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Ikt. sz.: 2-15/2011. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. május 5.-én 

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 

Pocsai Imre László képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:     
 

Kosznáné Pule Ilona jegyző 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó 

Budásné Kis Edit tagintézményvezető 

Távol maradtak: 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester 

Ladányi Lászlóné képviselő 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nagy tisztelettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy 

az ülés határozatképes, és kéri a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 

  

 
Napirendi pont: 

 

1./ Tájékoztatató az általános iskola és óvoda jövőbeni biztonságos működésével kapcsolatos 

tárgyalásokról, elvi felhatalmazó nyilatkozat meghozatala. 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
 
 

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

 

62/2011.(V. 05.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja az előterjesztésben szereplő napirendi pontot. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja Fekete Zoltán Ferenc és Pocsai Imre László 

képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását. 

 

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

        

63/2011.(V. 05.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja Fekete Zoltán Ferenc és Pocsai Imre László 

képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:  A katolikus és a református egyház nem tudja befogadni 

a muronyi gyerekeket, Kamutot befogadta a katolikus egyház, Békésen az 1. számú iskolában 

tudnák befogadni a muronyi felső tagozatot, mivel a 2. számú Karacs Terézia Általános Iskola 

tagintézménye lesz a református egyháznak. Sajnos nem a legoptimálisabb választás lenne az 

1. számú iskola. Megkeresték a mezőberényi főigazgatót, szándéknyilatkozat meghozatalára 

lenne szükség a további tárgyalások folytathatósága érdekében. A bélmegyeri önkormányzat 

is hasonló helyzetben van, mint Murony, ezért lehetőség lenne, arra hogy a muronyi és a 

bélmegyeri gyerekekből egy csoportot alkotnának Mezőberényben. Sajnos, az önkormányzat 

számára nem biztos hogy előnyös a Békés várossal való társulást. Jövő hét kedden szülői 

fórumot kell tartani, tájékoztatni kell a szülőket a kialakult helyzetről. Egy olyan iskolát 

kellene találni, ami a gyerekeknek hosszú távon a legjobb. A főigazgató úr eljönne a fórumra 

is.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Mezőberényben, melyik iskolába kerülnének a muronyi gyerekek, 

mert 2 iskola van? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Külön van a felső, és külön az alsó. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, tehát a bélmegyeri gyerekekkel kerülnének össze, 

falusi gyerek a falusival, egy kis településen más a tanítási morál, ezért is könnyebb lenne a 

gyerekeknek a felzárkózás, legfontosabb hogy a gyerekek minél kisebb sérülést szenvedjenek. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Békésnek van ajánlata? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, van 33 millió forint plusz költség egy évben. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Szeretnénk látni feketén-fehéren, hogy mi mennyibe 

kerülne, járjunk mindent körbe. Kérjünk egy kimutatást, hogy a kamutiak nélkül mennyibe 

kerülne az iskola fenntartása. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Muronyban maradjon az iskola, ez az elsődleges szempont. 
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Meglehetne oldani a tantermek átvariálásával, csökkenteni 

a költségeket. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A legnagyobb megtakarítás a munkabéreknél lenne. De a 

készségtantárgyak összevonása  sérti a közoktatási törvényt. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Mi lesz, ha megsértjük? 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Normatíva visszafizetési kötelezettséget vonhat maga után. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Szerinte nem, máshol is összevonták a készségtantárgyakat. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Kérni fogjuk az intézményektől a kimutatásokat. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szeptemberben hány gyerek lesz? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Számoljunk 40 gyerekkel, de ha elviszik a szülök a 

gyerekeiket akkor borul minden. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A békési megbeszélésen elhangzott, hogy maximálisan 

ragaszkodnak a törvények betartására, nem fognak törvénytelenségbe bele menni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: De hát, akkor hogy működött Tarhoson eddig? 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Ezt a kérdést nem biztos, hogy nekünk kellene feltenni. 

 

Budásné Kis Edit tagintézményvezető: A készségtárgyak összevonásával. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az igazgatónő ezt határozta meg. 

 

Budásné Kis Edit tagintézményvezető: Szeretne mondani pár szót. A tanári kar eléggé nehéz 

napokat él meg, a szülők kérdeznek, ők nem tudnak válaszolni. A polgármester úr az egyik 

szülőnek azt mondja, hogy itt marad a felső tagozat, a másiknak meg hogy minden féleképpen 

elviszik a felsőt. A kollegák már a sírás határán vannak, a gyerekek is sírnak, hogy mi lesz 

velük, mi lesz az osztályfőnökükkel. Úgy érzi, hogy a személye ellen is van kifogás. A 

polgármester úr azt mondta, hogy mivel Kamutról jött, így majd ők fizetik ki a végkielégítést 

is. Azt is mondta, hogy csak a muronyi tanárok maradhatnak. Személy szerint 20 éve tanít itt, 

akik Csabáról járnak ki, kis gyermekeik vannak, hátrányban vannak?  Ez hátrányos 

megkülönböztetés, mellyel akár az ombudsmanhoz is fordulhatnak. Ennyit szeretett volna 

mondani. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mi tagintézmény vagyunk, mivel Békés város a gesztor, 

itt mindenki békési dolgozó, az önkormányzatnak igen is joga van beleszólni. Úgy érzi, hogy 

a tagintézményvezető nem képviseli megfelelően Murony érdekeit, úgy ahogy kellene. 7 fő 

döntése lesz, 45 gyermekről van szó, családokról van szó, megközelítőleg 250 ember érdekeit 

kell figyelembe venni. Muronyban 1355 fő lakos van, a képviselők a lakosság szavazatai 

alapján kapták meg tisztségeiket, ha minden bevételt az iskolába fektetünk, akkor mi marad a 

lakosságnak. 
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Buzgán Mihály képviselő: Úgy gondolja, hogy az előző társulás előtt komolyabb kimutatások 

készültek. Fel kell állítani az alternatívákat, és az alapján dönteni. Az alternatívákat le kell 

fektetni, és legyen alátámasztva az alternatívák.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen. Békési társulás alapján van 2 lehetőség: 8 osztály 

helyben, vagy 5.-8. osztály Békésen. Mezőberényben ugyanez a helyzet. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Mi van akkor, ha csak a 7.-8. osztály megy? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kamut elviszi az 5.-6. osztályos gyerekeit. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Akkor mennyien maradnak az osztályban? 

 

Budásné Kis Edit tagintézményvezető: 15 főről van szó a 2 osztályban. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Kamuttal mi a helyzet? Meg lehetne kérdezni Kamutot is? 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Tudnák fogadni a muronyiakat, de csak szabad választási jog 

alapján, kinyilatkozták, hogy nem kívánnak társulni senkivel. Ott egyébként már az egyház 

fog dönteni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A szülők azt mondják, hogy se Békésre, se Mezőberénybe, 

inkább Kamutra vinnék a gyerekeiket, a gyerekek is ezt mondják, hogy az osztálytársaikkal 

akarnak maradni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hát ez lenne a legkönnyebb. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Igaz, hogy 5 milliót csökken a tervezet szerinti kiadás, de ha a 

kamuti gyermekek  elmennek,  a normatíva is kb. annyival csökken. 

 

Budásné Kis Edit tagintézményvezető: Igaz, persze. Békésről viszonylag tudunk minden 

számot, egy óra adó csökkentése, de viszont a kamuti gyerekek után jár a bejáró, illetve a 

buszos normatíva. Jelenleg több normatívát kapunk a kamuti gyerekek után, mint a 

muronyiak után. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Akkor mi vigyük Kamutra a gyerekeket. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: De nem akarnak társulni velünk, így nem kapnánk 

normatívát. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mindenkitől kérünk kimutatást. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Nekünk mennyiben kerülne fenntartani az iskolát? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Lehetne spórolni a tornacsarnokon is. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A kamuti alternatívát nem tudjuk felállítani, mert nem akarnak 

társulni Ez tény. Nem tudjuk a gyerekek létszámát meghatározni, mert nem tudjuk melyik 

szülő hogy dönt, hova járjon a  gyermeke szeptembertől. 
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Meg kellene kérdezni, hogy ki mit tudna nyújtani?  

 

Buzgán Mihály képviselő: Nem lehetnénk Kamut tagintézménye? Mert a busszal ki lehetne 

vinni a gyerekeket. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Nem. Nem akarnak társulni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem, a kistérségé a busz. Lehet, hogy vissza is kell adni. 

Amennyiben egyet értenek a határozati javaslattal… 

 

Buzgán Mihály képviselő: A javaslatban benne van az óvoda is? Itt erről miért nem beszél 

senki? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A bélmegyerieknél az óvoda is átment, ajánlatot kellene 

kérni, hogyha kevesebbe kerülne, akkor érdemes lenne rajt gondolkozni. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Mondjuk ki, hogy vizsgáljuk annak lehetőségét. Mert a korábbi 

társulás előtt voltak szülők, akik elvitték a gyerekeiket máshová. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Vizsgálni kell annak a lehetőségét is, hogy önállóan 

fenntartható-e a muronyi iskola. 

 

Budásné Kis Edit tagintézményvezető: Csak nincs meg a létszám, az alacsony létszám miatt 

nem engedik, hogy önálló legyen az iskola, ezért is kényszerültünk évekkel ezelőtt társulásba. 

Igazából legalább egy év haladékot kaphattunk volna, nem ezt érdemli a tanári kar, a 

médiában egyre jobban azt hangoztatják, hogy átveszi az állam a tanárokat, legalább lehetne 

egy átmeneti lehetőség. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Folyamatosan éljük fel a tartalékainkat. Amennyiben 

egyet értenek a határozati javaslattal, kérem kéz fel emeléssel, jelezzék. 

 

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

        

64/2011.(V. 05.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

vizsgálja annak lehetőségét, hogy 2011. szeptember 01. 

napjától Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános 

Iskola, Alapfokú Zene-, és Művészetoktatási Intézmény, 

Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 5650 Mezőberény, 

Petőfi u. 17-19. szám alatti intézmény tagintézményeként 

kívánja működtetni a Muronyi Általános Iskola 5672 

Murony, Ady Endre utca 5-7. szám alatti intézményét. 

Ugyancsak a fenti időponttal kezdődően a Mezőberényi 

Összevont Óvodák 5650 Mezőberény, Luther utca 9. szám 

alatt intézmény tagóvodájaként kívánja működtetni a 

Murony, Arany János utca 3. szám alatti napközi otthonos 

óvodáját. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

Mezőberény város polgármesterével, jegyzőjével, az 
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intézmény főigazgatójával és a vezető óvónővel az 

esetleges csatlakozás ügyében tárgyalásokat folytasson. 

Felhatalmazást ad továbbá arra is, hogy az általános iskola 

és a napközi otthonos óvoda jövőbeni biztonságos 

működtetése érdekében – megfelelően előkészített – fórum 

keretében tájékoztassa a szülőket, pedagógusokat, illetve 

valamennyi érintettet. 

A tárgyalások állásáról a képviselő – testület folyamatos 

tájékoztatást kér. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

- Kmf. - 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                  Kosznáné Pule Ilona 

      Polgármester               Jegyző 

 

 

 

 

            

                            Fekete Zoltán Ferenc            Pocsai Imre László 

               Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


