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Ikt. sz.: 2-34/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 21.-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

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

Tanácskozási joggal részt vett:

Kosznáné Pule Ilona jegyző
 Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó
 Pataki Attila Békési Hulladékgyűjtő Kft igazgatója

Távol maradt az ülésről: 
Buzgán Mihály képviselő
Pocsai Imre László képviselő

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nagy tisztelettel köszönt mindenkit, megállapítja, hogy az 
ülés  határozatképes,  kéri  hogy  az  5.  napirendi  ponttal  kezdjenek  a  megjelent  vendégre 
tekintettel,  utána a 17. napirendi ponttal  és ezt követően folytatódjon a sorrendben, kéri  a 
meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató két ülés között történtekről
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

2./ Murony község Képviselő –testület SZMSZ -ének elfogadása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

3./ Lakossági közműfejlesztéssel kapcsolatos helyi rendelet megalkotása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

4./ Az ivóvízellátás és szolgáltatás díjai megállapításairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

5./  A  települési  szilárdhulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatás  2012.  évi  díjtételeinek 
meghatározása
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Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

6./ A települési folyékony hulladék kapcsolatos helyi közszolgáltatási rendelet módosítása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

7./  Az önkormányzat  tulajdonában álló  szolgálati  lakások bérletére  vonatkozó rendelet 
megalkotása

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
  Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

8./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

9./ Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

10./ 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

11./Murony község település rendezési tervének módosítása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

12./Kamut –Murony Tanyagondnoki Szolgálat vagyoni helyzetének megvitatása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

13./  Mezőberényi  Kistérségi  Általános  Iskola  Alapítóokiratának  egységes  szerkezetbe 
foglalása

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

14./Békési Kistérségi Társulás HURO/1101 nevű pályázat önrészének megvitatása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

15./ Békési Kistérségi Társulásban működő internet hálózat további üzemeltetése
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

16./ A 2012. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

17./ Bejelentések, egyebek
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A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

176/2011.(XII. 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 Fekete Zoltán Ferenc és Jeneiné Batízi Julianna 
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását. 

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

177/2011.(XII. 21.) Kt. Határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete 
Fekete Zoltán Ferenc és Jeneiné Batízi Julianna elfogadja 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kívánja kiegészíteni szóban is az előterjesztést? 

Pataki Attila Békési Hulladékgyűjtő Kft. igazgatója: Igen, szeretne pár szót mondani. Jövőre a 
hulladék elszállítása kevesebb lesz mint ebben az évben, kb.150 tonna körül. Megemelik az 
árakat többek között a 27 %-os áfa miatt is. Elmondaná hogy a fizetőképesség nagyon rossz. 
Több mint egy millió kiesése van a településen.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Felül kellene vizsgálni a nyilvántartásokat,  mert  sokan 
elköltöztek az elmúlt években, vagy elhaláloztak.

Pataki  Attila  Békési  Hulladékgyűjtő  Kft.  igazgatója: A  felülvizsgálat  folyamatos,  de  ha 
kevesebb  a  lakásszám,  attól  még  a  hulladék  mennyiség  ugyanannyi,  és  akkor  viszont  a 
lakosoknak  még  többet  kellene  fizetni.  Megköszönné  az  egész  éves  munkáját  Ladányi 
Lászlónénak, nagy segítség, hogy a művelődési házban is lehet szemétszállítást befizetni, igaz 
felmerült a havi díj is, sokan kérnék, de kivitelezhetetlen.

Ladányi  Lászlóné képviselő: Az emberek nincs pénze,  de sokan vannak, akik nem tudják 
kifizetni a negyedéves díjat és zsákot vesznek, ugyan szégyellve de megteszik.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nos a bizottság már tárgyalta a napirendi pontot, átadná a 
szót az elnöknek.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
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Pataki Attila Békési Hulladékgyűjtő Kft. igazgatója: Be kell látni, hogy a lakosság nem bírna 
el többet.  Köszöni szépen. Minden jót kíván.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Köszöni. Viszont kívánja.

Pataki Attila Békési Hulladékgyűjtő Kft. igazgatója távozik az ülésről.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet elfogadását.

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének

16/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló 1/2010.(I. 18.) szóló rendelet módosításáról

17./ Bejelentések, egyebek

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Megkérné  a  Máté  Ferencnét  hogy,  számoljon  be  az 
óvoda, illetve iskola által vélt kötelezettségekről.

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Megérkeztek a gázszámlák, le is lettek ellenőrizve, és 
egyezik az iskola által elküldött a gázszolgáltató által elküldött számláival. Nincs különbség.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: De hát fizettünk 3,5 milliót  elszámoláskor tavalyra.  A 
féléves teljesítéskor sem mutattak ki semmit, akkor még nem lépték túl a költségvetést.

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Január 1-től számolt, de azt nem tudhatja, hogy mit 
hova könyvelhettek, gázszolgáltató váltás volt 2007-ben, volt egy záró óra állás, és utána a 
másik gázszolgáltatónál a nyitó óra állás ugyanaz volt,  eltérés nem található.  Az óvodánál 
viszont 8 havi támogatást kaptak, és az augusztusi bért ők fizették, viszont a támogatást meg 
már Mezőberény kapta. Tehát 736 000 Ft-al teljesítették túl a költségvetést, viszont 836 000 
kevesebb bevételük volt, és így jön ki a 1 572 000 Ft. Módosították a költségvetésüket.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Polgármester úr személyesen vitte be a határozatot, kértük az 
inkasszó elhalasztását.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ki járult hozzá a költségvetés módosításához? Kérni kell 
a könyvelést.

Máté  Ferencné  gazdálkodási  főelőadó: Nem  adnak  ki  semmit,  nem  nyomtatják  ki, 
elektronikusan meg nem lehet elküldeni.

Ladányi Lászlóné képviselő: Még mindig nem érti, hogy miért írták le a beszámolóban, hogy 
a muronyi tagóvoda működése kiegyensúlyozott és biztonságos.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérni kell, hogy a pénzügyesünk betekintést nyerjen a 
könyvelésbe, kérné határozatba foglalni. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
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A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

178/2011.(XII. 21.) Kt. Határozat

Murony község Önkormányzat  Képviselő -  testülete  úgy 
határoz,  hogy  a  Békési  Kistérségi  Óvoda  muronyi 
tagintézmény  követelésével  kapcsolatosan  kérné,  hogy 
Máté  Ferencné  Murony  község  gazdálkodási  főelőadója 
betekintést nyerjen az óvoda és az iskola könyvelésébe és 
kéri a részletes kivizsgálását az érintett szakfeladatokon.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

1./ Tájékoztató két ülés között történtekről
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tehát a körjegyzőség megalakítása folyamatban van. A 
közfoglalkoztatás  befejeződött,  a  közfoglalkoztatási  téli  minta  program  is  a  végéhez  ért, 
sikerült megvásárolni az eszközöket, a temető melletti részt a két közfoglalkoztatott rendezte, 
fakivágást, gyérítést végeztek, illetve a kivágott fákat behozták, és feldolgozták. Viszont az 
óvodánál  és  tornateremnél  szükséges  lenne  majd  kisegítő,  de  úgy  gondolta,  hogy  a 
művelődési háznál alkalmazott takarítónő munkaidejét 4 óráról 6 órára kell emelni, és akkor ő 
látná el a tornaterem bérleti díj fizetésével, illetve használatával kapcsolatos feladatokat. Mert 
ez így követhetetlen volt, hogy mikor ki ment oda, ki szedte be a használati díjat.

Ladányi Lászlóné képviselő: Szilveszter lesz a tornacsarnokban?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Folyamatban van.

Kosznáné Pule Ilona jegyző: A bérleti szerződés készítése is folyamatban van, úgy beszélték 
meg, a két ünnep között jön a fiatalember.

Ladányi Lászlóné képviselő: Takarékossági szempontból javasolná a két ünnep közötti zárva 
tartását a tornacsarnoknak, nincs értelme fűteni. 

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester: Igen,  hasonlóan  gondolta.  Kérné  a  két  ülés  között 
történtekről szóló tájékoztatót elfogadni.

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

179/2011.(XII. 21.) Kt. Határozat

Murony község Önkormányzat  Képviselő -  testülete  úgy 
határoz, hogy elfogadja a két ülés között történtekről szóló 
tájékoztatót.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Murony község Képviselő –testület SZMSZ -ének elfogadása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

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

Jeneiné  Batízi  Julianna  ÜPGB.  elnök: Köszöni.  A  bizottság  megtárgyalta  és  elfogadásra 
javasolja az SZMSZ-t.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet elfogadását.

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének

17/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelete

a Képviselő - testület Szervezeti és

Működési Szabályzatáról

3./ Lakossági közműfejlesztéssel kapcsolatos helyi rendelet megalkotása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:  Azért  kell  módosítani  a rendeletet,  mert  annak idején, 
amikor  a képviselők felajánlották a tiszteletdíjukat  az utcák aszfaltozására,  akkor nem lett 
belefoglalva  a  rendeletbe,  hogy  ők  mentességet  kapnak  a  hozzájárulás  kifizetése  alól. 
Javasolja a rendelet elfogadását.

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének

18/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelete

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról

A belterületi útfelújítások tárgyában

4./ Az ivóvízellátás és szolgáltatás díjai megállapításairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

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

Jeneiné  Batízi  Julianna  ÜPGB.  elnök: Köszöni.  A  bizottság  megtárgyalta  és  elfogadásra 
javasolja a rendelet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet elfogadását.
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A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének

19/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelete

Az ivóvíz ellátás és szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló és szolgáltatások egyes

kérdéseiről szóló 22/2008.(XII.15.) Ör. rendelet  módosításáról

6./ A települési folyékony hulladék kapcsolatos helyi közszolgáltatási rendelet módosítása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

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

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Köszöni. Körülbelül 500 Ft-ot emelnek, elfogadható. A 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet elfogadását.

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének

20/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelete

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

7./  Az önkormányzat  tulajdonában álló  szolgálati  lakások bérletére  vonatkozó rendelet 
megalkotása

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
  Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A kormányhivatal kifogásolta a rendeletet, ezért kell rajta 
módosítani. A bérleti díjak nem változtak. Javasolja a rendelet elfogadását.

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének

21/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakások bérletére vonatkozó szabályokról

8./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadja a szót az ÜPGB. elnökének.
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Jeneiné  Batízi  Julianna  ÜPGB.  elnök: Köszöni.  A 27.§  (2)  bekezdésében  kellett  javítani, 
illetve az 1. számú melléklet változott.  A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
rendelet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet elfogadását.

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének

22/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

9./ Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

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

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Az 1. számú melléklet változik, 3 alternatíva van, 2, 4, 
8 %-os nyersanyagemelésről. A bizottság a 8 %-os nyersanyagemelést javasolja, elfogadásra 
javasolja a rendelet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet elfogadását.

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének

23/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

10./ 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

Fekete  Ferenc  Zoltán  polgármester:  Törvény  adta  kötelezettség.  Javasolja  a  rendelet 
elfogadását.

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi rendeletet hozza:

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének

24/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelete

A 2012-es év átmeneti gazdálkodásáról

11./Murony község településrendezési tervének módosítása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök
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Jeneiné  Batízi  Julianna  ÜPGB.  elnök: A  bizottság  elfogadásra  javasolja  a  két  határozati 
javaslatot.

Ladányi Lászlóné képviselő:  Ha most módosítva lesz a településrendezési terv, akkor bele 
lehetne venni a szabadidős pályázat miatti módosításokat is. A konzorcium miatt is fontos 
lenne, a többi település miatt is.

Kosznáné Pule Ilona jegyző:   Együtt  voltunk Békésen Ladányinéval, már úgy lett  beadva, 
ahogy volt, de azért rá fog kérdezni, hogy van-e lehetőség a megmódosításra.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja a két határozati javaslat elfogadását.

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

181/2011.(XII. 21.) Kt. határozat
Murony  Község  Önkormányzat  településfejlesztési 
koncepcióját  kiegészíti  a  vállalkozások  területére 
vonatkozóan.
                4. A meglévő vállalkozások többlet területének 
biztosítása a rendezési terv keretén belül.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

A képviselő – testület 5 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

182/2011.(XII. 21.) Kt. határozat
Murony  Község  Önkormányzat  településrendezési  tervét 
úgy kívánja módosítani, hogy a Hidasháti major mellett a 
kereskedelmi szolgáltató terület bővítésre kerüljön a KWS 
Magyarország  Kft.  mellett,  annak   fejleszthetősége 
érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

12./Kamut –Murony Tanyagondnoki Szolgálat vagyoni helyzetének megvitatása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A DUAL-tól kértük az árajánlatot.

Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző: 2 814 000,-  Ft  ért  találtak  rá  vevőt,  és  kéri  a  határozat 
megerősítését,  hogy  a  fele  költség  kifizetését  követően  a  muronyi  önkormányzatnak 
semmiféle igénye nincs  Kamuttal szemben. Januárban elkészítik  az adásvételi szerződést a 
gépjárműre,   polgármester  asszony úgy  ígérte,   január  15-ig  utalják  az  eladott  gépjármű 
étékének a felét.

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Legalább 3 árajánlatot kérjenek.
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Kosznáné  Pule  Ilona  jegyző: Akkor  kérjenek  3  árajánlatot,  az  utolsó  bekezdést  azzal  a 
feltétellel, hogy az eladást követően 3 napon belül utalásra kerüljön a gépkocsi 50 % -ának 
ára.

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

183/2011.(XII. 21.) Kt. határozat

Murony község Önkormányzat  Képviselő – testülete úgy 
határozott, hogy Kamut község a tanyagondnoki szolgálat 
tulajdonában  levő  Toyota  Hilux  gépjármű  eladásával 
kapcsolatosan  kérjenek legalább  3 árajánlatot,  az  eladást 
követően 3 napon belül utalásra kerüljön a gépkocsi 50 % 
-ának ára. Ezzel a feltétel Murony község Önkormányzat 
képviselő  –testülete  kijelenti,  hogy  a  gépjármű   50  % 
árának utalása után, Kamut község felé követelést nem tart 
fenn.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

13./  Mezőberényi  Kistérségi  Általános  Iskola  Alapítóokiratának  egységes  szerkezetbe 
foglalása

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

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

184/2011.(XII. 21.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  a 
Mezőberényi  Kistérségi  Általános  Iskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény,  Kollégium  és  Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat  Alapító Okiratának módosítását 
egységes  szerkezetben  jóváhagyja  2012.  január  01.  napi 
hatályba lépéssel.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

14./Békési Kistérségi Társulás HURO/1101 nevű pályázat önrészének megvitatása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Egyeztetett a kistérségi irodavezető úrral. Elmondása szerint a 
pályázat  alapján  lehetne  egy  új  nemzetközi  hálózat,  melyet  a  Magyar  Villamos  Művek 
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bérelne. Csak a község részét kellene megvenni, ezáltal jövőre csökkenne a díj, üzemeltetője 
marad a Polárnet Kft., az összvagyon 300 millió forint, 10 millió forint körül érne a vagyon 
amit most 1 millió forintért venne meg az önkormányzat.

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Kifizeti az önkormányzat, egy év múlva meg eladja. Bár csak 
4 % a tulajdoni arány.

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Az Egyesült Államokban már kezdik használni az 
ingyenes netet, a google -en keresztül, innentől kezdve amilyen tempóban fejlődik, akár pár 
éven belül ide is elérhet. Véleménye szerint a helyi internet szolgáltatót kellene támogatni, a 
lakosság korcsoportos összetételét nézve nem térülne meg a beruházás.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérné a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő – testület 2 igen, 3 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:

185/2011.(XII. 21.) Kt. határozat

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 
határozott,  hogy  nem  kíván  részt  venni  a  Békési 
Kistérségi  Társulás  által  benyújtott  Magyarország  –
Románia  Határon  Átnyúló  Együttműködési  Program 
2007-2013 HURO/1101 kiírás  2.  prioritási  tengely  2.1 
beavatkozási  terület  2.1.1.  tevékenységi  területtel 
kapcsolatos  pályázatban,  a projekthez szükséges önerőt 
nem biztosítja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

15./ Békési Kistérségi Társulásban működő internet hálózat további üzemeltetése
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérné a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő – testület 5 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:

186/2011.(XII. 21.) Kt. határozat

Murony  Község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete 
nem fogadja  el  a  Békési  Kistérségi  Társulás  által  Ftth 
szélessávú  internet  hálózat  további  üzemeltetésével 
kapcsolatos  üzemeltetési  árajánlatot,  továbbá  kijelenti, 
hogy nem kíván élni a kivásárlási jogával.

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
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16./ A 2012. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

 Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja a 2012. évi munkaterv elfogadását.

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

187/2011.(XII. 21.) Kt. határozat

Murony  község  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete 
elfogadja a 2012. évi munkatervet.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Megkérdezi, hogy kérdése, kiegészíteni valója van-e a testületnek. Kérdés nem hangzik el.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

- Kmf. -

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                  Kosznáné Pule Ilona
      polgármester               jegyző

  Jeneiné Batízi Julianna     Pocsai Imre László
              jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő
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