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Ikt. sz.: 2-18/2011. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. június 22.-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 később érkezik. 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:     
 

Kosznáné Pule Ilona jegyző 

Ladányi Zoltán Békési Rendőrkapitányság vezető 

Serb László r. őrnagy  

Tóth József Muronyi Polgárőrség titkára 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket, Ladányi 

Zoltán kapitány urat, Serb László őrnagy urat, és Tóth József urat a polgárőrségtől, 

megállapítja hogy az ülés határozatképes, és kéri a meghívóban szereplő napirendi pontok 

elfogadását. 

 
Napirendi pontok: 
 

1./ A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatója a 2010. évi tevékenységéről 

 Előadó: Ladányi Zoltán rendőrkapitány 

2./ A Muronyi Polgárőrség tájékoztatója a 2010. évi tevékenységéről 

 Előadó: Nagy András elnök 

3./ Általános Iskola Intézményi létszámcsökkentési ügye 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

4./ Mezőberény- Bélmegyer- Murony Kistérségi Általános Iskola Alapítói Okirat módosítása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

5./ Vagyon rendelet módosítása 

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző 

6./ Napközi otthonos konyha működésének, bérbeadásának megvitatása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

7./ Áchim u. 18. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítésének ügye 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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8./ Közép - Békési Térség Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosításának elfogadása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

9./ Bejelentések, egyebek 

- Hulladékszállítási - közszolgáltatási szerződés ajánlatának áttekintése 

 

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

 

80/2011.(VI. 22.) 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 Buzgán Mihály és Jeneiné Batízi Julianna 

képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását.  

 

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

        

81/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja Buzgán Mihály és Jeneiné Batízi Julianna 

képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Megérkezett Pocsai Imre László képviselő. 

 

1./ A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatója a 2010. évi tevékenységéről 

 Előadó: Ladányi Zoltán rendőrkapitány 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatóját mindenki 

megkapta.  

Szándékában áll-e szóban kiegészíteni a tájékoztatót? 

 

Ladányi Zoltán Békési Rendőrkapitányság vezető: Igen, köszöni a lehetőséget, hogy szóban is 

kiegészítheti a tájékoztatót. Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket. Statisztikai adatokkal 

lehet megállapítani, hogy milyen eredményeink vannak. A békési kapitányság a dobogón áll a 

8 Rendőrkapitányság közül, de a legfontosabb, hogy az adott településen biztonságban érezze 

magát a lakosság. Úgy hiszi, hogy az önkormányzat, a képviselő – testület, a körzeti 

megbízott és a polgárőrség kitűnően együtt tud működni, ha bármi probléma van, meg tudják 

oldani, illetve a bűncselekmények nagyobb részét fel tudják deríteni. 

Muronyban emelkedtek a betöréses lopások, de nagyobb számban fel lettek derítve illetve 

vannak folyamatban lévő ügyek. 2010. évben 7 lopás és egy betörés történt, állatlopás, 

gázolajlopás, a temetőnél feltörtek egy gépkocsit, melyből készpénzt, táskát tulajdonítottak el. 
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Megnyugtató, hogy nem helyi elkövetők vannak többségben, általában átutazó bűnözők. Nagy 

segítség a lakosok részéről, ha figyelik az idegen autókat, esetlegesen megjegyzik a 

rendszámot. 

Úgy hiszi, hogy Szabó Attila körzeti megbízott jelenléte, intézkedései hozzájárulnak a község 

közbiztonságának fenntartásához. Reméli, hogy a kmb. iroda rendezése is megtörténik, hogy a 

lakosok fogadása is lehetséges legyen. 

Várható a közigazgatási bírság jelentős emelkedése, szabálysértési bírságok 30 ezer forinttól 

kezdődnek majd, sajnos az ittas kerékpárosok sok balesetet okoznak. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Persze jogos a bírságok kiszabása, de ezek az összegek a 

családok megélhetését nagyon megnehezítik. 

 

Serb László r. őrnagy: Azt szeretné mondani, hogy nem az átlagos családokat érinti ez, hanem 

a rendszeresen ittasan közlekedőket. Akik nem tanulnak az esetekből. 

 

Ladányi Zoltán Békési Rendőrkapitányság vezető: Igen, tényleg van egy kör, akik nem is 

akarnak tanulni belőle. 

A 20 ezer forint alatti lopások, korábban jegyzői hatáskörben voltak, de most már rendőrség 

jár el ezekben az ügyekben. Gyorsított eljárásban, 72 órán belül bíróság elé vannak állítva az 

elkövetők, most már érezhető a visszatartó ereje is az intézkedéseknek. 

Megköszöni a polgárőrség kitartó munkáját, nagyon jó az együttműködés is.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A tömegrendezvényekkel kapcsolatosan szeretné megköszönni a 

polgárőrség és a körzeti megbízott segítségét, munkáját a rendezvények biztosítását.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megköszöni a rendőrség tájékoztatóját, amennyiben 

elfogadják, kérem, kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

82/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzatának Képviselő - testülete 

elfogadja a Békési Rendőrkapitányság tájékoztatóját a 

2010. évi tevékenységéről. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Elköszön Ladányi Zoltán Békési Rendőrkapitányság vezető és  Serb László r. őrnagy.  

 

2./ A Muronyi Polgárőrség tájékoztatója a 2010. évi tevékenységéről 

 Előadó: Nagy András elnök 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mindenki megkapta a tájékoztatót, elnök úr nem tudott 

eljönni, de a polgárőrség titkára képviseli. Megkérdezné, hogy kívánja szóban is kiegészíteni 

a 2010. évi tájékoztatót?  
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Tóth József Muronyi Polgárőrség titkára: Igen, mondana pár szót. A szolgálat teljesítéssekkel 

kapcsolatban elmondaná, hogy 1413 órát teljesítettek szolgáltban az elmúlt évben, ebben 

benne vannak a választások, illetve a rendezvények biztosítása is. Szeretné még elmondani, 

hogy a polgárőrség képviseltette magát a megyei KRESZ versenyen 2010. évben, igen jó 

eredménnyel, első helyezettek lettek, köszönhető két fiatal polgárőrnek, Héjjas Eszternek és 

Lovas Gábornak. Nem régen volt megrendezve a 2011. évi verseny is, melyen ismételten jól 

szerepeltek, Héjjas Eszter első helyezést ért el. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Köszöni szépen a kiegészítést. Kérdés, hozzászólása van? 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Igen, példaértékű volt az együttműködés mindkét választáson a 

polgárőrséggel. Arra kérné, hogy legyen kedves továbbítani a polgárőrök felé köszönetünket. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megköszöni a polgárőrség tájékoztatóját, amennyiben 

elfogadják, kérem, kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

A Képviselő - testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozta: 

 

83/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzatának Képviselő - testülete 

elfogadja a Muronyi Polgárőrség tájékoztatóját a 2010. 

évi tevékenységéről. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Elköszön Tóth József Muronyi Polgárőrség titkára. 

 

3./ Általános Iskola Intézményi létszámcsökkentési ügye 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Létszámcsökkentésre van szükség. A kiküldött határozati 

javaslatot kérné elfogadni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Tehát a 4 fő az 4 álláshely? A tanárok elkezdtek állást 

keresni. Az a legnagyobb félelme, hogy pont az fog elmenni akire szükség van. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A szakos ellátottságot figyelembe kell venni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Elég sok takarékoskodást kértünk a Békési Kistérségi 

Iskolától, ugyanezt megkértük Mezőberénytől is? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Persze, mindenféleképpen. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Figyelembe kellene venni az iskola 

fűtéskorszerűsítését is, még most nyáron, akár bálás kazán beállításában is lehetne 

gondolkozni. 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ennek komoly anyagi feltételei vannak, és akkor egy 

fűtőt is kellene alkalmazni, ami megint csak plusz költség. A tűzvédelmi szempontokat is 

figyelembe kell venni. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Kazán van az iskolában? Mert nagyon sokat meg lehetne 

takarítani a fűtésen, a karbantartónak meg kötelessége ezt a feladatot ellátni. Vegyes tüzelésű 

kazánt kellene beállítani. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Meg kell nézni, hogy hány tanteremre van szükség, festésre is 

szükség van, és a lépcsőt is újra kellene betonozni. Kazán nincs, de a rendszerre bármikor be 

lehet szerelni egy vegyes tüzelésű kazánt. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Árajánlatokat kell kérni. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A maga részéről továbbra sem látja indokoltnak azt a döntést, hogy 

a Mezőberényi iskolához csatlakozzunk. A normatíván felül 38 millió forintba kerül az iskola. 

Pontosan 6, 5 millió forinttal kevesebbe kerülne a Békési Kistérségi társulásban.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A jelenlegi létszámmal, ezért kellene csökkenteni, hogy 

kevesebb legyen a költség. De viszont, hogy lehet az, hogy eddig nem tudtak költséget 

csökkenteni, csak most. A döntő érv az volt, hogy a későbbiek folyamán csak az 1. számú 

iskola tudná fogadni a gyerekeket. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A két változat között annyi a különbség, hogy ezután 

Mezőberényben, nem Békésen fognak könyvelni, és ez kerül 6,5 millió forintba, ezt nem tudja 

elfogadni. 6,5 millió forinttal drágább változatot fogadtunk el, és máris arról kell dönteni, 

hogy milyen létszám maradjon. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Miért nem lehet szeptember 1.-től? A pénzügyi 

megállapodás szerint plusz költségek nem terhelhetik Békést. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Békésen ajánlanak fel nekik munkahelyet. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Az hogy lehet, hogy Békésen a tanárok festik a termet, meg a 

könyvtárban dolgoznak, itt meg mindenki szabadságon van egész nyáron. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Igen, hétfő óta nem dolgozik senki. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A múlt héten szomorú hangú évzáró értekezlet volt, valóban az a 

helyzet, hogy az egyik intézmény még nem, a másik meg már nem akarja felvállalni a 

helyzetet. Sajnos a gyereklétszám egyre kevesebb, hallomásból ítélve. Többen keresik a 

pedagógusok közül az állást a bizonytalanság miatt. Ez jó is lehet, de rossz is lehet, éppen 

azért mert lehet pont olyan tanár megy el akire szükség van. Az augusztusi ülésre minden 

féleképpen el kell hívni az igazgatót, - akkor már lehet tudni konkrétumokat - a munkaterv 

szerint is napirenden van. Illetve rendkívüli ülés keretében is mihamarabb sort kell keríteni az 

egyeztetésre, nehogy az történjem hogy a képviselő – testület az elvárását ne mondja meg 

pontosan, és a főigazgató úrral elbeszélnek egymás mellett.  A határozati javaslatban azért van 

így fogalmazva, hogy maximum 4 fő, mert adott esetben akár 1 fő is lehet, tehát 4 főnél több 

nem indokolt. 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérem, a határozati javaslat elfogadását.  

 

A képviselő – testület 5 igen, 1 nem, 1 tartozódik szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

84/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 

 

1./ Murony község önkormányzat képviselő – testülete 

úgy határoz, hogy a Mezőberényi Kistérségi Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 5650 

Mezőberény, Petőfi u.17-19. szám alatti intézmény 

Muronyi tagintézményében (5672 Murony, Ady E.u.5-7) 

2011. október 15. napjától maximum 4 fő 

létszámcsökkentést rendel el. Az önkormányzat a 

létszámcsökkentés végrehajtásához a helyi 

önkormányzatok létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatást igényel, 

illetve az igénylést kezdeményezi. A pályázati önerőt az 

önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja. 

2./ Murony község önkormányzat költségvetési 

szerveinél a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken 

foglalkoztatott- munkaviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélkül – 

foglakoztatására az önkormányzat költségvetési 

szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az 

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy tervezett 

új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 

következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 

munkáltatónál nincs lehetőség. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      értelem szerint, folyamatos 

 

 

4./ Mezőberény- Bélmegyer- Murony Kistérségi Általános Iskola Alapítói Okirat 

módosítása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az alapítói okirat módosításával kapcsolatban van kérdés, 

észrevétel, kiegészítés? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Igen. A 4. oldalon a sajátos nevelési igényű gyerekek 

ellátásánál, nincs benne az érzékszervi fogyatékosok ellátása, ami korábban itt Muronyban 

megoldott volt, gyermeke lévén  érintett . Ezzel az egy szóval kellene kiegészíteni. 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Szeretne feltenni Buzgán Úrnak egy kérdést. Akkor is Békés 

mellett szavazott volna, ha az 5-8 osztályt Békésen az 1. számú iskolában kellett volna 

elhelyezni? 
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Buzgán Mihály képviselő: Előzőleg komolyabb takarékoskodási szempontokat fogalmaztunk 

meg Békéssel szemben, közben meg egy 6,5 millió forinttal magasabb alternatívát fogadott el 

a testület, minden fórum a Békési Kistérségi Iskola mellett döntött, a szülők is ezt akarták. 

Most már nem látja biztosítottnak azt, hogy rövid időn belül ne történjen meg az amitől fél. 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: A visszaküldött papírokon csak az 1-8 osztály helyben 

tartását x-elték be a szülők. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az volt a baj, mondta is, hogy rosszul lettek feltéve az 

alternatívák, úgy kellett volna, hogy 1-8. osztály helyben Békés társulásában, és Mezőberény 

társulásában. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A tagintézmény vezető 3 nap alatt letett több millió forint 

megtakarítást, úgy hogy nem tudja a leendő gyereklétszámot se, amit később az igazgató 

asszony megcáfolt. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Először mindkét társulás 38 milliót mondott, utána 

csökkentette le Békés. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Minden fórumon azt támogatták, hogy maradjon meg a társulás 

Békéssel. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: De van egy határ, amit nem bírunk tovább tartani. 

Térjünk vissza a napirendi ponthoz. Amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal, és a 

kiegészítéssel, kérem kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

85/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását 

egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. 

napi hatályba lépéssel, az alábbi kiegészítéssel: 

4. Az iskola évfolyamok száma, szakszolgálati feladatok: 

b)  

 értelmi és érzékszervi fogyatékosok körében a 

tanulásban és értelmileg akadályozottakat. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      intézkedésre azonnal 

 

 

5./ Vagyon rendelet módosítása 

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A kormányhivatal visszajelzett, hogy idejét múlt ez a 

rendelet, felül kellene vizsgálni. 
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Kosznáné Pule Ilona jegyző: Igazából az önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok 

bérbeadását, kizárólag a testület hatáskörébe kellene helyezni.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek a rendelet módosítással, 

kérem kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

A képviselő – testület 6 igen, 1 tartozódik szavazattal az alábbi rendeletet módosítja: 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő - testületének 

7/2011. (VI. 22. ) sz. Önkormányzati Rendelet 

módosítása 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának 

szabályairól 

 

 

6./ Napközi otthonos konyha működésének, bérbeadásának megvitatása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztésben, a 

hirdetményben közölt dátum el van írva, a rendkívüli ülés 2011. június 29-én lenne. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kiegészítésként kimutatásokat kértünk a pénzügyes 

kolleganőtől, a konya bevételei és kiadásait illetően 2008, 2009, 2010 évre visszamenőleg, 

hogy jól döntött a testület. Már ebben az évben is – az első öt hónapban – 1.361 e forinttal 

több a konyha kiadása mint a bevétele. A hirdetményt ki kell tenni a törvényi 

kötelezettségeknek eleget téve. Javasolná feltenni a honlapra, hogy a lakosság is láthassa, 

mert kósza hírek terjengnek a faluban. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Most már szokás lesz, hogy az előző ülésen hozott döntéseket 

visszavonjuk, vagy ha a korábbi döntés is jó volt, akkor most miért kell módosítani? 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A vagyon rendelet módosítása miatt alakult ki ez a helyzet. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Akkor most már minden előterjesztés fel lesz rakva a honlapra? 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Eddig a jegyzőkönyveket kérte a testület a honlapra feltetetni. 

Ezek meg is történtek. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A dolgozóktól jött vissza, hogy a bérlő azt mondta, hogy 4-5 

évente válltani kell. Akkor most csak ennyi időre tervezi kivenni a konyhát? Továbbra is 

jogtalannak tartja az áfabefizetéseket. Az évenkénti kimutatásokat kérte eddig is és ezután is 

kérni fogja.  2008-ban az előterjesztés szerint 10 millió forint veszteség volt, akkoriban 300-

400 főre főztek. Kamut anyagi gondjai miatt nem is tudta időben fizetni a hozzájárulásokat, a 

bevétel és a kiadások között úgy tudja, nem lett realizálva az étkezési normatíva. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az áprilisi ülésen megkérdezte, hogy meg kell –e hirdetni, 

azt a választ kapta a jegyzőasszonytól, hogy nem közbeszerzési eljárás köteles. Egyszer már 
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szavazásra került. Akkor most alá van írva a szerződés vagy nem? Ebben a határozati 

javaslatban magasabb a bérleti díj is. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Még nincs aláírva. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Igaza van, a vagyon rendelet miatt került anomáliába ez az ügy, 

de a munkajogi része át lett beszélve a dolgozókkal, többször is. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Kauciót kérünk? Például az önkormányzati lakás bérlésénél is 3 

havi kauciót kötött ki a testület. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Az sem volt jogos, mert törvénybe ütköző, esetleg az ott lévő 

gépek biztosítására lehetne kérni. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Az önkormányzat nem is kérhet kauciót, az volt a szerencse, 

hogy a bérlők, nem terelték jogi útra a dolgot. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Javasolna 1 millió forintot. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: 500 ezer forint reálisabb összeg lenne. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: De hát az lett meghatározva, hogy mindent úgy ad vissza a 

vállalkozó ahogy átvette. Nem szükséges. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal, kérem 

kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

86/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 

 

1,/Murony község önkormányzat képviselő – testülete úgy határoz, hogy 

üzemeltetésre (bérbe) meghirdeti a Murony, Arany J. u. 12. szám alatti 

napközi otthonos  konyha épületét, a hozzá tartozó kiszolgáló  

létesítményekkel együtt. 

2,/ Bérbeadási feltételek: a bérleti szerződés 2011. július 01. napjától 

kezdődően határozatlan időre szól, 6 hónap felmondási idő mellett. 

3,/ Együttes pályázati kritériumok:    

- a havi bérleti díj nagysága minimum 150 e ft+ áfa, 

- az óvodások, iskolások, szociális és idős gondozásban részesülők 

részére, illetve vendég étkezők részére a  főzés helyben történik, 

- a konyha jelenlegi közalkalmazotti  jogviszonyban álló valamennyi 

dolgozóját  (5fő) a Kjt. ide vonatkozó rendelkezési alapján jelenlegi 

bérrel, határozatlan idejű, próbaidő kikötése nélkül munkaviszonnyal 

veszi át, és amennyiben közülük valakinek a munkaviszonya megszűnik 

azt helybeli munkavállalóval pótolja, (kivéve ha nincs megfelelő 

szakképzettségű) 

- a pályázó Murony község területén létesít székhelyet, és ezt követően 

bejelentkezik a helyi iparűzési adó hatálya alá, 
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- vállalja, hogy a jelenlegi gépkapacitást olyan módon tartja karban, 

cseréli, hogy az mindenkor megfeleljen a HACCP előírásainak, a 

szakhatóságok feltételeinek. 

- 4,/ a pályázat további érvényességi feltételei: 

- érvényes az az a ajánlat,  mely tartalmazza a pályázó azonosító adatait, 

- 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolatot, 

- pályázó nyilatkozatát hogy a tevékenységhez szükséges engedélyekkel, 

és képzettséggel (ő vagy határozatlan idejű munkavállalója) rendelkezik, 

- legalább 2 darab, az elmúlt két évre vonatkozó (2009-2010) referenciát, 

- pályázó nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása (adó, vám, 

társadalombiztosítás, illetve az államháztartás más alrendszereivel 

szemben nincs lejárt fizetési kötelezettsége, 

- nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene csőd- felszámolási eljárás, 

- nyilatkozat arról, hogy a szociális ellátást és a vendégétkezést igénybe 

vevőknek napi legalább kétféle menü választékot biztosít, 

- nyilatkozat arról, hogy igény esetén speciális étrend készítését is 

vállalja (cukorbeteg, vegetáriánus, só szegény stb.) 

- nyilatkozat arról, hogy legalább kétféle étkezési utalvány elfogadást 

tesz lehetővé, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati kiírás feltételeit elfogadja. 

Ajánlatok benyújtásának helye és ideje: Murony Község 

Polgármestere, 5672 Murony, Földvári u.1. 

A beérkezés határideje: 2011. június 29. (szerda) 16, 00. A borítékon 

kérjük feltüntetni: ” KONYHA AJÁNLAT.” A határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

A pályázatbontás határideje: 2011. június 29. (szerda) 16, 30. Helye: 

Polgármesteri Iroda .A bontást és az előzetes értékelést  Ügyrendi, 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság végzi. A bontáson a pályázó illetve 

meghatalmazottja jelen lehet. 

A pályázat elbírálási határideje: 2011. június 29. (szerda) 17,00 

rendkívüli képviselő – testületi ülés keretében. 

Értékelés szempontok: 

- kizárólag az a pályázat érvényes, amely megfelel a 3. pont valamennyi 

bekezdésének, 

- a kiírás 4. pontjának valamennyi (tíz) bekezdése egy pontot ér. 

A pályázat nyertes az, aki felhívásban rögzített tartalmi – formai 

követelmények teljesítés mellett a legmagasabb pontszámot éri el. 

Pontszámazonosság esetén a kiíró fenntartja jogot arra, hogy az 

érintettekkel együttes tárgyalást tartson, és összességében a legjobb 

ajánlattevővel kössön szerződést. 

Kiíró fenntartja a jogot arra, egyetlen érvényes ajánlattevő estén - 

kizárólag kiíró javára – történő módosítására.  

A kiíró fenntartja a jogot  arra hogy,   a pályázatot annak bármely 

szakában eredménytelenné nyilvánítsa. 

Kiíró azon pályázatokat, melyek nem felelnek meg a tartalmi, formai 

követelményeknek érvénytelennek nyilvánítja, és érdemben nem 

vizsgálja. 

A képviselő - testület a hirdetményt a helyben szokásos módon – a 

polgármesteri hivatal hirdetőtábláin, a község honlapján – teszi közzé. 
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Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      azonnal 

 

 

7./ Áchim u. 18. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítésének ügye 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egyetlen egy jelentkező volt, szeretnék megvásárolni az 

ingatlant. Kérdés van? Amennyiben nincs, kérem kéz fel emeléssel jelezzék a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

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

 

87/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 

 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete úgy 

határoz, hogy Székely Szilvia és élettársa Balogh 

Sándor, 5672 Murony, Tessedik utca 12. szám alatti 

lakosok részére 3. 500. 000 forint – azaz hárommillió-

ötszázezer forint – összegben értékesíti a Murony, 

Áchim utca 18. szám alatti forgalomképes 

önkormányzati lakást, mely áfa mentes. A képviselő – 

testület tudomásul veszi, hogy a vevők az ingatlant 

pénzintézeti hitel igénybe vételével kívánják 

megvásárolni. 

A vételárat, a szerződés aláírását követő 60 napon belül 

– de legkésőbb 2011. augusztus 22.-ig kell Murony 

község Önkormányzat 53200060 – 10000379 –es 

számlájára befizetni. 

A képviselő – testület felhatalmazást ad a 

polgármesternek az adásvételi szerződés aláírására, 

megkötésére és a vételár kiegyenlítését követően a 

vevők ingatlan nyilvántartási bejegyzésére. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      folyamatos 

 

8./ Közép - Békési Térség Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosításának elfogadása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A 145 szavazat közül Murony községnek 2 szavazata van. 

Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

 

 

 

 



Murony község Önkormányzat                                                      5672  Murony, Földvári u. 1. 

 

Készült:  2011.június 22.-én 

----------------------------------------------------------12---------------------------------------------------- 

 

88/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak 

módosítását, az alábbiak szerint: 

1. A Társulási Megállapodás preambuluma kiegészül a következő szöveggel: „ A 

Társulás az ivóvízminőség-javító program során elsősorban a Társulásban tagként 

résztvevő Önkormányzatok képviseletét látja el és a projekt lebonyolítójaként 

működik közre. A Társulás, mint önálló jogi személy, a projekt lebonyolítása során 

nem törekszik önálló vagyon megszerzésére, a projekttel összefüggő önerő és 

pályázati források közvetlenül a tag Önkormányzatok forrásait érintik és gyarapítják, a 

projekt során létrejövő vagyon közvetlenül a tag Önkormányzatot illeti az 

Önkormányzatok közötti külön megállapodás szerint.”  

2. A Társulási Megállapodás I.1. második francia bekezdése törlésre kerül, kivéve 

annak utolsó mondata, vagyis: " A társulás működésére a költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."  

3. Kiegészül a Társulási Megállapodás I.4. pontja azzal, hogy: "A Társulás a 

benyújtandó pályázatot az együttműködő önkormányzatok nevében és képviseletében, 

a pályázati felhívásban megjelölt 951-es szervezeti kódszámon nyújtja be. A Társulás 

törvényes képviselője a jelen társulási megállapodásban foglalt keretek között jogosult 

nyilatkozatot tenni a tag önkormányzatok pályázata ügyében " 

4. A Társulási Megállapodás VI fejezete, a Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás 

címszó alatt a következők szerint módosul: 

a. Törlésre kerül a Társulás vagyonára vonatkozó VI.1.1.-ban foglalt szövegezés, 

helyette az alábbi szöveg kerül elfogadásra: " A projekt során megvalósuló 

viziközművek (vagyon) - az egyes települések beruházásában megvalósuló 

műszakilag elkülönült rendszerek kivételével- a tag önkormányzatok közös 

tulajdonába kerülnek. A közös tulajdonban lévő vagyon olyan arányban illeti meg 

eszmei hányad szerint az egyes önkormányzatokat, ahogyan a megfizetett önerők 

egymáshoz aránylanak." 

b. Törlésre kerül a VI.1.2. szövegrész, helyette az alábbi szövegezést fogadják el 

a felek: " A társulásban résztvevő tag önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

meglévő, de a beruházással érintett víziközmű rendszerükhöz hozzáépüljön a projekt 

által megvalósítani tervezett beruházás.  

c. Törlésre kerül a külső pénzforrásra vonatkozó VI.2.1. rész.  

d. Törlésre kerül az önerőre vonatkozó VI.2.3.1. pont, helyette a következő 

szövegezés kerül felvételre: "A Tag önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy a projekt finanszírozásához szükséges önerőt biztosítják, egyben ennek 

összegyűjtésére, beszedésére felhatalmazzák a Társulást. A Tag önkormányzatok 

felhatalmazzák arra is a Társulást, hogy az önerőhöz igénybe vehető vagy azt kiváltó 

támogatások pályázása, ill. ilyen források lehívása ügyében eljárjon" 

e. Törlésre kerül a belföldi és nemzetközi támogatások VI.2.4. fejezet teljes 

egészében. 

5. A Társulási Megállapodás VIII.2.3.6. pontjának bevezető részéből törlésre 

kerül „a Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán túl” szövegrész, miután 

az ellentétes a társulásokról szóló törvény rendelkezéseivel. Ezen felül törlésre kerül 

ezen rész c) alpontja. 

6. A Társulási Megállapodás IX. 1. és 2. alpontjában szereplő Társulásra 

vonatkozó hivatkozás helyébe a Tag önkormányzatok szöveg kerül.  
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7. Módosul a Társulási Megállapodás VIII. 3.2.1 pontja, mely szerint az Elnökség 

évente nem minimum 6 alkalommal, hanem évente minimum két alkalommal tart 

ülést. 

8. A Társulási Megállapodás XI.1. pontjának első mondata utáni szövegrész 

törlésre kerül. 

9. A Társulási Megállapodás szövegében a Dél-alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatal elnevezés alatt, mindenkor annak jogutód szervét kell 

feltüntetni. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      azonnal 

 

9./ Bejelentések, egyebek 

- Hulladékszállítási - közszolgáltatási szerződés ajánlatának áttekintése 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 2012-ben lejár a jelenlegi szerződés, kérné az 

előterjesztés részét képező határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

89/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat Békés Város polgármesterével a közös 

hulladékgyűjtő vállalkozásalapításról és annak 

eredményéről tájékoztassa a testületet a soron következő 

testületi ülésen. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      folyamatos 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az urnafal építésével kapcsolatosan egy békési vállalkozó 

ajánlatot tett. De egyeztetni kellene a temető üzemeltetőjével is.  Amennyiben egyet értenek, 

kérem kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

90/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat az urnafal építésével kapcsolatosan, és 

annak eredményéről tájékoztassa a testületet a soron 

következő testületi ülésen. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      folyamatos 
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Elköszön Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérné, hogy Sántáné Varga Mónika helyi lakos 

helyzetére való tekintettel, kedvezően döntsenek, a belvíz miatt felázott ingatlanuk 

megvédésére járdát építtetnének, anyagra, 2, 6 m
3
 betonra lenne szükségük.  

Amennyiben egyetértenek, kérem kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

91/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

úgy határoz, hogy Sántáné Varga Mónika, 5672 

Murony, Rákóczi u. 45. szám alatti lakos kérelmét 

támogatja, és az abban részletezett számítások szerinti 

járda építéséhez kb. 2, 6 m
3
 betonhoz szükséges anyagot 

biztosít, annak érdekében, hogy egy esetleges belvíz 

esetén az ingatlannak védelmet jelentsen. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges anyagok 

átadására. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      értelem szerint 

 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Megkérdezné, hogy a közalkalmazottak részére adható 

étkezési támogatásról mikor dönt a testület? 

  

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A féléves beszámoló után, az augusztusi ülésre lett halasztva a 

döntés a költségvetés készítésekor. 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Szeretné még elmondani, hogy nem lopás és nem túl 

költekezés miatt bocsátották el a Hidasháti Zrt. -től. Megszűnt az a részleg ahol eddig 

dolgozott, és a későbbiek folyamán jutalékos formában továbbra is visszavárják. Azért kérte 

jegyzőkönyvbe írni, mert sajnos visszahallotta a faluba, hogy ezt beszélik az emberek. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A soros üléséken mindig tájékoztatják a testületet az éppen 

aktuális pénzügyi helyzetről. Ezt kérné pótolni. 

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Máris összeszedi a kért adatokat. 

Tehát 2011. május 31.-ei állapotnak megfelelően: 

- a pénztárban 145 000 Ft 

- lekötött betétben 6 millió Ft 

- adó számlán: 1 450 000 Ft 

- közműfejlesztési hozzájárulásra befizetve 2 185 000 Ft 

 

Buzgán Mihály képviselő: Az iskola utcájában az átereszeket ki kellene takaríttatni, akár saját 

dolgozók révén is. 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A vízgazdálkodási társulat dolga, nem irányíthatjuk őket. 

Tárgyalásokat folytattak az aszfaltkeverőkkel, illetve a közútkezelővel.  A konkrét ajánlatokat 

a következő ülésen a testület elé fogja terjeszteni. Többek között szó volt a Köles utca, Juhász 

utca, Tessedik utca patkázásáról is. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Az útépítők a nagy járművekkel nem a megállapodásban szereplő 

útvonalakon haladnak, hanem bejárnak a faluba is. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nos, ha kárt okoznak az utakban, akkor azt helyre kell 

hogy állítsák. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A legutóbbi ülés után felvetődött a körjegyzőség kérdése. A 

tanyagondnokság kérdését is megkellene oldani, mivel nem jogszabály szerint működik, 

Kamutnak nincs 40 órában foglalkoztatott tanyagondnoka. Ha már Mezőberényhez tartozik az 

Alapszolgáltatási Központ, és most már az iskola is, akár gondolkodhatna a testület 

körjegyzőség alakításában is. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Mérlegelni kellene a körjegyzőséget, van egy hat hónapos 

kikötés, kritérium ami a  meglévő körjegyzőséghez csatlakozásnál lép életbe, új körjegyzőség 

kialakításánál nincs ilyen kikötés. Mivel 2013-tól várható a járások megalakulása, így végül is 

egy évről van szó, nem lehet tudni, hogy utána mi lesz, vagy hogy hova fog tartozni Murony, 

Békéshez, vagy Mezőberényhez. Azt is mérlegelni kell, hogyha nem Murony lesz a gesztor, 

akkor a munkáltatói jogkört is viszi. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az Alapszolgáltatási Központ és most már az iskola, óvoda 

munkáltatója is Mezőberényhez tartozik, egy év alatt is meg lehetne takarítani valamennyit, 

ha takarékoskodni akar a testület. 

Javasolja, hogy határozatba legyen foglalva a körjegyzőség és a tanyagondnokság kérdése. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek, kérem kéz fel emeléssel 

jelezzék. 

 

A képviselő – testület 5 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

92/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat a Mezőberény, és/vagy Bélmegyer- 

Tarhos körjegyzőséghez csatlakozásával kapcsolatosan, 

és annak eredményéről tájékoztassa a testületet a soron 

következő testületi ülésen. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      folyamatos 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tanyagondnoksággal kapcsolatosan, amennyiben 

egyetértenek, kérem kéz fel emeléssel jelezzék. 
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A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

93/2011.(VI. 22.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat Mezőberény Várossal a 

tanyagondnoksággal kapcsolatosan, és annak 

eredményéről tájékoztassa a testületet a soron következő 

testületi ülésen. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      folyamatos 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megköszöni a részvételt, és más hozzászólás hiányában 

az ülést bezárja. 

  

 

- Kmf. - 

 

 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                  Kosznáné Pule Ilona 

      Polgármester               Jegyző 

 

 

 

 

            

                                Buzgán Mihály   Jeneiné Batízi Julianna 

               Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


