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Ikt. szám: 2-1/ 2012. 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. 

január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme  

 

Jelen vannak: 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Buzgán Mihály képviselő 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő  

Ladányi Lászlóné képviselő 

Pocsai Imre László képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vett: 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

Távol maradt: 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester 

    

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy az 

ülésről Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester távol van. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes. Az ülést megnyitja, ismerteti a napirendi pontokat.  

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Köztisztviselők 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi célkitűzéseinek 

meghatározása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

2./ Körjegyzői pályázat kiírása  

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

3./ Bejelentések, egyebek 

- Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként 

befizetett és fennmaradt önerő átutalásának meghatározása 

-  Szélessávú informatikai hálózat fejlesztése 

- Tájékoztató oktatási intézményfenntartói kérdésekkel kapcsolatban 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri, hogy a napirendi pontokról szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a napirendi pontokat 

elfogadja megtárgyalásra. 
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Jegyzőkönyv hitelesítőknek Pocsai Imre László és Fekete Zoltán Ferenc képviselőket 

javasolja.  

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről 

szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a hitelesítő 

személyekre tett javaslatot elfogadja. 

 

 

1./ Köztisztviselők 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi célkitűzéseinek 

meghatározása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A köztisztviselők teljesítménykövetelményi 

célkitűzéseinek meghatározása kötelező feladat. Van kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Igen, a II/4. pontban a város szót kérné javítani településre. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Javítja. Kötelező feladat, a köztisztviselők jogállásáról 

szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. §.-ának rendelkezései szabályozzák a köztisztviselők 

teljesítményének értékelését február 29.-éig, azután  jelzi, hogy március 1.-től új törvény lép 

hatályba. 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról 

szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozza: 

1/2012. (I. 16.) határozat: 

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Murony - Tarhos Községek Körjegyzőségének 

köztisztviselői számára 2012. évre vonatkozó 

teljesítménykövetelmények célkitűzéseit az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

              Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

2./ Körjegyzői pályázat kiírása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A pályázati kiírásról szóló előterjesztést megkapta a 

testület. Módosítási javaslattal élne: A munkakör betölthetőségének időpontját javasolná 

március 1.-ről egy korábbi időpontra tenni, esetleg ha az előző jegyző pályázatot nyújtana be, 

meg kell adni a lehetőséget arra, hogyha elfogadásra kerülne a pályázata, akkor nem kellene 

kifizetni a végkielégítését. Van kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Szót kérne, tehát az előző pályázati kiíráshoz képest a 

kötelező elemeken túl a pályázati kiírásba került a B kategóriás jogosítvány megléte – mivel 

az önkormányzat önálló gépjárművel nem rendelkezik -, illetve az elbírálásnál előnyt jelentő 

feltételek közzé került a vezetői gyakorlat (legalább 5-10 év vezetői tapasztalat), valamint a 

legalább alapszintű irodai alkalmazások ismerete. A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások közzé került a munkakör betöltésével kapcsolatos vezetői elképzelések, írja le a 

pályázó pár sorban a vezetői elképzeléseit. A Ktv. szerint, ha a köztisztviselő a munkavégzési 

kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, ez esetben mindkét hónapra mentesült a 

munkavégzés alól, munkavégzés alóli felmentés ideje alatt közszolgálati jogviszonyt létesít, 

végkielégítésre nem jogosult.  

A munkakör betölthetőségének időpontját 2012. február 27. (hétfő) javítható. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Ne legyen 5-10 év vezetői tapasztalat, legyen 3-5 év. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Legyen benne próbaidő kikötése is. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Ha a pályázónak jelenleg is jegyzői jogviszonya van, 

akkor a jogszabály szerint áthelyezéssel kell átvenni, ez esetben próbaidő nem köthető ki. De 

a többi pályázó esetében kiköthető. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Tegyük bele a próbaidő kikötését. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: A próbaidő alatt gyakorlatilag a közszolgálati 

jogviszony indokolás nélkül megszüntethető. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Úgy gondolja, hogy 3 év nem tapasztalat. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Egy fiatal, karakán, talpraesett is lehet jobb vezető, mint 

egy 10 év vezetői tapasztalatú.  

 

Pocsai Imre László képviselő: Meg lehet, hogy az idősebb 10 év tapasztalatú csak ellavírozott 

az évek során. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Mennyi próbaidőt köt ki a törvény? 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Közszolgálati jogviszony létesítésénél 3, de legfeljebb 

6 hónap próbaidő köthető ki. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: 3 hónap próbaidő legyen benne. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Összefoglalva a módosításokat, a munkakör 

betölthetőségének időpontja 2012. február 27., 3-5 év vezetői tapasztalat illetve 3 hónap 

próbaidő kikötése. Kéri a módosításokkal kiegészített határozati javaslat elfogadását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

2/2012. (I. 16.) határozat: 

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Murony -Tarhos Községek Körjegyzőségének körjegyzői 

munkakör betöltésével kapcsolatos pályázati kiírását az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint az alábbi 

módosításokkal kiegészítve elfogadja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja 2012. február 

27., 3-5 év vezetői tapasztalat, 3 hónap próbaidő 

kikötése. 

 

Felelős:              Fekete Ferenc Zoltán polgármester               

Határidő:      intézkedésre azonnal 

 

3./ Bejelentések, egyebek 

- Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként 

befizetett és fennmaradt önerő átutalásának meghatározása 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Véleménye szerint nem szabad kimaradni a 

Konzorciumból, mert onnan kapja az ivóvizet a település. Régen a kútvíz is jó volt, de sajnos 

az uniós előírásokat be kell tartani.  

Van kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

3/2012.(I. 16.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Dél -Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 

Taggyűlésének 8/2011 (12. 07.) TGY. határozata alapján 

nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-

javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként 

befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át, 162 315,- Ft, 

azaz százhatvankettőezer-háromszáztizenöt Ft-ot az 

OTP: 11733003-15774239 sz. bankszámlára kéri utalni, 

melynek tulajdonosa a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán  polgármester 

Határidő:  azonnal 

  

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A későbbiek folyamán megkért egy oktatási szakértőt, 

hogy a mai ülésen tájékoztatót tartson a testület számára az iskola jövőjével kapcsolatosan. Az 

önkormányzat szeretné fenntartani az iskolát, de sajnos a szükség törvényt dönt.  
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Addig is a Békési Kistérség Iroda előterjesztéséről kellene dönteni, a társulás által létrejövő 

Kft. társasági szerződés jóváhagyásáról, de hát nem biztos, hogy ebben a gazdasági 

helyzetben ez a legfontosabb. Tehát Muronynak 20 000,- Ft törzstőkét kellene biztosítania, 

így kapna 2 szavazatot, annyit fog érni ez, mint Kamut az 1 szavazattal. Ezt a rendszert fenn 

kell tartani. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Elmondaná az előzményeket. Amikor a kistérségi 

szélessávú informatikai hálózat megalakult, az önrész kifizetését nem tudták biztosítani az 

önkormányzatok, az Antenna Hungária Zrt. befizette az önrészt helyettük, 30 millió forintot. 

Ezt akarja kivásárolni a Társulás, hogy a haszon megmaradjon. Lakosságszám arányosan 

bruttó 1 573 ezer forintot kellene kifizetni a településnek. Ennek az összegnek a kifizetését 

nem vállalná fel. Aki ezt nem fizeti meg, nem részesülhet vagyonfelosztás esetén a hálózati 

vagyonból. A 10 éves haszonbérletből eltelt 6 év, véleménye szerint 60 % vagyon akkor is 

megilletné az önkormányzatot. A HURO pályázattal kapcsolatosan nem kell most dönteni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Határozatot kellene hozni. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Most arról van szó, amit itt használnak az intézmények, lakosok? A 

településen párhuzamosan működik még az Invitel illetve a helyi kábelszolgáltató által is 

internet szolgáltatás. Meg kellene tudni, melyiknek van nagyobb perspektívája. Taktikai 

megfontolásból jónak tartja ebben a hálózatban maradást, de kérdés az, hogy a másik két 

szolgáltató is tervez-e a jövőben fejlesztést, és melyik lesz a jobb. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A vasúton túl lakóknak csak az Invitel tud internetet 

szolgáltatni. Az is kérdés, hogy anyagilag mit bír el a lakosság. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Véleménye szerint nem kellene kimaradni a Kft.-ből, 

mert aki kimarad, majd annak jól felemelik a végponti bérleti díjat. Több perspektívát lát 

benne, mert a kis szolgáltatók előbb utóbb meg fognak szűnni. 10-20 ezer forinton ne múljon. 
  

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő – testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

4/2012.(I. 16.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testülete 

jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás által létrejövő 

Kft. társasági szerződését,  a testület biztosítja a 20 000,-

Ft - azaz húszezer Ft -  törzsbetét összegét. 

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testülete 

felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés 

aláírására. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán  polgármester  

Határidő:  azonnal 

  

 



Murony község Önkormányzata                                                     5672  Murony, Földvári u. 1. 

 6 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Az önrész befizetésével kapcsolatosan kérhetné a 

testület Mezőberény város segítségét más településhez hasonlóan. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egyet ért a javaslattal. Kéri a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

A képviselő – testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

5/2012.(I. 16.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testülete az 

Antenna Hungária szolgáltató haszonbérleti szerződésből 

történő kivásárlásával kapcsolatosan nem tudja 

biztosítani a szükséges Békési Kistérségi Társulás által 

meghatározott önrész kifizetését, ezért a Képviselő – 

testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

kivásárláshoz szükséges 956 533,- + 27% áfa összeg 

kifizetésében Mezőberény Város Önkormányzatától 

segítséget kérjen. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán  polgármester  

Határidő:  azonnal 

  

Fekete Ferenc Zoltán polgármester szünetet rendel el 16. 05 perckor. 

 

Az ülés folytatódik 16. 20 perckor. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Köszönti Kálmán János oktatási szakértőt. Felkéri, hogy 

kezdje meg az iskola fenntartásával kapcsolatos tájékoztatóját. 

 

Kálmán János oktatási szakértő: Köszöni szépen, köszönt mindenkit. Elmondja, hogy 

Mezőberényben dolgozik, közel 10 éve intézményi átszervezéssel is foglalkozik, a jelenlegi 

gazdasági helyzet miatt egyre több munkája adódik, idén is várhatóak változások a 

közoktatásban. A polgármester úr kérésére körülbelül 20 perces tájékoztatót tartana. 3 

változatról beszélne. 

„A” verzió: a jogszabály szerinti maximális óraszámok megtartása, 8 osztály fenntartása 

összevonások nélkül. 

„B” verzió: válaszható óraszámok csökkentése. 

„C” verzió: felső osztályok utaztatása, alsó osztályok összevonása, akkor alkalmazzák, ha 

kevés a gyereklétszám, kevés a pénz. 

A heti órák száma a kötelező illetve a választható órák számából tevődik össze, Muronyban a 

kötelező órák száma 178. A választható órákon olyan ismereteket oktatnak, amik nem férnek 

bele a kötelező tantárgyakba, ide tartoznak a szakkörök, felzárkóztató órák. De lehet rajta 

változtatni, a jogszabály szerint, ha kevesebb igény van a megtartásukra, lehet az óraszámokat 

csökkenteni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Össze lehet vonni az osztályokat. 
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Kálmán János oktatási szakértő: Igen, ha összevonásról van szó, akkor automatikusan 

feleződnek. Átnézte Murony esetében az óraszámokat, 13 álláshely mellett 268 az óraszám. 

Megemlíteni, hogy 13 álláshely mellet 277 óra a maximálisan adható óraszám. Tehát 

gyakorlatilag megkapják a maximumot. Önök az „A” verzióba sorolhatók.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ellenőrizni kellene a táblázatot, mert vannak benne olyan 

tanárok is, akik már nem itt tanítanak. 

 

Kálmán János oktatási szakértő: Ezt a táblázatot kapta, de ez nem változtat az óraszámokon. A 

„B” változat esetén a választható órák száma csökkenne, kettő napközis csoport helyett egy 

működne, tehát a 8 osztály helyben maradna, és ez esetben kettő álláshellyel kevesebb lenne, 

ami 6 millió forint megtakarítást jelentene, továbbá igazgató helyettesi pótlék elhagyásával 

még több. Pontos adatokat akkor tudna mondani, ha látná a személyi anyagokat. De a 

pótlékok elhagyásával megközelítőleg 9 millió forint megtakarításról lehet beszélni. 

„C” változat: ha gyerek létszám alacsony, 1-2, 3-4 osztályok összevonása, felsővel nem 

számol a rendszer, át lehet utaztatni a gyerekeket a társult intézménybe, a kis létszámú 

osztályok összevonását nem tiltja a törvény. Ebben a verzióban több mint 5 álláshellyel 

kevesebb maradna. 15-20 millió forint megtakarítás. 

 

Buzgán Mihály képviselő megköszöni a tájékoztatást, elköszön a jelenlévőktől és távozik a 

teremből. 

 

Kálmán János oktatási szakértő: Gyakorlatilag az állapítható meg, hogy egy kicsit sem 

spóroltak az elmúlt évek alatt. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: De hát pont ezért társultak többször az évek folyamán, 

hogy kevesebb legyen az iskola költsége. 

 

Kálmán János oktatási szakértő: A számok nem ezt mutatják. A hatékonyabb működtetés 

nyomát nem látja, kis létszámú osztályok vannak, nincs is ezzel semmi baj. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előző társulás igazgató asszonya mindig azt mondta, 

hogy törvénytelenséget nem követnek el, nem lehet összevonni osztályokat. Rossz 

tapasztalatai maradtak, és sajnos még mindig van követelésük is.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Dologi kiadásokba is lehetne spórolni.  

 

Kálmán János oktatási szakértő: A bérből lehet legtöbbet spórolni. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Felállítana egy „D” változatot is. Ezen belül: „D1” 

változat: választható órák száma csökkenne, egy napközis csoport működne, bizonyos 

osztályok összevonásával. „D2” változat: ugyanaz, mint az előző, felső osztályok 

utaztatásával. 

 

Kálmán János oktatási szakértő: Attól függ, hogy milyen az önkormányzat pénzügyi helyzete, 

a pénzügyi helyzethez kell igazodni. Az átszerveződéshez nem szükséges oktatási szakértő 

bevonása, de ajánlott, a jogszabályokat követni kell, a munkajogi következményeket 

figyelembe kell venni. Mert nagy a kockázat, akár a teljes megtakarítást el lehet bukni.  

Manapság a városokban is a „B” és „C” változat működik. A szülők tiltakozhatnak, de a kis 

változtatásokkal nem lehet sokat érni, és csak a szülőket hergelik fel vele. 
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Fekete Zoltán Ferenc képviselő: A „B” változatot kellene tökéletesíteni. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Igen, ki kellene dolgoztatni a „B” változatot, és megnézni, hogy 

hol lehet még megtakarítani.  

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Megkérné Kálmán János oktatási szakértőt, hogy 

küldje el elektronikus formában a tájékoztató anyagot, hogy a testület rendelkezésére álljon.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van még kérdés?  

Kérdés nem hangzik el. Köszöni szépen a részletes tájékoztatót. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Tájékoztatná a testületet az új önkormányzati törvény 

hatályba lépéséről, ismerteti a fontosabb változásokat. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester más hozzászólás hiányában az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

- Kmf. - 

 

 

 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                 Dr. Baji Mihály 

      polgármester helyettes körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pocsai Imre László      Fekete Zoltán Ferenc 

             jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 
 


