kellene készülni. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Most csak az épületről kellene dönteni. Elő készítették melyik 

épületnek mennyi a bruttó rezsiköltsége. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Az iskolánál vannak a legnagyobb költségek, a sportcsarnokkal 

együtt. Hol valósult meg ilyen energia megtakarítás? 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Sehol, minta projekt. Igen, az iskolát kellene választani. 

Mind a három épületet? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Komplexitása van a három épületnek. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A priváttender ide adta az ajánlattételi meghatalmazást, melyet 

felolvasna. 

Ismerteti a meghatalmazást. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Teljesen az ellentéte, amit itt elmondtak, az ajánlattételi 

meghatalmazás alapján nem áll módunkban elfogadni az ajánlatukat. Amennyiben egyet 

értenek, kérem kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

43/2011.(III.30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy 

határoz, hogy nem fogadja el a Priváttender Kft. 

ajánlattételi meghatalmazását, tekintettel arra hogy az 

ajánlat ellentétes az önkormányzat érdekeivel. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      azonnal 
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Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Igazából a pályázatíróval fel lehetne venni a kapcsolatot, és a 

Priváttender kikerülésével meg lehetne pályázni. 

 

 

14./ Bejelentések, egyebek. 

 

-„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás aradi 

vízátvétellel kapcsolatos projektet támogatása 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ahhoz hogy továbbra is részt vegyen az önkormányzat a 

társulásban, hozzá kell járulni. Amennyiben egyet értenek, kérem kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

A képviselő – testület 4 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

44/2011.(III.30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

kinyilatkozza az Ivóvízminőség-javító program 

megvalósításával kapcsolatban, hogy a 2010. november 

26.-ai „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsülésen 

ismertetett aradi vízátvétellel kapcsolatos projektet 

támogatja.  

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      azonnal 

 

- A közterület elnevezés és a házszámozás helyi szabályozása 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Erre a rendeletre azért van szükség, mert például most építkezik 

egy lakos, és a telket meg kellett osztani, házszámot kell adni a teleknek,  és ezt az 

önkormányzatnak rendeletben kell ezt szabályoznia, központi  jogszabály  erre nincs. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, kérem kéz fel emeléssel 

jelezzék. 

 

A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza: 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének 

 

5/2011. (III. 30.)  

 

Önkormányzati rendelete  

 

A közterület elnevezés és a házszámozás helyi szabályozása 

 

- A képviselők tiszteletdíjának jóváhagyása 
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Kosznáné Pule Ilona jegyző: A települési képviselők tiszteletdíjának rendelete szerint 

nyilatkoznia kellett a képviselőknek. 2 képviselő ajánlotta ebben az I. negyedévben, 

útépítésre, illetve óvodai bútorok vásárlására. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Ő nem szégyenli, hogy útjavításra ajánlja fel a tiszteletdíját. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, kérem kéz fel emeléssel 

jelezzék. 

 

45/2011.(III.30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete a 

2011. I. negyedévi tiszteletdíjjakkal kapcsolatos 

nyilatkozatban megjelölt célra való felhasználást 

jóváhagyja.  4 képviselő fel kívánja venni, két képviselő fel 

ajánlja útépítésre, illetve óvodai bútorok vásárlására.  

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

felhatalmazza a pénzügy csoportot a tiszteletdíjak 

utalására, illetve a szükséges előirányzat módosítás 

megtételére, a bér, a  dologi illetve tartalék előirányzatok 

között. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

-„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2011. év 

működési hozzájárulás megállapítása 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Megváltoztak a létszám adatok, kérelmezni kellene a 

települési lakosságszám aktualizálását. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, kérem kéz fel emeléssel 

jelezzék. 

 

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

 

46/2011.(III. 30.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete a 

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás M/86/2011. iktatószámú levelére 

hivatkozva a 2011. évi működési hozzájárulással 

kapcsolatosan kérelmezi Murony település lakosságszámát 

aktualizálni szíveskedjen. 

Murony község 2011. január 1. lakosság száma 1359 fő. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 

Határidő:      értelem szerint 
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Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Megkérdezné, hogy a május 1.-ei rendezvényt ki szervezi? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez a feladat a rendezvényszervező és kulturális bizottság 

feladata, nyilván a hagyományhoz híven retro majális lesz. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: De nincs tisztázva, hogy kinek mi a dolga. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ezt bizottságon belül kell megbeszélni. Más hozzászólás 

hiányában az ülést zárt ülés keretében folytatja. 

  

 

- Kmf. - 

 

 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                  Kosznáné Pule Ilona 

      Polgármester               Jegyző 

 

 

 

 

            

                          Jeneiné Batízi Julianna                     Buzgán Mihály 

               Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


