
Murony község Önkormányzat                                                      5672  Murony, Földvári u. 1. 

 

Készült:  2011. augusztus 17.-én 

----------------------------------------------------------1---------------------------------------------------- 

 

Ikt. sz.: 2-22/2011. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. augusztus 17.-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:     
 

Bereczki Lászlóné óvodavezető 

Budásné Kis Edit tagintézmény vezető 

Gubis Andrásné egyesített óvodák vezetője 

Kosznáné Pule Ilona jegyző 

Madarász Ágnes tagintézmény vezető 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó 

Öreg István főigazgató 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a meghívott vendégeket és 

minden kedves megjelentet, megállapítja hogy az ülés határozatképes, és kéri a meghívóban 

szereplő napirendi pontok elfogadását, illetve javasolja a 3. napirendi ponttal való kezdést, azt 

követően a 2. napirendi pont és utána az 1. napirendi pont következne. 

 

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

 

108/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja az előterjesztésben szereplő napirendi pontokat, 

és a napirendi pontok sorrendjének változását. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja Ladányi Lászlóné és Dr. Lázár Magdolna Csilla 

képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását.  

 

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

        

109/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja Ladányi Lászlóné és Dr. Lázár Magdolna Csilla 

képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Pocsai Imre László képviselő megérkezett. 
 

 

3./ Tájékoztató a Békési Kistérségi Óvoda működéséről és az évkezdésről 

 Előadó: Bereczki Lászlóné óvodavezető 

   Madarász Ágnes tagintézmény vezető 

   Gubis Andrásné egyesített óvodák vezetője 
 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megkérdezné Bereczki Lászlóné óvodavezetőtől kívánja-

e kiegészíteni a tájékoztatót? 

 

Bereczki Lászlóné óvodavezető: El szeretné mondani, hogy a szolgáltatók nem tudják 

leolvasni a fogyasztási helyeket csak augusztus 31.-én után, és csak utána fogják kiszámlázni 

a ténylegesen elfogyasztott villanyt, gázt, vizet, ezért nem tudnak elszámolni augusztus 31-el. 

Végezetül megköszönné az együttműködést a testületnek, nagyon jól működő kapcsolat 

bomlik fel sajnálatos módon.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, nagyon jó volt az együttműködés, köszönjük 

szépen, csak az iskola miatt volt szükséges meghozni ezt a döntést, az óvoda működésével 

teljes mértékben meg voltak elégedve. Kérdés van még az óvoda beszámolójával 

kapcsolatosan? 

Amennyiben egyetértenek, kérem kéz fel emeléssel, jelezzék. 

 

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

 

110/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja a Békési Kistérségi Óvoda működéséről és az 

évkezdésről szóló beszámolót. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      azonnal 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadja a szót a jegyzőasszonynak. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Megköszöni a szót, és nagy tisztelettel köszönt mindenkit. Az 

óvoda SzMSz módosítását jóvá kellene hagyni. A korábbi jó működéshez képest nem 

történtek változások, csak a tagintézmény névváltoztatása miatt van erre szükség, kiegészítve 

a muronyi tagintézménnyel, adatokkal. Tekintettel annak nagy terjedelmére az SzMSz nem 

lett ki küldve előterjesztésnek, de bármikor a testület rendelkezésére bocsátja elektronikusan. 
 

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

jelezzék. 

 

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

 

111/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő - testülete a 

Mezőberényi Kistérségi Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását egységes szerkezetben 

jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi hatályba lépéssel.  

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      intézkedésre azonnal 

 

 

Bereczki Lászlóné óvodavezető és Madarász Ágnes tagintézmény vezető távozik az ülésről. 
 

 

2./ Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola 2010/2011-es tanévének munkájáról, a 2011/2012-

es tanév indításának megtárgyalása 

 Előadó: Kis Eszter igazgató 

  Budásné Kis Edit tagintézmény vezető 

  Öreg István főigazgató 
 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megkapta a testület az előterjesztést. Megkérdezné a 

tagintézmény vezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a tájékoztatót? 
 

Budásné Kis Edit tagintézmény vezető: Nem, köszönöm. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nos, a kiadásokat nézve, a személyi juttatások 54 %-on 

teljesültek. Megmagyarázná, hogy miért teljesítettek túl? 

 

Budásné Kis Edit tagintézmény vezető: Nem tudja, ezt a kimutatást nem látta, nem ismeri a 

tartalmát. Tudomása szerint 13 tanulót írattak eddig ki a szülők az iskolából. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Más hozzászólás? Főigazgató Úr? 

 

Öreg István főigazgató: Tisztelettel köszönt mindenkit. Tanulói létszámmal kapcsolatosan 

tájékoztatná a tisztelt Képviselő – testületet, hogy 79 fő tanuló van jelenleg a kamutiakkal 

együtt, mert a kamuti 8.-ik osztályosok Muronyba iratkoztak be, de szeptember 1-én tud 

biztos létszámot mondani. Annak ellenére hogy kis létszámú iskola, elég sok a hátrányos 
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helyzetű gyermek, sajátos nevelési igényű, illetve magatartás zavaros tanuló. Augusztus 22.-

én alakuló értekezletet fognak tartani, szeptember 1.-én tanévnyitó, Mezőberényben is 

tanévnyitó, azt követően pedagógiai fórumra kerül sor, meghívót majd fognak küldeni. 

Kialakulni látszik a muronyi rendszer, szeretnének szülői fórumot tartani, ahol elmondanák, 

hogy mit tudnak nyújtani és mit várnak el. Az a célunk, hogy a gyerekek érdekében mindent 

megtegyünk. Továbbra is áttanításokkal tudják megoldani a hiányzó szakos tanárok 

tantárgyainak megtartását. A mezőberényi képviselő –testület augusztus 29.-én tárgyalja az 

intézmények működését, ezért is volt szükséges a dokumentumok jóváhagyására, ezzel 

egyidejűleg megtörténik a létszám, illetve a költségek beépítése a költségvetési rendeletbe, de 

így nehéz lesz, ha nem kapunk Békésről adatokat. A kamuti 5-7. osztály kérdéses, hogy ide 

iratkozik –e. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megkereste az egyik kamuti képviselő a bejárással 

kapcsolatosan, azt tanácsolta neki, hogy keresse fel az igazgató urat. 

 

Öreg István főigazgató: Igen,  beszéltünk róla, hogy a 8. osztályos gyerekek Muronyba 

fognak járni, már benne vannak a létszámba, mintegy 7 főről van szó. A bejárást megoldják, 

reméli támogatni fogja a muronyi önkormányzat. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem valószínű, hogy Murony úti-költségtérítést fog adni 

a kamutiaknak. 

 

Öreg István főigazgató: Elnézést, rosszul mondta. A kamuti önkormányzat fogja támogatni a 

bejáró gyermekeket. Mivel megszűnt a bejáró normatíva, másképp kell megoldaniuk. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Tisztánlátás miatt elmondja, Kamut lépett ki a Békési 

iskolatársulásból, még a tavasszal. Akkor is megszűnt volna a kamuti gyerekek után járó 

bejáró normatíva, ha Murony marad Békésnél, és nem csatalakozik Mezőberényhez. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az elmúlt időszakban sok probléma volt az iskolában a 

gyerekkel, nincs fegyelem, törtek-zúztak. Annyit kérne a főigazgató úrtól, hogy az ilyen 

problémákat oldja meg, nyugodtan el lehet tanácsolni azt a gyereket, aki nem bír magával 

 

Öreg István főigazgató: A házi rendet be kell tartatni. Az elmúlt időszakkal nem tud és nem is 

akar foglalkozni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A testület határozatot hozott, arról hogy 4 fővel csökkenti a 

pedagógusi létszámot. Ki fogja elküldeni őket? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Majd az új vezetőség eldönti. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Maximum négy fő lett meghatározva. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szeptember 1. után tudunk nyilatkozni. 

 

Öreg István főigazgató: Igen, szeptember 1. után tudunk lépni, egy főnek már megoldódott a 

sorsa, a döntést még nem hozta meg Mezőberény, október 15-e után derül ki. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Azt magyarázzák meg, hogy a személyi juttatásokat miért lépték 

túl? 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérni kell egy kimutatást a személyi juttatások 

túllépéséről. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Beszélt az illetékessel, és azt a tájékoztatást kapta, hogy nem 

készültek el a pontos kimutatással. A túllépést nyilván ki kell majd fizetni. Tavaly év végére 3 

millió forinttal lépték túl az előirányzatot.  A Murony részére járó 2 havi étkezési díjból  

adódó számlából bekompenzáltak ebbe az összegbe, de így meg Murony nem tudja fizetni a 

havi hozzájárulást. A végelszámolás érdekes lesz. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: További kérdések vannak? Nincsenek. 

Amennyiben elfogadják az iskola beszámolóját, kérem kéz fel emeléssel, jelezzék. 

 

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

 

112/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja a Békési Kistérségi Iskola 2010/2011-es 

tanévének munkájáról, és a 2011/2012-es tanév 

indításáról szóló beszámolóját. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      azonnal 

 

 

Budásné Kis Edit tagintézmény vezető, Gubis Andrásné egyesített óvodák vezetője és Öreg 

István főigazgató távozik a teremből. 

 

 

1./ Tájékoztató két ülés között történtekről 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tehát az első közmunkás csoport letöltötte idejét, most 

jön a második csoport. Az iskolával jól haladnak, hátra van még a festés, aztán jön a 

tornacsarnok, közben a Köles utcán járdát építettek. Útfelújításokkal kapcsolatosan több 

árajánlat is érkezett, de majd a bejelentések, egyebek napirendi pontban megvitatásra 

kerülnek, illetve döntésre kerülhet sor. 

Jó visszajelzéseket kapott a falu szépülésével kapcsolatban, a bolt előtti pagoda felállítása is 

teljes mértékben a közmunkások munkája volt. 

 

Kérdés van? Nincs. 

Amennyiben egyet értenek, kérem, kéz fel emeléssel, jelezzék. 

 

A képviselő – testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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113/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja a két ülés között történtekről szóló 

tájékoztatót. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      azonnal 

 

 

4./ Átfogó értékelés a Kamut - Murony társulásban működő tanyagondnoki szolgálatról 

Előadó: Balogh Imréné Kamut község polgármestere 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót az 

ÜPGB. elnökének. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A bizottság pontosítást kért Murony község 

önkormányzat 2011. évi tervezett éves hozzájárulás összegéről, kilométer arányos megosztást 

kér a költségeket illetően, kérdéses a jelenlegi tanyagondnok munkaszerződésének lejárta. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Beszélt a kamuti polgármester asszonnyal, hozzájárulást nem 

kell fizetni semmit, mert a prémiumévek program által visszaigényelt összeg fedezi a 

költségeket, a tanyagondnok október végén nyugdíjba megy, tehát november 1-től fel kell 

venni egy tanyagondnokot. Már ki is választották, hogy kit vennének fel, csak végzettsége 

nincs. Úgy gondolták, hogy a képzését fele-fele arányba fizesse ki Murony és Kamut község. 

Nos Muronyban volt egy tanyagondnok végzettségű fiatalember,  de nem  őt szeretnék. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, ki lett fizetve a képzése, aztán kamuti 

tanyagondnokot választottak, 2 fő tanyagondnok képzését már ki fizette az önkormányzat, 

nem járul hozzá az önkormányat egy új tanyagondnok képzéséhez. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Úgy tűnik a beszélgetés kapcsán, hogy Kamut inkább egyedül 

maradna a szolgálatban. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A két falu nyerte meg az autót. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Igen, csak nagy változások lesznek az alapellátás terén, 

pályázni kell majd, Mezőberényhez kellene csatlakozni. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Beszélt Mezőberénnyel, az a baj, hogy Mezőberénynek nincs 

tanyagondnoki szolgálata. Nincsenek tanyák a körzetében, ezért nem fér bele Murony a 

mostani ellátásba a járművek terén. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: De ezt csak úgy lehetne, ha Murony Kamuttal együtt 

társulna Mezőberénnyel. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szeptemberben döntést kell hozni. 
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Kosznáné Pule Ilona jegyző: Vagyon elszámolás tervezetet kellene kérni, a társulás 

megszűnése esetén a tisztán látás érdekében. Ne utólag merüljenek fel kérdések, ami megint 

csak konfliktust szülne. 

 

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

jelezzék. 

 

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

 

114/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete a 

Kamut – Murony társulásban működő tanyagondnoki 

szolgálat tevékenységéről, működéséről szóló 

beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete 

ugyanakkor úgy határoz, hogy felkéri Kamut község 

Polgármester Asszonyát Balogh Imrénét, hogy 

készítsen egy vagyon elszámolás tervezetet, arra 

vonatkozóan, ha Murony község Önkormányzat 

Képviselő –testülete úgy határozna, hogy 2011. 

december 31. napjával kiválik a tanyagondnoki 

társulásból. 

Felkéri a polgármester asszonyt arra, hogy a tervezetet 

oly módon készítse el, hogy azt a testület 2011. 

szeptember 21. soros ülésén megtárgyalhassa. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

5./ Tájékoztató a 2011. év I. féléves gazdálkodásról, felújítások, beruházások 

megvalósulásáról 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

     Kosznáné Pule Ilona jegyző 

    Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elmondaná, hogy az intézményeken a szokásos nyár 

felújítás – karbantartás megtörtént. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Az étkezési jegyek a közalkalmazottak részére ki lett 

számolva? 

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Igen. Bruttó 160. 000 Ft a négy hónapra, 

szeptembertől- decemberig a teljes illetve részmunkaidősök részére. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, joguk van hozzá, ha a pedagógusok is megkapják. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Hány fő közalkalmazottról van szó? 
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Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: 6, 75 fő jön ki a részmunkaidősökkel együtt, nettó 

5 000Ft/fő/hó. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A többi dolgozónak is joga van hozzá január 1-től megkapni az 

étkezési hozzájárulást, amit a pedagógusok megkaptak. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a 2011. év I. féléves 

gazdálkodásról szóló beszámolót. 

 

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

kérem, kéz fel emeléssel, jelezzék. 

 

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

 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/ 2011.(VIII. 17.) önkormányzati rendelete 

Murony község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 23.) számú rendelet 

módosításáról 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek azzal, hogy a 

közalkalmazottak, munkatörvénykönyves dolgozók szeptember 1.-tő nettó 5 000 Ft étkezési 

hozzájárulásban részesüljenek, kérem, kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

115/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat képviselő – testülete 

úgy határoz, hogy a muronyi önkormányzat 

intézményeiben és az önkormányzattal feladat-ellátási 

társulásban résztvevő helybeli intézményekben - 

Védőnői szolgálat, Művelődési ház, Hivatal - a 

közalkalmazottak illetve állományban lévők részére 

havi nettó 5 000 Ft értékben étkezési hozzájárulást 

biztosít 2011. szeptember 1.-től.  

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

felhatalmazza a polgármestert az étkeztetéssel 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

6./ Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételeinek megvitatása 

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző  

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A Kormányhivatal 2011. évi ellenőrzési tervének kiemelt 
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feladatát képezi a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése 

tárgyában alkotott rendeletek törvényességi ellenőrzése. Szóbeli észrevétellel élt a hivatal a 

25/2010.(XII. 13.) számú, a lakbérről és a külön szolgáltatások díjairól szóló rendelet 

kapcsán, mivel az nem tartalmaz konkrétumokat a lakásokon elvégzett munkák költségeinek 

beszámítási módjáról. Ezt követően a 2/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete tárgyában, 

mely a házasságkötések, és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az 

anyakönyvvezető juttatásáról rendelkezik, a hivatal itt megjegyezte, hogy a díjmentes 

szolgáltatásokat nem kell/lehet felsorolni, illetve az anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 

nem ide tartozik, illetve a késedelmes fizetés esetén követendő eljárás sem pontos. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek a tiszteletdíj rendelet 

módosításával, kérem, kéz fel emeléssel, jelezzék. 

 

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

 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének  

9/2011. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 

a települési képviselők tiszteletdíjáról 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek a lakbér rendelet 

elfogadásával, kérem, kéz fel emeléssel, jelezzék. 

 

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

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2011.(VIII.17.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakások bérletére vonatkozó szabályokról 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek az anyakönyvi rendelet 

elfogadásával, kérem, kéz fel emeléssel, jelezzék. 

 

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

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2011. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések,  és egyéb családi események szolgáltatási 

díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról 

 

 

7./ Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos rendelet megalkotása 

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A jogszabályoknak megfelelően a rendelet tervezet el lett küldve 

a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek 
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véleményezésre, illetve a környező településeknek tájékoztatásul. A Környezetvédelmi 

Felügyelőség javasolja a rendelet – tervezet elfogadását. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek a folyékony hulladékrendelet 

elfogadásával, kérem, kéz fel emeléssel, jelezzék. 

 

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

 

Murony Önkormányzat Képviselő - testületének 

12/2011.(VIII. 17.) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 
 

 

8./ Alapító okirat módosítása 

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Az alapítói okiratot módosítani kell a konyha bérbeadás miatt. A 

9. pontban: A költségvetési szerv működési körénél módosítani kellet az étkezési feladatok 

ellátását, ezentúl bérbe adott konyha működtetésével oldja meg a hivatal. 

 

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

jelezzék. 

 

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

 

116/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat képviselő – testülete 

úgy határoz, hogy elfogadja Murony község 

Polgármesteri Hivatal Alapítói okirat módosítását. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

9./ Békés Megye Területrendezési Tervének véleményezése 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Megküldte véleményezésre Békés Megye Képviselő –testülete a 

Békés Megye Területrendezési Tervének módosítását. Szakmai véleményt volt indokolt kérni 

az Optimunka Bt.-től,  Csaba Márton vezető mérnök úrtól, - akik korábban a községrendezési 

tervet is készítették-  hogy  mit is jelent Murony tekintetében a tervezet. Most van lehetőség 

erről beszélni, később hiábavaló. Ismerteti a szakvéleményt, mely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Nagy tisztelettel köszöni, hogy a megye elküldte a testületnek a 

területrendezési terv módosítását. Úgy gondolja, hogy alaposabban meg kellett volna 

vizsgálni, hogy mi vonatkozik Murony községre. A szakmai fórumra senki sem ment el, nem 

tudta kihámozni, hogy mit terveznek a területen. Megköszöni az erőfeszítéseket Csaba Márton 
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vélemény kikérésével kapcsolatosan. Megkérdezné, hogy a testület kifogásolhatja a 47-es főút 

építését? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen.  

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

 

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

 

117/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzatának Képviselő – 

testülete a Békés Megye Területrendezési Tervének 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta – és 

szakértői véleményt követően - kéri, hogy lehetőség 

szerint az alábbi javaslatokat a tervmódosítás során 

szíveskedjenek figyelembe venni: 

1.) A hagyományos vidéki települési térség területét 

a lakóterülettel közvetlen határos már igénybevett 

kereskedelmi szolgáltató gazdasági területekkel 

növelni kell, hogy a következő rendezési tervek 

készítése kevesebb korlátozásnak kelljen, hogy 

megfeleljen. 

2.) Az Erdőgazdálkodási térség igazodjon a 

rendezési tervben is szereplő, már nagy többségben 

betelepített erdőterületekhez. 

3.) M47-es nyomvonala: 

Az OTrT-ben szereplő nyomvonal nem sérti a település 

érdekét. 

A megyei tervben tervezett nyomvonalvezetés a 

Kamuti Serköv területén és a felszámolandó 

szeméttelepen keresztül halad, valamint a szélerőmű 

telepítési lehetőségét biztosító területen is keresztül 

halad, annak használható területét csökkenti. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      értelem szerint 

 

 

10./ A 2011. évi beiskolázási támogatások meghatározása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A bizottság egyetért az összegekkel és elfogadásra 

javasolja, illetve módosításra javasolja a beadási határidőt szeptember 30-ra. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek a határozati javaslattal, kérem, 

kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

A képviselő – testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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118/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat képviselő – testülete 

úgy határoz, hogy muronyi lakcímmel rendelkező, a 

muronyi általános iskolába járó gyermekek részére 

személyenként 3. 000 forint összegű beiskolázási 

támogatást biztosít. 

Beiskolázási támogatást nyújt továbbá a középfokú 

oktatási intézményekben tanuló gyermekek részére 4. 

000 forint / fő összegben, illetve a főiskolán, 

egyetemen nappali képzésben részesülő tanulók 

számára, 5. 000 forint/fő összegben. 

A jogosultsághoz jövedelemigazolás nem szükséges, 

azonban a támogatás igényléséhez iskolalátogatási 

bizonyítványt szükséges csatolni a közép és felsőfokú 

oktatásban részt vevőknek, míg a helyi iskola névsorral 

tájékoztatja a hivatalt a jogosult gyermekekről. 

A kérelmek 2011. szeptember 30.-ig nyújtandók be, a 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      azonnal 

 

 

 

11./ Bejelentések, egyebek 

- KWS Kft kérelme 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A KWS Magyarország Kft. muronyi Nemesítő Állomása 

telephelybővítést tervez, melynek során megvásárolná a szomszédos ingatlanokat. 

Tervezetükben szerepel a 078/7  hrsz-ú út megvásárlása is, mely önkormányzati tulajdon. 

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

 

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

 

119/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete 

elviekben úgy határoz, hogy  a Murony külterület 

078/7 hrsz- ú 515 m2  földterületet  - átminősítést 

követően – elcseréli  a 078/9 hrsz- ú földterületen az 

újonnan kialakítandó  út minősítésű  földterületre. 

A képviselő – testület kijelenti, hogy a cserét követően 

az önkormányzati törzsvagyon nagysága nem 

csökkenhet. 

Felhatalmazza a polgármester a KWS Magyarország 

Kft. képviselőivel való tárgyalásra. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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- Körösök Völgye LEADER Helyi Akciócsoport szándéknyilatkozat kérése 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előterjesztéseket mindenki megkapta, támogatja a 

szándéknyilatkozat kiadását. 

Amennyiben egyet értenek, kérem, kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

120/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő - testülete 

úgy határoz, hogy támogatja a Körösök Völgye 

LEADER Helyi Akciócsoport területén alakuló új 

HACS létrejöttét, és szándéknyilatkozattal fejezi ki az 

egyesület megalapításában és későbbi munkájában való 

részvételi szándékát. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az egyesület alapszabály tervezetével egyet ért. 

Amennyiben egyet értenek, kérem, kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

121/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő - testülete a 

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 

alapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az 

Egyesület alapszabály – tervezetét megismerte, az 

abban foglaltakkal egyetért.  

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testülete 

úgy dönt, hogy alapító tagként részt vesz a Körösök 

Völgye Vidékfejlesztési Egyesület megalakításában. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

eljárásokban való részvételre és Murony Község 

Önkormányzat képviseletére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

- Murvahely zártkerti utak feltöltési ügye 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha van lehetőség rá, támogatjuk az ötletet. De 

folyamatban van az önkormányzat területén lévő beton összezúzása, esetleg azt tud biztosítani 

a kérelmezőknek. 
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Pocsai Imre László képviselő: Nem tudja, hogy van, máshol a kivitelezők ingyen adják a mart 

aszfalt.  

 

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

jelezzék. 

 

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

 

122/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete 

úgy határoz, hogy a murvahelyi zárt kert útjának 

feltöltésére kavicsot, őrült bitument biztosítani sajnos 

nem tud, mivel ilyen anyag nem áll az önkormányzat 

rendelkezésére. 

Folyamatban van az önkormányzat területén 

elhelyezett beton összezúzása, melyből – külön 

megbeszélés alapján, felmérést követően – biztosít a 

kérelmezőnek. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

- Csaba Ingatlan Kft kérelme 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A konyha bérlőjének van egy 6m
3
 tartálya szennyvíznek, 

szeretné lerakatni. A szennyvíz elvezető rendszer tartályra kötésének költségét vállalja, 

kérelmezte, hogy a telepítéshez szükséges földmunkákat, gödör kialakítását az önkormányzat 

saját költségén elvégeztesse. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Az elmúlt évben több ajánlatot kért az önkormányzat, 300-400 ezer 

forintra emlékszik. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: A telepítéshez szükséges földmunkákat kéri. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Ezt meg kell beszélni, mert azt le kell betonozni a talajvíz miatt 

is. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Komoly földmunkagép kell hozzá, stabilizálni kell a tartályt. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Az önkormányzatnak is van tartálya, rakassa le ő. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, az önkormányzat tartályát kellene lerakattatni a 

bérlővel. Amennyiben egyet értenek, kérem, kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

A képviselő – testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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123/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete 

úgy határoz, hogy a Csaba Ingatlan Kft kérelme nem 

teljesíthető, tekintettel az anyagi feltételekre. Az 

önkormányzat tartályt biztosít szennyvíztárolásra a 

konyhánál, de a tartállyal kapcsolatos telepítés, illetve 

földmunkálat költsége a bérlőt terheli. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

- Teerag -Asdag Kft árajánlata útjavításra 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Folyamatban van a pályázat beadása az utcák javítására, 

átnézve a beérkezett árajánlatokat, a Teerag –Asdag Kft ajánlata nagyon magas, 4 710 000 

forint a Mokry utca aszfaltozása.  

 

Pocsai Imre László képviselő: A Magyar Közút Zrt. ajánlata kedvezőbb. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Mielőtt döntés születik, ebben az ajánlatban nincs benne az út 

lezárása, ez csak előkészítés. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: Összesen mennyi? 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Bruttó 1 422 500 Ft. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A Teerag –Asdag Kft 40m3 betont 100 000 +áfáért összezúzna, 

egy havi bérleti díjától eltekintene.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, a beton összezúzást támogatja. 

Amennyiben egyet értenek, kérem, kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

124/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete 

úgy határoz, hogy elfogadja a Teerag –Asdag Kft 

árajánlatát, melyben 40 m3 beton összezúzására 

100 000 Ft+ áfa összegben munkagépet biztosítanak. 

Felhatalmazza a polgármestert a vezetőkkel való 

tárgyalásra, illetve a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. árajánlata útburkolat javítási munkákra vonatkozóan 
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Ladányi Lászlóné képviselő: A Tessedik utcában a járdát is meg kellene javítani. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elfogadásra javasolja az árajánlatot, a lehetőségekhez 

mérten 10 % kedvezmény biztosítása mellett.  

Amennyiben egyet értenek, kérem, kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

125/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete 

úgy határoz, hogy elfogadja a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt árajánlatát, melyben a Köles utca, Juhász utca és a 

Tessedik utca aszfaltozását vállalja 1 138 000 Ft +áfa 

összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert a vezetőkkel való 

tárgyalásra, illetve a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

- Csaba Polisz Kft árajánlata a Mokry utca burkolatjavítására 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Támogatja az árajánlat elfogadását. 

Amennyiben egyet értenek, kérem, kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

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

 

 

126/2011.(VIII. 17.) Kt. határozat 

 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete 

úgy határoz, hogy elfogadja a Csaba Polisz Kft 

árajánlatát, melyben a Mokry utca burkolat javítását, 

kátyúzását vállalja 704 000 Ft +áfa összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert a vezetőkkel való 

tárgyalásra, illetve a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az iskolába szenes kazán beszerelésére kért a testület 

árajánlatot, egy millió forintba kerülne, véleménye szerint célszerű lenne ezzel várni. Lássuk, 

mit hoznak a szeptember 15-i befizetések. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: Körjegyzőségről lehet valamit tudni? 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Felvette a Kormányhivatallal a kapcsolatot, az a véleményük, 

míg egy önkormányzat egymaga tud működni, eladósodás, vagy önhiki miatt nincs 



Murony község Önkormányzat                                                      5672  Murony, Földvári u. 1. 

 

Készült:  2011. augusztus 17.-én 

----------------------------------------------------------17---------------------------------------------------- 

 

kényszerben, nem célszerű a társulás. Abban az esetben, ha Murony a központ, akkor 

úgymond húzza magával a kisebb települést, ha meg mi lennénk a kisebbek, akkor a 

döntésekbe nem tud majd beleszólni, kiszolgáltatottá válunk. 

Pontosan nem lehet tudni, hogy hány fős településeknél húznak határt. A változás 2013. 

január 01. napjától lép életbe. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egyenlőre bizonytalan minden. 

Kérdése, bejelenteni valója van valakinek? Nincs. Megköszöni a részvételt, és más 

hozzászólás hiányában az ülést zárt ülés keretében folytatja. 

  

 

- Kmf. - 

 

 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                  Kosznáné Pule Ilona 

      Polgármester               Jegyző 

 

 

 

 

                             Ladányi Lászlóné                                 Dr. Lázár Magdolna Csilla 

               Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


