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Ikt. sz.: 2-25/2011. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. szeptember 21.-

én megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 

 

Jelen vannak:   

Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő  

Ladányi Lászlóné képviselő 

Pocsai Imre László képviselő 

Tanácskozási joggal részt vett:     
 

Kosznáné Pule Ilona jegyző 

Hivatal köztisztviselői 

Távol maradt: 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester 

Buzgán Mihály képviselő 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nagy tisztelettel köszönt minden kedves megjelentet, 

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

elfogadását. 

 

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

 

130/2011.(IX. 21.) 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 Ladányi Lászlóné és Pocsai Imre László 

képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását.  

 

A képviselő – testület 4 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

        

131/2011.(IX. 21.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja Ladányi Lászlóné és Pocsai Imre László 

képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének. 
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Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
 

1./ Tájékoztató két ülés között történtekről 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A közmunkaprogrammal kapcsolatosan tájékoztatja a 

testületet, hogy a járda lerakások folytatódnak, tanyasiaknak segítettek tetőt rendbe hozni, 

kisebb javítások történtek, a közmunkások létszáma csökken, lassan a végére érünk a 

közmunkaprogramnak, de a kötelező feladatok ellátásra továbbra is biztosítva vannak az 

emberek. A bolt- régi varroda helyét rendbe szeretnék hozni, hogy a polgárőrségnek illetve a 

körzeti megbízottnak megfelelő irodát tudjanak kialakítani a vízmű helyett. 

Az útjavításokkal kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy 1,5 millió forintba kerültek a 

tervezett 2,2 M. képest, itt csökkentést értek el. A javítások, a beton összezúzás folyamatban 

van, és ezt követően a lakosság részére át lesz adva, kizárólag közterületek, utcák feltöltésére. 

Az iskola átküldte a költségvetési kimutatását, mely átbeszélése szükséges lesz a főigazgató 

úrral. 

Kiegészíteni valója, kérdése van valakinek? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Igen. Az Ifjúsági Klub és a Művelődési Ház a  LEADER által 

kiírt „Közösségi terek kialakítása” címmel pályázatot ad be, melynek augusztus 31-én volt a 

konzorciumi szerződés aláírása Kondoroson. Szarvasi civil fórummal egybe kötve, 9 

településből áll a konzorcium. Településenként 500-600 ezer forint értékben lehetne a 

Művelődési Ház mögé építeni kiülőket, szalonnasütőt, kemencét, pergolát. A fiatalok fogják 

kivitelezni. A megpályázott összeget csak anyagköltségre használjuk fel. A konzorciumi 

szerződéshez egy testületi határozat is szükséges lesz.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Látványos lesz, főleg így, hogy társadalmi munkával 500-

600 ezer forint értékű anyagból lesz kialakítva. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: El szeretné mondani, hogy az Alapszolgáltatási Központ is 

pályázott, a központ mögötti rész fel lett töltve és oda fákra, cserjékre csendes övezet 

kialakítására lehet pályázni szintén a lakosság megelégedésére, kétfordulós a pályázat, az 

elsőn sikeresen túl jutottak. 

 

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

javasolja a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót. 

 

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

 

132/2011.(IX. 21.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testülete 

elfogadja a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      azonnal 
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2./ Tájékoztató Kamut -Murony társulásban működő tanyagondnoki szolgálat működéséről 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előző ülésen Kamut községtől kimutatást kért a 

testület a Kamut - Murony társulásban működő tanyagondnoki szolgálat működéséről, ha 

esetlegesen felmerülő társulási szerződés megszűnésével kapcsolatosan vagyon megosztásra 

kerülne sor. Az előterjesztést mindenki megkapta, melyből kitűnik, hogy Kamut község úgy 

gondolja, hogy a társulásban vagyon nem képződött. Szakértői véleményt kértünk ez ügyben, 

amely írásban még nem érkezett meg, de a szakértő  Csörsz Klára elmondta, hogy minden 

féleképpen a tanyagondnoki autót a két település kapta meg, melynek alapján Muronyt az 50 

%-a illeti meg. Eddig 2 tanyagondok képzési díjához járult hozzá Murony, egy 3. ember 

kiképzéséhez nem járulunk hozzá. Kettő alternatíva van, vagy így marad minden, és csak a 

legszükségesebb alapellátásokat kérjük, amit a normatíva is fedez, vagy társulási szerződést 

kell bontani, vagyon megosztással. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A pályázatot a két település adta be. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, nonszensz, hogy 4 év alatt leamortizálnak egy új 

terepjárót. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: 5 év alatt írták le. Szeptember 30-áig lehet dönteni, tehát két 

alternatíva van, vagy marad a társulás, vagy kiválunk, csak az a kérdés, hogy melyik a jó 

megoldás…  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igazából eddig jól működött így, nem kellett hozzátenni a 

normatívához, de ha kiakarnak válni a társulásból, akkor meg kell határozni a feltételeket, 

plusz költségeket nem kíván az önkormányzat bevállalni. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Az egyik alternatíva,  ha Murony község kiválik a társulásból 

akkor  a meglévő gépjármű piaci értékének 50%-a illetve egy fő  tanyagondnoki képzés díja 

illeti meg, ha nem válik ki akkor minden  marad ahogy van, de csökkentett szolgáltatások 

kérésével, csak annyival amit a normatíva fedez. Az most is látszik a féléves beszámolóból, 

hogy szolgáltatásvégzésnek aránya 2/3 -1/3 Kamut javára. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

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

 

133/2011.(IX. 21.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy 

határoz, hogy ha  Kamut - Murony társulásban működő 

tanyagondnoki szolgálatból Murony község kiválik 

akkor  a meglévő gépjármű piaci értékének 50 %-a 

illetve egy fő tanyagondnoki képzés díja illeti meg, ha 

nem válik ki akkor minden úgy működik mint az 

eddigiekben, a 2012-es évtől pedig csökkentett  

szolgáltatással folytatódik az ellátás Murony területén, 

oly mértékig, melyet az állami normatíva fedez.  
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Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:      intézkedésre azonnal 

 

 

3./ Beszámoló az átruházott hatáskörökben tett intézkedésekről (szóban) 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

    Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke 

    Buzgán Mihály KSSZB elnöke 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A polgármesterre átruházott hatáskörökről tájékoztatná a 

testületet, hogy a hivatal 2011. évi munkájáról készült beszámolóban megtalálhatók az 

adatok, de röviden elmondaná, hogy lakásfenntartási támogatás 30 fő részére került 

megállapításra, temetési segélyben pedig 9 fő részesült eddig. 

Az ÜPGB előterjesztését mindenki megkapta, megkérdezné az elnök asszonyt, hogy kíván-e 

szóbeli kiegészítést tenni? 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Nem, köszönöm. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mivel a KSSZB elnöke nem tudott eljönni, lehetséges, 

hogy el kellene napolni a szociális bizottságra átruházott hatáskörök beszámolóját. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Volt egy jól sikerült falunapja a községnek, 

megkérdezheti hogy pénzügyileg hogyan teljesült? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem kíván az elnök úr helyett beszámolni, a bizottság harmadik 

tagja sincs jelen. Majd a következő ülésen beszámol az elnök. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elfogadásra javasolja az átruházott hatáskörökről szóló 

beszámolót a Kulturális,- Sport és Szociális Bizottság átruházott hatásköreiben tett 

intézkedéseik kivételével. 

 

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

 

134/2011.(IX. 21.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja az átruházott hatáskörökben tett 

intézkedésekről szóló beszámolót, a Kulturális,- Sport és 

Szociális Bizottság átruházott hatásköreiben tett 

intézkedéseik kivételével. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:     azonnal 

 

 

4./ Tájékoztató a polgármesteri hivatal munkájáról 

  Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző 

     Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadja a szót a jegyzőasszonynak. 
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Kosznáné Pule Ilona jegyző: Az előterjesztést nem kívánja szóban kiegészíteni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Történtek változások, egy intézmény bérbe lett adva, de 

viszont a közmunkaprogram miatt több lett a feladat, így úgy gondolja, hogy az ügyintézők 

leterheltsége megfelelő, javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 

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

 

135/2011.(IX. 21.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja a polgármesteri hivatal 2011. évben végzett 

munkájáról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

Határidő:     azonnal 

 

 

5./ Bejelentések, egyebek 

- Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanács társulási megállapodás módosításának 

jóváhagyása 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

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

 

136/2011.(IX. 21.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzatának képviselő-testülete 

jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa által 2011. szeptember 13.–án, a 40/2011. (IX. 

13.) sz. határozatával elfogadott társulási megállapodás 

módosítási javaslatát.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

- Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program aradi vízátvezetéssel kapcsolatos együttműködési 

megállapodásának elfogadása 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elküldték az előterjesztést és mellékleteit, határozati 

javaslatot. Elfogadásra javasolja. 

 

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

 

137/2011.(IX. 21.) Kt. határozat 
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1./ Murony község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta az előterjesztés mellékletét képező, az Aradi 

Vízbázist Felhasználó Önkormányzatok 

Tulajdonközössége [Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-

javító Program] létrehozását, és az abban foglaltak 

szerint részt vesz a Tulajdonközösségben. 

2./ Murony község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, az Együttműködési 

megállapodás és mellékleteinek aláírására. 

3./ Murony község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza továbbá Fekete Ferenc Zoltán 

polgármestert, hogy az Aradi Vízbázist Felhasználó 

Önkormányzatok Tulajdonközösségében [ARVIFET] 

Murony község Önkormányzatát teljes döntési jogkörrel 

képviselje. 

  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A LEADER-es pályázat beadását kérné határozatban elfogadni. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Mennyibe fog ez kerülni? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem kerül semmibe. 

Támogatja a pályázat benyújtását. 

 

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

 

138/2011.(IX. 21.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 191/2 hrsz-ú 

belterületi, természetben 5672 Murony, Szarvasi u. ¼. 

szám alatti ingatlan tekintetében a Körös-szögi Civil 

Fórum Egyesület az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap IV. -tengely (LEADER) keretében 

„Közösségi terek kialakítása és funkcionális 

hasznosítása” célterületre a Képviselő-testület által 

megismert adattartalmú pályázatot nyújtson be. 

Murony község Önkormányzata a pályázatban foglaltak 

megvalósításához hozzájárul és a fejlesztéssel érintett 

ingatlan használatát a pályázó részére biztosítja a 

működtetési és fenntartási kötelezettség végéig. Az 

önkormányzat a fejlesztéssel érintett ingatlanon 

változtatást a működtetési és fenntartási kötelezettség 

végéig nem hajt végre. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérdése, bejelenteni valója van valakinek? Nincs. 

Megköszöni a részvételt, és más hozzászólás hiányában az ülést bezárja. 

  

 

- Kmf. - 

 

 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                  Kosznáné Pule Ilona 

      Polgármester               Jegyző 

 

 

 

 

                             Ladányi Lászlóné                                        Pocsai Imre László 

               Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 


