Murony község Önkormányzat

5672 Murony, Földvári u. 1.

Ikt. sz.: 2-12/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. április 27.-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester
Buzgán Mihály képviselő
Jeneiné Batízi Julianna képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Ladányi Lászlóné képviselő
Pocsai Imre László képviselő
Tanácskozási joggal részt vettek:
Kosznáné Pule Ilona jegyző
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó
Csíborné Such Anita védőnő
Dr. Szabó József gyógyszerész
Kovács Edina Mezőberényi Humánsegítő Szolgálat vezetője
Budásné Kiss Edit tagintézményvezető
Tanári kar
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a képviselő – testületet, külön
köszöntené a meghívott vendégeket, és a megjelenteket. 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. De a
napirendi pontok megkezdése előtt meghallgatná Budásné Kiss Edit tagintézményvezetőt.
Napirendi pontok:

1./ Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítéséről (zárszámadás)
Előadó: Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB Elnök
Fekete Ferenc polgármester
Kosznáné Pule Ilona jegyző
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó
2./ Az egészségügyi ellátás helyzete
Előadó: Dr. Lázár Magdolna Csilla háziorvos
Dr. Péter Sándor fogorvos
Csíborné Such Anita védőnő
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Gémesiné Dr. Szabó Ibolya gyógyszerész
3./ Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2010. évi működéséről, 2011. évi tervek
ismertetése
Az önkormányzat családsegítő és gyermekjóléti feladatairól szóló átfogó értékelés
megtárgyalása
Előadó: Kovács Edina a Mezőberényi Humánsegítő Szolgálat vezetője
Jeneiné Batízi Julianna Alapszolgáltatási Központ Vezető
4./ Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzési megállapításokról.
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző
5./ Áchim u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonban levő ingatlan értékesítésének
meghirdetése.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
6./ Konyha bérleti szerződésének megvitatása
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző
7./ Bejelentések, egyebek

A képviselő – testület 7 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
49/2011.(IV. 27.) 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
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja Dr. Lázár Magdolna Csilla és Ladányi Lászlóné
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását.
A képviselő – testület 7 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
50/2011.(IV. 27.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete
elfogadja Dr. Lázár Magdolna Csilla és Ladányi Lászlóné
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megadja a szót a tagintézményvezetőnek.
Budásné Kiss Edit tagintézményvezető: Köszönt mindenkit. Elmondaná, hogy azért vannak
itt, mert tudják, hogy sokba kerül az iskola fenntartása. A testület kérte, hogy csökkentsék a
költségeket költségvetés készítésekor, 2 millió forinttal sikerült is csökkenteni. Majd
létszámcsökkentést kértek, mely a kamuti gyerekek elmenetele után, egyébként is megtörtént
volna, a nagy napközi megszűnésesével, óraadók megvonásával. Felosztottuk a tantárgyakat,
amit a közoktatási törvény sem enged meg, de így 5 millió forintot lehet megspórolni. Azután
a polgármester úr azt mondta, hogy a felső elkerül Muronyból, és a végkielégítéseket, pedig
Kamut állja. Most változott a törvény, a végkielégítések felét fizetik csak ki, mérlegelni
kellene, 7 pedagógus jövőjéről van szó.
Közben egy sárga színű szórólapot tettek ki a hirdető táblákra, nem tudjuk ki volt az, a
polgármester úr azt mondta, hogy biztos Bódiné Bazsó Tünde pedagógus volt, mert
ugyanolyan sárga színű lapra volt nyomtatva a hirdetmény, mint a játszótér pályázat
hirdetménye. Átadná a szót Bódiné Bazsó Tündének.
Bódiné Bazsó Tünde pedagógus: Úgy érzi, hogy folt esett a becsületén, egyetlen egyszer a
beolon névvel ellátva szólt hozzá egy cikkhez, melyet el is hozott megmutatni, ez nem az ő
stílusa, ő vállalja a nevét, nem névtelenül írogat. Csak ennyit akart mondani.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Azt mondta, hogy valószínűleg az iskolában
nyomtathatták az irományt, de konkrétan nem mondta, hogy Bódiné Bazsó Tünde volt, mert
őt ismeri, ez tényleg nem rá vall. Nem akar bele kezdeni, mert az iskolával kapcsolatosan még
nincs döntés. Annak idején, amikor Kamut községgel társult Murony, akkor jöttek át kamuti
tanárok, most nem várhatják el, hogy Murony fizessen mindent. Május 31.-éig kell dönteni,
megyünk Békésre tárgyalni, a községben 45 gyerekről van szó, a lakosság 1355 fő, ha
mindent pénzt az iskolára költünk, akkor a lakosságnak nem marad semmi, nem marad
fenntartásra, de amíg nincs döntés, nincs miről beszélni.
Mindenféleképpen a lakosság érdekeit fogják figyelembe venni.
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Szót kér, és elmondja, hogy elmentek információt kérni az
oktatás tervezett jövőjéről a Megyei Közgyűlés elnökéhez, a Békés Megyei Kormányhivatal
Vezetőjéhez Erdős Norbert Országgyűlési Képviselő úrhoz, a Békési Kistérséghez, tárgyaltak
Izsó Gábor polgármester úrral, megkeresték a Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárt is.
Azt az utat szeretnék járni, mely a kormányzati szándékkal megegyező. Másfél évre előre kell
felelősségteljes döntést hozni a testületnek. Keressük a lehetőségeket, de Kamut község
döntését nem befolyásolhatjuk, és ez egy olyan vis maior helyzet, amivel nem lehet mit
kezdeni.
Budásné Kiss Edit tagintézményvezető: Köszönjük szépen, csak ennyit akartunk.
Távozik a teremből Budásné Kiss Edit tagintézményvezető és a tanári kar.
2./ Az egészségügyi ellátás helyzete
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Gémesiné Dr. Szabó Ibolya gyógyszerésznő helyett
édesapja Dr. Szabó József gyógyszerész jött el. A lánya hamarosan szülni fog, de a
gyógyszertár zökkenőmentesen fog továbbra is működni, úgy érzi hogy a lakosság
megelégedésére. Szándékában áll-e szóban kiegészíteni a beszámolót?
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Dr. Szabó József gyógyszerész: Nem, köszönöm szépen.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van esetleg valakinek kérdése? Nincs. Amennyiben a
beszámolót elfogadják, kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
51/2011.(IV. 27.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Gémesiné Dr. Szabó Ibolya gyógyszerész
beszámolóját az egészségügyi ellátás helyzetéről.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:

értelem szerint

Távozik a teremből Dr. Szabó József gyógyszerész.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Csíborné Such Anita védőnő beszámolóját mindenki
megkapta.
Szándékában áll-e szóban kiegészíteni a beszámolót?
Csíborné Such Anita védőnő: Nem, köszönöm szépen.
Igazából a fektető ágy hiányával van probléma, mert ugye volt egy feketető ágyunk, de az
átalakítás következtében kisebb lett a váró, és így nem fér be a régi ágy, ami kötelező lenne.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megfogjuk oldani a problémát. Van kérdés? Nincs.
Amennyiben a beszámolót elfogadják, kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
52/2011.(IV. 27.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Csíborné Such Anita védőnő beszámolóját az
egészségügyi ellátás helyzetéről.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:

értelem szerint

Távozik a teremből Csíborné Such Anita védőnő.
3./ Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2010. évi működéséről, 2011. évi tervek
ismertetése
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadja szót Kovács Edina Mezőberényi Humánsegítő
Szolgálat vezetőjének.
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Kovács Edina Mezőberényi Humánsegítő Szolgálat vezetője: Először is szeretne
bemutatkozni, még nem találkozott az új képviselőkkel. Kovács Edina vagyok a Mezőberényi
Humánsegítő Szolgálat vezetője. Murony község Alapszolgáltatási Központja immár 4 éve,
2007. januártól látja el a feladatait intézményi társulás keretében, a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat gesztorságával. Az Alapszolgáltatási Központ az alábbi szolgáltatásokat
nyújtja az arra jogosultak részére: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
idősek nappali ellátása, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, étkeztetés, tanyagondnoki
szolgáltatás, közösségi ellátások.
A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának, a Mezőberény Város gesztorságával
működő önkormányzati intézményfenntartó társulásban, a Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat szakmai irányításával tesz eleget az önkormányzat.
A családgondozói feladatokat 2008. január 1.-től Jeneiné Batízi Julianna látja el, a
megnövekedett feladatok miatt 2010. március 1.-től –szeptember 30.-ig szociális munkás
végzettségű közhasznú dolgozó 6 órában segítette a teendőket. De úgy gondolja, hogy egy
házi gondozóra nagyobb szükség van, és gazdaságosabb is. Az épületben voltak burkolat
cserék, ajtó és ablak cserék, úgy véli, hogy teljesen megfelel az épület most már a
szolgáltatásoknak. A megítélése szerint jó az együttműködés, a költségvetéshez a normatíván
kívül nem kell hozzátenni, szívesen válaszol a kérdésekre.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: El kell, hogy mondja, hogy az együttműködés
példaértékű, csak dicsérni tudja, nagyon jó a hozzáállás. Ez az az együttműködés, ami sok
esetben hiányzik a többi társulásban.
Kovács Edina Mezőberényi Humánsegítő Szolgálat vezetője: Igen, nagyon jó az
együttműködés a polgármester úrral és a jegyzőasszonnyal is.
Ladányi Lászlóné képviselő: Nagyon köszönjük az együttműködést.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van kérdés? Nincs. Amennyiben a beszámolót
elfogadják, kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
53/2011.(IV. 27.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az Alapszolgáltatási Központ 2010. évi
működéséről, 2011. évi tervek ismertetése szóló
beszámolót.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:

értelem szerint

Az önkormányzat családsegítő és gyermekjóléti feladatairól szóló átfogó értékelés
megtárgyalása
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Azt gondolja, hogy a családsegítő és az igazgatási ügyintéző
felnőtt ehhez a feladathoz, mindenki teszi a dolgát, a két kolleganő együttműködése
megérdemli a dicséretet, mindig a gyermekek érdekeit helyezik előtérbe. A közelmúltban
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lezajlott éves értékelés során is kitűnt a jelzőrendszer tagjainak szakmai felkészültsége, és
együttműködése.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben az értékelést elfogadják, kérem kéz fel
emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
54/2011.(IV. 27.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2010. május
és 2011. április időszakra terjedően készült átfogó
értékelést.
A Képviselő-testület az átfogó értékeléssel egyetért.
Megbízza a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést a
jogszabályi előírásnak megfelelően küldje meg a megyei
gyámhivatalhoz, véleményezésre.
Határidő:

2011. május 31.

Felelős:

Kosznáné Pule Ilona jegyző

Távozik a teremből Kovács Edina a Mezőberényi Humánsegítő Szolgálat vezetője.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megkérné a képviselőket, hogy térjünk vissza a fogorvos,
és a háziorvos beszámolójához.
Dr. Péter Sándor fogorvos sajnos nem tudott eljönni egészségi állapota miatt, csípő műtéte
volt. De a beszámolót mindenki megkapta. Amennyiben elfogadják, kérem kéz fel emeléssel
jelezzék.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
55/2011.(IV. 27.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Dr. Péter Sándor fogorvos beszámolóját az
egészségügyi ellátás helyzetéről.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:

értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A háziorvos beszámolójával kapcsolatosan van kérdés?
Nincs. Amennyiben elfogadják, kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 6 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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56/2011.(IV. 27.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Dr. Lázár Magdolna Csilla háziorvos
beszámolóját az egészségügyi ellátás helyzetéről.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:

értelem szerint

1./ Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítéséről (zárszámadás)
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB Elnök: Megállapítja, hogy az iskola hátraléka nem szerepel a
beszámolóban, tehát akkor az idei évet fogja terhelni.
Ladányi Lászlóné képviselő: Tavaly a ¾ éves beszámolóban, hogy nem derült ki, hogy az
iskola ennyire elvan csúszva, több millió forinttal.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: De ha a jelentés tervezetet megnézzük, a túlóra és
a helyettesítések kapcsán a 2009. év viszonylag szolid év volt, 2010. március-áprilist nézve
kissé túllépték az addigiakat, aztán csökkenés, és szeptember-októberbe nincs helyettesítés.
Miért nem lehet, például egyben tartani a testnevelés órákat, tény, hogy a kis csoportos
foglalkoztatás nem motiválja sem, a gyereket sem a pedagógust.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hogy lehet, hogy a költségvetéskor 2 millió forintot
rögtön tudtak csökkenteni, most meg újabb 5 milliót, ez hogy lehet?
Visszatérve a zárszámadáshoz, van valakinek kérdése, kiegészíteni valója? Nincs.
Amennyiben elfogadják a 2010. évi költségvetés teljesítését 253.499 e .- Ft bevétellel és
237.373 e .- Ft kiadással, kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi rendeletet alkotja:

Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének
6/2011. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
4./ Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzési megállapításokról.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB Elnök: A kormányrendeletnek megfelelően a közpénzek
felhasználásban résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert
működtetni. A bizottság elfogadásra javasolja a 2010. évi belsőellenőrzési megállapításokról
szóló beszámolót.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben elfogadják a 2010. évi belsőellenőrzési
megállapításokról szóló beszámolót, kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
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A képviselő – testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
57/2011.(IV. 27.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a 2010. évi belső ellenőrzési megállapításokról
szóló beszámolót.

Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:

értelem szerint

5./ Áchim u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonban levő ingatlan értékesítésének
meghirdetése.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A testületnek szándékában áll értékesíteni az Áchim u.
18. szám alatti önkormányzati tulajdonban levő ingatlant, az értékbecslés elkészült, elkészült
a hirdetmény is, de véleménye szerint kevés az ár, de végül is ez csak egy irányvonal. Elnök
úr mit gondolsz?
Buzgán Mihály képviselő: A keresletet a kínálat határozza meg.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB Elnök: Legyen kerek szám, 3, 5 millió forint.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek, kérem kéz fel emeléssel
jelezzék.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

58/2011.(IV. 27.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete az 5/2008. (IV. 03.) számú az
önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés jog gyakorlásának
szabályairól szóló rendelet alapján ezúton értékesítésre meghirdeti a Murony, Áchim
utca 18. szám alatti lakóház ingatlant.
1./ Az ingatlan elhelyezkedése, adatai, jellemzői:
Murony, belterület 179 hrsz., 1072 m2 nagyságú telek, lakóház udvar. A lakóház
hasznos alapterülete 72, 89 m2.
2./ Az ingatlan értékbecslő által – piaci összehasonlító módszerrel megállapított – áfa
mentes ára, mely egyben az eladási ár is:
3. 500. 000.- forint
3./Az önkormányzat bánatpénz megfizetését nem köti ki.
4./ A szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje:
Murony község Polgármestere Fekete Ferenc Zoltán részére
5672 Murony, Földvári u.1. Ideje: 2011. május 31. (kedd)
5./ A pályázat érvénytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja
magának a jogot, hogy a számára nem megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön.
6./ Az ajánlatokat a képviselő – testület 2011. június 22.-én tartandó soros ülésén
tekinti át, ekkor kerül sor a döntésre is.
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7./ Az adásvételi szerződés megkötésnek határideje az elbírálást követő 15 nap,
mellyel kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik. A vételárat, a szerződés
aláírását követő 15 banki napon belül kell Murony község önkormányzat 53200006010000379-es számlájára befizetni. Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel
igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, és erről írásban 8 napon belül nyilatkozik, úgy
a fizetési határidő a szerződéskötést követő 60 napra bővül.
8./ Az ingatlan kívülről bármikor megtekinthető, belső szemrevételezésre a jelenlegi
bérlővel történt előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor.
9./ A képviselő - testület a hirdetményt a helyben szokásos módon – a polgármesteri
hivatal hirdetőtábláin, a község honlapján – teszi közzé.
Határidő:

2011. május 31.

Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

6./ Konyha bérleti szerződésének megvitatása.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Összefoglalva, azért adnánk bérbe a konyhát, mert ha a
kamuti gyermekek elmennek, csökkenni fog a létszám, áfa fizetési kötelezettségünk
megszűnne, ez már több millió forintot jelentene. Az étel minősége sem felel meg teljesen a
lakosságnak, a bérlő több féle menüt főzne, kiszállítana ingyenesen Murony területén.
Jelenleg is 200 adagot kiszállít Békéscsabára, amit továbbra is szeretne folytatni. Tehát ide
hozná a konyhai felszerelését, a mi konyhánk egyébként is felújításra szorul, a vállalkozó a
lakosság igényeit maximálisan szeretné kielégíteni, a gyermekétkezésbe is javulást hozna.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB Elnök: Az üzemeltetési szerződés tervezetben a 9. pontot
véleménye szerint törölni kellene, a bérleti díj mértéke ne függjön a konyha hozamától.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Igen, véleménye szerint is ki kellene venni ezt a
pontot.
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Végül is, a vállalkozó ide fizeti az iparűzési adót is, ha
székhelye lesz Murony.
Buzgán Mihály képviselő: A szennyvízszippantást ki fizeti?
Kosznáné Pule Ilona jegyző: A vállalkozót terheli a szennyvízszippantás, és valamennyi rezsi
költség is.
Ladányi Lászlóné képviselő: A kondorosi önkormányzat is hasonlóképpen működteti a
konyháját, mert ők is csak így tudják fenntartani.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB Elnök: A 21. pontban milyen rendezvényekre vállalja évi 5
alkalommal önköltségi áron az élelmezési szolgáltatást?
Ladányi Lászlóné képviselő: Mert több civil szervezet van, vagy mindnek vagy, egyiknek
sem adjon önköltségi áron ételt.
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Kosznáné Pule Ilona jegyző: Nem mindegy, hogy önkormányzati rendezvényre vagy a civil
szervezeteknek biztosítja a kedvezményt. Például a falunapra is jó lenne.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Meg kellene határozni, hogy önkormányzati
reprezentatív rendezvényekre önköltségi áron igény szerint lát el élelmezési szolgáltatást.
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Írja, ez a második módosítás.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Étkezési jegyet elfogad?
Kosznáné Pule Ilona jegyző: Igen, három félét is.
Ladányi Lászlóné képviselő: Ki fogja meghirdetni? Kiszállítás ingyenes lesz?
Kosznáné Pule Ilona jegyző: A vállalkozó, Murony területén ingyenesen szállít ki ételt.
Valamint a 10.-es pontot ki kellene egészíteni még azzal, hogy a bérbeadáskor a saját
eszközeiről leltárt kell készíteni, illetve a bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő a konyhát
eredeti állapotában, főzésre alkalmasan adja vissza.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB Elnök: Elsőnek arról kellene határozni, hogy a testület bérbe
kívánja adni a konyhát, és utána jóváhagyni, a módosításokkal kiegészített üzemeltetési
szerződés aláírására felhatalmazni a polgármestert.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, azzal hogy a Csaba Ingatlan
Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Földvári u. 23.) bérelje ki a konyhát,
kérem, kéz fel emeléssel jelezze.
A képviselő – testület 6 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
59/2011.(IV. 27.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz hogy, bérbe kívánja adni 2011. július 1.-től a Murony
Arany J. u. 12. szám alatti melegkonyha és a hozzá tartozó –
külön leltáron felvett – kiszolgáló helyiségeket az alábbi Kft. -nek
5 éves időtartamra. A bérlemény bérleti díja 130. 000,- Forint
+ÁFA hó 2011. évre, a
Csaba Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaságnak
5600 Békéscsaba, Földvári u. 23. szám
Cégjegyzékszám: 04-09-009403
Adószám: 14932081-1-04
KSH szám: 14932081-6831-113-04
Bankszámlaszám: 53200118-11082840-00000000
Képviseli: Rajtár János ügyvezető igazgató.
A szerződés részleteiről külön határozatban dönt.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:

értelem szerint
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek a konyha üzemeltetési
szerződésének kiegészítéseivel, kérem, kéz fel emeléssel jelezze.
A képviselő – testület 6 igen, 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
60/2011.(IV. 27.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
figyelemmel az 59/2011. (IV. 27.) számú határozatára – az
előterjesztés mellékletét tartalmazó üzemeltetési szerződést a
módosításokkal kiegészítve egységes szerkezetben jóváhagyja.
Felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a szerződés
aláírására, a település jegyzőjét a szerződés ellenjegyzésére.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:

értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tájékoztatná a testületet a két ülés között történtekről:
- Május 1.-től 20 közmunkás lesz alkalmazva első ciklusban, a faluszépítés eredménye
kezd látszódni, a fűnyírások folyamatosan mennek.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Végre volt egy kis önkéntes megmozdulás, meg
kell becsülni ezt a kezdeményezést.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az iskola fenntartásával kapcsolatosan meg fogunk nézni
minden lehetőséget, Békés és Mezőberény felé is tájékozódni kell, mert május végén dönteni
kell. Legfőbb cél, hogy fenn maradjon az iskola 8 osztálya.
Ladányi Lászlóné képviselő: Nem kötelezhetjük a szülőket, hogy Békésre a romák közé
hordják a gyerekeiket. Minden féleképpen itt kellene tartani a felsős osztályokat, a dologi
kiadásokon lehetne még spórolni. Az a baj, hogy a tanárok még mindig nem érzik a dolgok
súlyát. Első sorban a muronyi pedagógusok megtartásán kellene gondolkozni.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Át kell érezni a döntés súlyát.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB Elnök: Szülői fórumot kell tartani, nem szabad elhamarkodott
döntést hozni.
Ladányi Lászlóné képviselő: Elsődleges célunk, hogy itt maradjon a 8 osztály helyben.
Figyelembe kell venni azt is, hogy a szülőknek nincs pénzük elhordani a gyerekeiket.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB Elnök: Határozati javaslata: A testület felhatalmazza a
polgármestert a tárgyalások megkezdésére, a békési iskolákkal, Mezőberénnyel, a 8 osztály
fenntartásával, illetve 7-8 és 5-6 osztály utaztatásával kapcsolatban. Kamut községgel
felvenni a kapcsolatot, hogy a társulás felbontásával kapcsolatban milyen további szándékaik
vannak.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben, egyet értenek, kérem, kéz fel emeléssel
jelezze.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
61/2011.(IV. 27.) Kt. határozat
Murony
község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások megkezdésére, a
békési, a mezőberényi iskolákkal, a 8 osztály további
fenntartásával, illetve 7-8 és 5-6 osztály utaztatásával
kapcsolatban. Továbbá felhatalmazza a polgármestert, Kamut
község megkeresésével annak érdekében, hogy a társulás
felbontása után jelezzék további szándékaikat.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Határidő:

értelem szerint

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

- Kmf. Fekete Ferenc Zoltán
Polgármester

Dr. Lázár Magdolna Csilla
Jegyzőkönyv hitelesítő

Kosznáné Pule Ilona
Jegyző

Ladányi Lászlóné
Jegyzőkönyv hitelesítő
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