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Ikt. sz.: 2-29/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. november 24.-én 
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester
Buzgán Mihály képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Jeneiné Batízi Julianna képviselő 
Ladányi Lászlóné képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:

Kosznáné Pule Ilona jegyző
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó

Távol maradt:

Pocsai Imre László képviselő

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nagy tisztelettel köszönt mindenkit, megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, kéri a Körjegyzőségek kialakítása napirendi pont felvételét, és javasolja a 
meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

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

147/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete 
elfogadja az előterjesztésben szereplő napirendi pontokat, 
kiegészítve a Körjegyzőségek kialakítása napirendi ponttal.

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 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

148/2011.(XI. 24.) 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

Készült: 2011. november 24.-én
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1./ Tájékoztató két ülés között történtekről 
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 
- A téli  közfoglalkoztatási  mintaprogramban  2  fő  vesz  részt,  fakivágásra,  gyérítésre 

került sor a temetőben, a program lehetővé teszi egy motoros sövényvágó vásárlását 
is. A napokban megkértük a lakosokat, hogy a szükséges gallyazásokat végezzék el, 
hogy a járdákon ne zavarja a járókelőket. 

- Körjegyzőség  kialakításával  kapcsolatosan  tájékozódtak,  részletesebben  tárgyalva  a 
10. napirendi pontban.

- Két  közfoglalkoztatási  mintaprogramban  6-6  fő  alkalmazására  van  lehetőség  4 
hónapos időtartamra, 8 órában vízelvezetésre és útjavításra. A munkabér egy bizonyos 
százalékát  dologi  kiadásra  lehet  fordítani,  így  kátyúzásra,  aszfaltjavításra  lesz 
lehetőség. a pályázatok határidőn belül beadásra kerültek.

- Az iskolában fűtés csökkentés céljából, a tanáriba költöztettek egy osztályt, a tanárit, 
pedig a titkárságon alakították ki, így az alsó részt nem kell fűteni.

Kérdése, kiegészíteni valója van valakinek?

Ladányi  Lászlóné  képviselő: Igen,  tájékoztatná  a  testületet,  hogy  kettő  pályázatot  lehet 
megvalósítani, az egyik a LEADER által kiírt „Közösségi terek kialakítása” illetve a Körösök 
Völgye  Akciócsoport  pályázata.  18  település  vesz  részt  a  programban,  a  kis  települések 
rendezvényeit is támogatja, képzés is lesz benne, turizmusra, promóciós tevékenységre, hogy 
hogyan lendítsük fel a falut, a képzés ingyenes lesz, a támogatás 2012. július 01-től.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:  Köszönjük a tájékoztatást.  Elfogadásra javasolja a két 
ülés között történtekről szóló tájékoztatót.

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

149/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete 
elfogadja a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2./ Tájékoztató a 2011. év III. negyedéves gazdálkodásáról, rendeletmódosítás
Előadó: Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke

 Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadja a szót az ÜPGB. elnökének.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
2011. év III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Az adóbevételek jól teljesültek, a konyha még benne van a költségvetésben, mert vannak még 
elhúzódó  számlák,  benne  van  a  lakás  eladás,  tehát  170 562 000  forintról  módosul  az 
előirányzat 178 227 000 forintra.

Készült: 2011. november 24.-én
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, kérem, szavazzanak.

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

Murony község Önkormányzat Képviselő – testületének

13/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Murony község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

1/2011. (II. 23.); 8/2011. (VIII. 17.) számú rendelet módosításáról

3./ A 2012.évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előadó: Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke

 Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az egyértelmű, hogy az útpályázat önrésze – 5 millió 
forint – terhelni fogja a 2012. évi költségvetést, amennyiben van lehetősége rá, figyelembe 
kell venni a lakosok érdekeit. Nagymértékben megkönnyítené a rendezvény szervezését egy 
sátor vásárlása, melyet akár bérbe is lehetne adni. Az urnafal megépítésére vállalkozna egy 
békési  sírköves.  A  külterületi  utak  rendbe  tartására  rendelkezésre  áll  egy  gréder,  esetleg 
gázolajjal tudna hozzájárulni az önkormányzat. Átadja a szót az ÜPGB. elnökének. 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
2012. évi költségvetési koncepciót a 6. pont kivételével.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, kérem, szavazzanak.

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

150/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  a 
2012.  évi  költségvetési  koncepciót  megtárgyalta  és  az 
alábbiak szerint fogadja el:
I./ Prioritásként  szerepel  a  biztonságos  működés 
feltételeinek  megteremtése,  az  önkormányzat  kötelező 
feladatainak további zökkenőmentes ellátása.
II./ Lehetőség  szerint  a  lakosság  jobb  életminőségét 
szolgáló  fejlesztések  megteremtése:  (a  teljesség  igénye 
nélkül)
1.) pályázati alap biztosítása,
2.) út –útalap és járdaépítés folytatása, 
3.) liget-felújítási projekt folytatása, hivatal, iskola, óvoda, 
játszótér, faluközpont állagmegóvása,
4.) bel- és külterületi belvízrendezés áttekintése, folyamatos 
monitoringozása,
5.)  külterületi  utak  karbantartásának  lehetőség  szerinti 
finanszírozása, 

Határidő: értelem szerint
Készült: 2011. november 24.-én
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Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

4./ Önkormányzati ingatlanok értékesítése, bérbeadása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az értékesítéssel kezdené, tehát az előző ülésen a testület 
meghozta a döntést,  hogy értékesíteni kívánja a 225, és 0167/1 hrsz. ingatlanokat,  melyek 
meghirdetésre kerültek, egy vételi ajánlat érkezett.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Tekintettel  arra,  hogy az egyik ingatlan szántó művelési  ágú 
területet  is  tartalmaz,  a  16/2002.(II.  18.  )  számú  Kormány rendelet  alapján  az  ajánlat  15 
munkanapra történő kifüggesztése szükséges a polgármesteri  hivatal  hirdetőtábláján, - és a 
magyaroszag.hu web-es felületen,  melyet követően – ha más elővételi joggal rendelkező nem 
él az elővásárlási jogával – kerülhet sor az adásvételi szerződés megkötésére.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, kérem, szavazzanak.

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

151/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony  község  önkormányzat  képviselő  –  testülete  úgy 
határoz, hogy értékesíteni kívánja a 
Békési utca végén található 225 hrsz -ú kivett beépítetlen 
területművelési ágú 2117 m2 nagyságú földterületet, 
illetve ugyancsak a  Békési utca végén található  0167/1 
hrsz -on található  1 ha 4431 m2 nagyságú kivett mocsár, és 
4458 m2 nagyságú  szántó művelési ágú földterületeket
Nagy Lajos András (született: Békéscsaba, 1956. 03. 26. 
anyja neve: Lánczi Éva) 5672 Murony, Dózsa György u. 5. 
szám alatti lakos részére.
 Az  ingatlan  értékbecslő  által  megállapított  ára,  mely 
egyben az eladási ár is:
a 225 hrsz. -ú ingatlan esetén:  

- beépítetlen terület:    2117 m2 220 170 forint
a 0167/1 hrsz. -ú ingatlan esetén: 

- kivett mocsár:   1 ha 4431 m2 223 680 forint
            -   szántó:                  4458 m  2                     401     220 forint   
Összesen: 845 070 forint

Egyéb feltétel: a képviselő –testület az ingatlan eladásához, 
csak  olyan  feltételekkel  járul  hozzá,  hogy  a  községben 
bekövetkező  belvíz  esetén  a  víz  befogadását  biztosítani 
kell  a meglévő bányagödörbe,  mentesítve ezzel a község 
azon érintett részét.
Felkéri  a jegyzőt,  hogy a vételi  ajánlatot a polgármesteri 
hivatal  hirdetőtábláján a határozat meghozatalát  követő 8 
napon belül  15  napra  függessze  ki,  majd  azt  záradékkal 
lássa el.

Készült: 2011. november 24.-én
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Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  amennyiben  a 
kihirdetés  ideje  alatt  más  ajánlat  nem  érkezik,  úgy  az 
adásvételi szerződést írja alá, majd annak a földhivatalhoz 
történő továbbítását kísérje figyelemmel.
Az  adásvételi  szerződés  megkötésének  határideje  a 
záradékolt  ajánlatot  követő  15  nap,  mellyel  kapcsolatos 
költségek  az  önkormányzatot  terhelik.  A  vételárat,  a 
szerződés  aláírását  követő  15  banki  napon  belül  kell 
Murony  község  önkormányzat  532000060-10000379-es 
számlájára befizetni. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

- Vízmű épület bérbeadása 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A testület a vagyonrendelet alapján meghirdette a bérletet, de a 
pályázatot  lebonyolító  cég először késedelembe esett,  a második meghirdetés  során,  pedig 
nem székhely létesítését, hanem telephely létesítését jelezték. Emiatt a legutóbbi hirdetésre 
adott  ajánlatuk  érvénytelen.  Ugyanakkor  jelezték,  továbbra  is  szükségük  van  a  tervezett 
bérletre, így kérik annak újbóli határidőkkel történő meghirdetését. 

Buzgán Mihály képviselő: Nem ért egyet ezzel a döntéssel, egy nem létező cég nem veszi 
komolyan a testületet, a rendkívüli üléssel sem ért egyet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 2 millió forintról van szó. Amennyiben egyet  értenek, 
kérem, szavazzanak.

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

152/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Hirdetmény
1,/Murony község önkormányzat képviselő – testülete úgy 
határoz, hogy bérbe adásra meghirdeti a Murony, belterület 
Arany János utca 1. 1. szám alatt 129-es hrsz-on található 
un.  kivett  vízmű  megnevezésű  ingatlan  un.  nagytermét, 
illetve  a  bekerített  udvar  részből   -  külön  megjelölt  – 
kb.100 m2-ert.
2,/  Bérbeadási  feltételek:  a  bérleti  szerződés  2011. 
december  01.  napjától  határozott  időre,  2016.  november 
30. napjáig szól, 2 hónap felmondási idő mellett.
3,/ Pályázati kritériumok: 
- a havi bérleti díj nagysága minimum 30. 000 forint/hó + 
rezsiköltség.
- a  pályázó  a  bérleményben  telephelyet  létesít,  és  ezt 
követően bejelentkezik a helyi iparűzési adó hatálya alá.
4,/ A pályázat további érvényességi feltételei:
- érvényes  az  az  ajánlat,  mely  tartalmazza  a  pályázó 
azonosító adatait,

Készült: 2011. november 24.-én
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- 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolatot,
- pályázó nyilatkozatát hogy a tevékenységhez szükséges 
engedélyekkel, és képzettséggel (ő vagy határozatlan idejű 
munkavállalója) rendelkezik,
- pályázó  nyilatkozatát,  hogy  nincs  köztartozása  (adó, 
vám,  társadalombiztosítás,  illetve  az  államháztartás  más 
alrendszereivel szemben nincs lejárt fizetési kötelezettsége,
- nyilatkozatot  arról,  nem  áll  végelszámolás  alatt,  nincs 
ellene csőd- felszámolási eljárás,
- 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. november 29.  (kedd) 16, 
00.  A  borítékon  kérjük  feltüntetni:”  VÍZMŰ  BÉRLETI 
AJÁNLAT.” A határidő elmulasztása jogvesztő.
A  pályázatbontás  határideje: 2011.  november  30. 
(szerda) 8, 00. Helye: Polgármesteri Hivatal. A bontást és 
az előzetes értékelést az Ügyrendi, Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság  végzi.  A  bontáson  a  pályázó  illetve 
meghatalmazottja jelen lehet.
A  pályázat  elbírálási  határideje:  2011.  november  30. 
(szerda) rendkívüli képviselő – testületi ülés keretében.
Értékelési szempontok:
- kizárólag az a pályázat érvényes, amely megfelel a 3. és 
4. pont valamennyi bekezdésének,
Kiíró  fenntartja  a  jogot  arra,  hogy  egyetlen  érvényes 
ajánlattevő  esetén  -  kizárólag  kiíró  javára  –  történő 
módosítására. 
A kiíró fenntartja a jogot továbbá arra,  a pályázatot annak 
bármely szakában eredménytelenné nyilvánítsa.
Kiíró  azon  pályázatokat,  melyek  nem  felelnek  meg  a 
tartalmi,  formai  követelményeknek  érvénytelennek 
nyilvánítja, és érdemben nem vizsgálja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

- Tüzelő anyagtároló, és szemétlerakó bérbeadása

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A korábbi bérlő kérelemmel fordult a képviselő – testület felé, 
miszerint  a 47-es főút kivitelezési  munkálatainak elhúzódása miatt kéri, a 066/3 hsrz. -ú, 
kivett  tüzelőanyag  tároló  telepművelési  ágú,  és  a  080/1  hrsz.  -ú  kivett,  -  korlátozott 
hasznosítású terület (szemétlerakó) - bérletét 2012. július 31. napjáig kérik meghosszabbítani.
Fentiek alapján javaslom a bérlet meghirdetését. 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, kérem, szavazzanak.

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

Készült: 2011. november 24.-én
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153/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Hirdetmény
1,/ Murony község önkormányzat képviselő – testülete úgy 
határoz, hogy  bérbe adásra  meghirdeti a
Murony,  külterület  066/3  hrsz.-ú  5838  m2  kivett 
tüzelőanyag tároló telepet, és a 
Murony,  külterület  080/1  hrsz.-ú  1ha  1335  m2  kivett  – 
korlátozott  hasznosítású  területet,  (szemétlerakó) 
ömlesztett anyagdeponálásra, anyagok eszközök tárolására. 
2,/  Bérbeadási  feltételek:  a  bérleti  szerződés  2011. 
december  01.  napjától  határozott  időre,  2012.  július  31. 
napjáig szól, 30 napos felmondási idő mellett.
3,/ Pályázati kritériumok: 
- a havi bérleti díj nagysága  
a 066/3 hrsz.-ú ingatlan esetén bruttó havi 50.000 forint
a 080/1 hrsz.-ú ingatlan esetén bruttó havi 100.000 forint.
4,/  A pályázat további érvényességi feltételei:
- érvényes  az  az  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,
- pályázó  nyilatkozatát,  hogy  nincs  köztartozása  (adó, 
vám,  társadalombiztosítás,  illetve  az  államháztartás  más 
alrendszereivel szemben nincs lejárt fizetési kötelezettsége,
- nyilatkozatot  arról,  nem  áll  végelszámolás  alatt,  nincs 
ellene csőd- felszámolási eljárás,
- 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. november 29.  (kedd) 16, 
00. A borítékon kérjük feltüntetni:” 066/3 és 080/1 hrsz.-ú 
ingatlanok  BÉRLETI  AJÁNLATA.”  A  határidő 
elmulasztása jogvesztő.
A  pályázatbontás  határideje: 2011.  november  30. 
(szerda) 8, 00. Helye: Polgármesteri Hivatal. A bontást és 
az előzetes értékelést az Ügyrendi, Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság  végzi.  A  bontáson  a  pályázó  illetve 
meghatalmazottja jelen lehet.
A  pályázat  elbírálási  határideje:  2011.  november  30. 
(szerda) rendkívüli képviselő – testületi ülés keretében.
Értékelési szempontok:
- kizárólag az a pályázat érvényes, amely megfelel a 3. és 
4. pont valamennyi bekezdésének.

Készült: 2011. november 24.-én
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Kiíró  fenntartja  a  jogot  arra,  hogy  egyetlen  érvényes 
ajánlattevő  esetén  -  kizárólag  kiíró  javára  –  történő 
módosításra.
A kiíró fenntartja a jogot továbbá arra,  a pályázatot annak 
bármely szakában eredménytelenné nyilvánítsa.
Kiíró  azon  pályázatokat,  melyek  nem  felelnek  meg  a 
tartalmi,  formai  követelményeknek  érvénytelennek 
nyilvánítja, és érdemben nem vizsgálja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

5./  Kamut  -  Murony  társulásban  működő  tanyagondnoki  szolgálat  további  működésének 
megvitatása

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Ismerteti  az  előzményeket.  Kamut  község  elküldte  a 
döntésüket, szeretnék megszüntetni a társulást, a döntést meghozták, de nem jelentették be 3 
hónapnál hamarabb, ezért kötelességük lenne a következő év feladatellátása. De ennek nem 
sok értelme lenne. 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Véleménye szerint nem voltak jogosultak az idei évi 
normatívára sem, mert 12 órában nem lehet foglalkoztatni egy tanyagondnokot. A bizottság 
megtárgyalta  és  elfogadásra  javasolja  a  testület  felé,  hogy  hozzájárul  a  társulás 
megszűnéséhez  2011.  december  31.-el  közös  megegyezés  alapján  az  alábbiak  figyelembe 
vételével:  a  tanyagondnoki  szolgálat  tulajdonát  képező  Toyota  Hylux  gépkocsi  eladásnak 
meghirdetése a jelenleg érvényes és hivatalos Eurotax érték megállapítás alapján, amennyiben 
nem kerül eladásra 2012. január 1.-ig, autókereskedésbe kell adni az autót annak tartozékaival 
együtt.

Buzgán Mihály képviselő: Mi lesz január 1.-től a szolgálat által ellátott idősekkel? 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elméletileg a kisbusz is kimehet, amíg nem oldódik meg 
a helyzet. 

Buzgán Mihály képviselő: Január 1. után lehet még normatívát igényelni, vagy időarányosan 
is meglehet igényelni?

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Bele kellene még tenni, hogy amennyiben 2 hónap 
alatt nem valósul meg, annak sorsáról a két település képviselő – testülete újból tárgyaljon.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Rendben. 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, kérem, szavazzanak.

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

Készült: 2011. november 24.-én
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154/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony község Önkormányzat  Képviselő – testülete úgy 
határoz  -  figyelembe  véve  Kamut  község  Ügyrendi  – 
Pénzügyi és Ellenőrző  Bizottságának illetve Egészségügyi 
és  Szociális  Bizottságának  határozatait  –  hogy  2011. 
december 31. napjával közös megegyezéssel hozzájárul a 
Kamut  –  Murony  községek  Társult  Tanyagondnoki 
Szolgálat megszüntetéséhez az alábbi feltételekkel: 
- A  Társult  Tanyagondnoki  Szolgálat  tulajdonát  képező 
Toyota Hylux gépkocsi értékesítését javasolja oly módon, 
hogy a gépjármű 2011. december 31. napjáig a kialakult 
gyakorlatnak  megfelelően  lássa  el  a  tanyagondnoki 
szolgálat feladatait.
- 2011.  december  1.  napjáig  történjen  meg  a  gépjármű 
Eurotax  áron  történő  hivatalos  felértékelése  és  a 
békéscsabai  Autó  Dual-nál  történő  fényképes,  internetes 
meghirdetése.
- A képviselő – testület úgy határoz, és egyben kéri,  hogy 
2012.  január  1  –ét  követően  a  gépjármű    kerüljön 
elhelyezésre  a  fentebb  említett  autókereskedésben, 
amennyiben az értékesítés 2011. évben nem valósul meg.
- Abban  az  esetben,  ha  a  gépjármű  értékesítésére  2012. 
február 29. napjáig nem valósul meg, annak sorsáról a két 
település képviselő – testülete újból tárgyaljon.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

6./  Békési Kistérségi Iskola Muronyi  tagintézmény 2011. január 01- augusztus 31. közötti 
időszak elszámolása

Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Megkérdezné, hogy mi lett az eredménye a személyes 
tárgyalásnak? 

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Tehát  a  kimutatásban  van olyan  rész,  ami  szerintünk 
nincs  lefedve,  pontosan  alátámasztva.  Azt  a  tájékoztatást  kaptuk,  hogy  elmaradt 
gázszámlákból tevődik össze ez az összeg.  2009- 2011. augusztus 31. az összes gázszámlát 
kértük küldjék meg, hogy le tudjuk a szolgáltatónál egyeztetni azokat.

Máté  Ferencné  gazdálkodási  főelőadó: A  mai  nap  jöttek  meg  a  számlák,  még  nem volt 
érkezése átnézni, de megfogja tenni. 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tavaly a 3 millió forint is évvégén derült ki, pedig a III. 
negyedéves beszámolónál még 75%-on teljesítettek.

Ladányi Lászlóné képviselő:  Cégtelefonok vannak benne, nem érti hogy miért terheli ezt az 
évet a tavalyi étkezési utalvány…

Készült: 2011. november 24.-én
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A testület nem fogadja el ezt a követelést,  kéri az ügy 
részletesebb kivizsgálását. Amennyiben egyet értenek, kérem, szavazzanak.

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

155/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony község Önkormányzat  Képviselő – testülete úgy 
határoz,  hogy nem fogadja el  a Békési Kistérségi  Iskola 
Muronyi  tagintézmény  2011.  január  01-  augusztus  31. 
közötti  időszak  elszámolásából  adódó  1.  564.  767.-  Ft 
követelést. 
Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete kéri 
az ügy részletesebb kivizsgálását.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

7./ Szociális Alapszolgáltatási szerződések meghosszabbítása
Előadó: Kosznáné Pule Ilona jegyző

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Az előterjesztés részletesen tartalmazza az előzményeket, illetve 
az állami normatíva alakulását.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Tekintettel  a  kialakult  jó  szakmai  és  munkatársi 
együttműködésre  az  alábbi  határozati  javaslatokat  kérem  elfogadni.  Amennyiben  a  házi 
segítségnyújtás Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő működését a továbbiakban is 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

156/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 
határoz,  hogy a  házi  segítségnyújtás  Békési  Kistérségi 
Társulás  keretein  belül  történő  működését  a 
továbbiakban is támogatja.
A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert az 
1/2007.(I.  10.)  számú határozatával  elfogadott  társulási 
megállapodás  2012.  január  01.  napjától  határozatlan 
időtartamra történő módosításának aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Amennyiben  az  idősek  nappali  ellátásának  Békési 
Kistérségi  Társulás  keretein  belül  történő működését  a  továbbiakban  is  támogatja,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Készült: 2011. november 24.-én
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157/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 
határoz,  hogy  az idősek  nappali  ellátásának  a  Békési 
Kistérségi  Társulás  keretein  belül  történő működését  a 
továbbiakban is támogatja.
A képviselő – testület  felhatalmazza a polgármester  az 
15/2007.(II. 20.) számú határozatával elfogadott társulási 
megállapodás  2012.  január  01.  napjától  határozatlan 
időtartamra történő módosításának aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

8./ Cukrászda bérleti díj fizetésének ügye
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  A téli  hónapokra  bérleti  díj  fizetés  elengedését  kéri, 
természetesen az alapdíjakat továbbra is fizetné a bérlő. Amennyiben egyet értenek, kérem, 
szavazzanak.

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

158/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 
határoz,  hogy  elfogadja  Juhász  Zoltán  5630  Békés, 
Kalász  sor  35.  szám  alatti  cukrászmester  kérelmét, 
melyben  a  Földvári  u.  4.  szám  alatti  önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan – cukrászda – bérletére bérleti 
díjmentességet  kért  2011.  október  01.  -  2012.  március 
31.  időszakáig,  tekintettel  arra,  hogy  ebben  az 
időszakban a cukrászda zárva van. 
Az alapdíjak fizetési kötelezettsége továbbra is a bérlőt 
terheli.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

9./ Bejelentések, egyebek
- Tornaterem bérbeadása szilveszteri rendezvényre

Jeneiné  Batízi  Julianna  ÜPGB  elnöke: A  bizottság  elfogadásra  javasolja  a  tornaterem 
bérbeadását  az  alábbi  feltételekkel:  20e  forint  bérleti  díj,  rezsi  költség,  50e  forint  kaució 
letétele mellett az esetleges károk fedezésére.

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző: Beszélt  az  iskola  igazgatójával,  és  azt  mondta,  hogy náluk 
Mezőberényben mindig kijelölnek egy felelőst, aki ott tartózkodik az épületben és vigyáz a 
berendezésre, épületre.
Készült: 2011. november 24.-én
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szilveszterkor ki vállalná…

Buzgán Mihály képviselő: Mettől meddig tartana ez a rendezvény?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Talán 18,00 - 6,00-ig még nincs megbeszélve.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Kitakarítva adják vissza az épületet.

Ladányi  Lászlóné  képviselő: Rossz  tapasztalataira  hivatkozva  szeretne  elzárkózni  ettől  a 
feladattól, de attól függetlenül sok sikert kíván a rendezvénnyel kapcsolatosan.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Amennyiben  egyet  értenek  a  bizottság  javaslatával, 
kérem, szavazzanak.

A képviselő – testület 4 igen, 2 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

159/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 
határoz,  hogy elfogadásra javasolja Szatmári Gábor ev. 
5630 Békés, Tavasz utca 41. szám alatti lakos kérelmét, 
melyben  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  5672 
Murony,  Ady  u.  5-7.  szám  alatti  tornatermet  bérbe 
kívánja  venni  szilveszteri  rendezvény  megtartása 
céljából. 
A képviselő –testület bérbe adja a tornatermet az alábbi 
feltételekkel: a tornaterem bérleti díja 20e Ft, 50e forint 
kaució letétele az esetleges károk fedezésére illetve rezsi 
költségek kifizetése.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

- falunaptár, karácsonyi csomag 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Az idei költségvetésbe nem lett betervezve.

Ladányi Lászlóné képviselő: Javasolja a karácsonyi csomagok összeállítását idén is.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A naptárat elkészítené egy helyi fiatalember, biztosan ügyesen 
meg fogja oldani. 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöke: Tavaly 350e Ft körül volt, akkor legyen idén is.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, kérem, szavazzanak.

A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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160/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 
határoz,  hogy  a  lakosok  részére  falunaptárt  illetve 
karácsonyi csomagot biztosít.
Felhatalmazza  a  pénzügy  csoportot  a  350eFt 
elkülönítésére,  az  ingatlanokból  befolyt  bérleti  díjak 
terhére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Ladányi Lászlóné képviselő: Pedagógusok kérése volt, hogy a „Mindenki Karácsonya”a régi 
hagyományok  szerint  legyen,  ezzel  kapcsolatban  egyeztetett  az  iskolával,  óvodával. 
Osztályonként  1  kg  szaloncukor  adását  javasolja  a  kulturális  bizottság  előirányzatának 
terhére.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Rendben van, kapjanak a gyerekek szaloncukrot, legyen 
kalács, illetve kakaóosztás is mint régen.

Ladányi Lászlóné képviselő: Igen, tehát az előző évekhez hasonlóan december 16-án a hivatal 
előtt fel lesz állítva a karácsonyfa, és a gyerekek műsort adnak, kalácsot és kakaót osztunk, és 
fel kapcsoljuk a díszkivilágítást.

Jeneiné  Batízi  Julianna  ÜPGB elnöke: Tájékoztatná  a  testületet,  hogy  a  Minden  Gyerek 
Lakjon Jól alapítvány és a Raiffeisen közösen.hu  közreműködésével  pályázatot adtunk be.
86  pályázat  közül  20  jutott  tovább,   Murony  is  köztük  van,  Békés  megyéből  egyedüli 
településként.  Szavazni  kell  a  kozosen.hu  –n.  Tehát  fél  éven  keresztül  15  óvodás  vagy 
iskoláskorú gyermek minden hétvégén és szünetben kapna ebédet. A honlapon el van írva a 
gyerekszám, így nem tisztázott hogy mennyit utalnak majd.

- év végi juttatások

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Beszélt az iskolaigazgatóval, tickettet, utalványt kapnak a 
dolgozók, és az lenne a jogos, ha egységesen kapna minden dolgozó, minden intézményben, 
ne legyen megkülönböztetés.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Külön pénzbeli hozzájárulás nem kell az intézményekkel történt 
megbeszélés alapján. Határozatba kellene foglalni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek, kérem, szavazzanak.

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

161/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 
határoz,  hogy  a  társult  intézményekben  dolgozó 
közalkalmazottaknak  egységesen  év  végi  juttatást 
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biztosít,  oly  módon,  ahogy  azt  a  székhely  települések 
önkormányzatai biztosítják.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Megemlítené,  hogy  az  önkormányzat  dolgozói  nem 
részesülnek túlóra, illetve helyettesítési díjban, pedig ugyanúgy dolgoznak egész évben, mint 
a  pedagógusok,  így  a  bérmegtakarítás  terhére  juttatásban  részesüljenek.  Összefoglalva  a 
védőnő, művelődési ház, illetve a hivatal dolgozói részére juttatást javasol. Amennyiben egyet 
értenek, kérem, szavazzanak. 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Nyilván a tickett adása lenne a legcélszerűbb, - akinél csak lehet- 
a kedvező adózás tekintetében. 

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

162/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 
határoz,  hogy  a  köztisztviselők,  közalkalmazottak 
(hivatal,  művelődési  ház,  védőnői  szolgálat)  részére év 
végi  juttatást  biztosít  a  bérmegtakarítás  terhére,  1  M 
forint összeghatárig.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

10./ Körjegyzőség kialakítása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

  Kosznáné Pule Ilona jegyző

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ismertetné az előzményeket, egyelőre 2013. január 1-től 
járásokat  fognak kialakítani,  és  a  2000 fő  alatti  településeknek  kötelező  lesz  társulni.  azt 
gondolja,  ha körjegyzőséget alakítanánk ki, akkor valószínűleg nem csatolnának Békéshez, 
vagy máshoz,  mi döntünk kivel társulunk,  és megmaradhatna a hivatal, de semmi sem biztos.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: 2000 fő alatti  településeken megszűnik a hivatal  a legutóbbi 
tervezet szerint, az viszont még nem tisztázott hogy mi lesz, ha társulnak a kis települések. 
Állásfoglalást  kért  a kormányhivataltól,  de még nem válaszoltak.  A legfontosabb, de nem 
rendezett kérdés az, a meglévő, vagy addig létrejövő körjegyzőségek a 2013. január 01-én 
életbe lépő önkormányzati törvény alapján társult hivatalnak fognak –e minősülni?

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Tarhos  községet  látja  jó  döntésnek  társulás 
szempontjából,  Tarhos  most  válik  ki  Bélmegyer  körjegyzőségből,  és  Muronnyal  szeretne 
társulni.  Erről testületi  döntést  hoznak,  és megkerestek bennünket.  Ez a társulás egy évre 
szólna, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz 2013-ban. A körjegyzőség mellett szól, hogy 5 
millió forint normatívát kapna a két település, és a jegyző fizetése is megoszlana, anyagilag 
független lenne egymástól a két település, lennének közös feladatok, megjegyezné, hogy a 
városok nem kapnak plusz normatívát.
Készült: 2011. november 24.-én
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Jeneiné  Batízi  Julianna  ÜPGB  elnöke: De  kapnak,  itt  a  kezébe  a  törvény,  az  alapot 
megkapják.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Ismerteti  a körjegyzőség feladatát.  Tehát megszűnne Murony 
község polgármesteri hivatala, és megalakulna Murony - Tarhos községek Körjegyzősége. Ki 
kell írni a körjegyző pályázatot is. Meg fogja kérdezni az államkincstárt,  hogy ilyen rövid 
időn belül van erre jogi lehetőség, mert intézmény alakításáról – és megszüntetéséről van szó 
az államháztartási törvény szerint, melyeket határidő is szabályoz.  Tarhos községnek fontos 
lenne,  mert  kilépett  a  körjegyzőségből  december  31.-el  és  azért  akar  új  körjegyzőséget 
alakítani január 1-vel, mivel 1000 fő alatt  van, és ÖNHIKI-s, a társulás számára pályázati 
kritérium. 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha működik a társulás, akkor vissza is lehet vonni, de 6 
hónappal előtte dönteni kell arról.

Buzgán Mihály képviselő: Kamuttal kellene társulni véleménye szerint, mert az a szomszédos 
település.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Azt mondta a kamuti polgármester, hogy nem szeretne Murony 
községgel társulni, semmiben. Sok régi seb van mindkét oldalról. 

Buzgán Mihály képviselő: Senki nem tudja még, hogy mi lenne a jó döntés.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Névszerinti szavazást kér.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A jelen levők ¼ kérhet névszerinti szavazást.

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Visszavonja.  Szavazásra  bocsátja  a  körjegyzőség 
kialakítását Tarhos községgel.

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

163/2011.(XI. 24.) Kt. határozat

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 
határoz,  hogy  az  igazgatási  feladatok  ellátására  2012. 
január  1.-től  Tarhos  község  Önkormányzatával  kíván 
körjegyzőséget létrehozni.
A  képviselő-  testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a 
képviselő  –testület  döntéséről  szóló  határozatot  Tarhos 
község önkormányzatának küldje  meg,  és az egyeztető 
tárgyalásokat folytassa le, a tárgyalások eredményéről, a 
szükséges intézkedésekről szóló beszámolót jóváhagyás 
végett terjessze a képviselő –testület elé.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Készült: 2011. november 24.-én
----------------------------------------------------------15----------------------------------------------------



Murony község Önkormányzat                                                      5672  Murony, Földvári u. 1.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:  Megköszöni a részvételt, és más hozzászólás hiányában 
az ülést bezárja.

- Kmf. -

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                  Kosznáné Pule Ilona
      polgármester               jegyző

Dr. Lázár Magdolna Csilla       Ladányi Lászlóné
              jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő
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