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Ikt. szám: 2-5/ 2012. 

J e g y z ő k ö n y v  
 

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

február 22-én megtartott 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 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester  

Pocsai Imre László képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vett: 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

Madarász Ágnes tagintézmény vezető 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó 

    

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

ülésen minden képviselő jelen van. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést 

megnyitja.  

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Ladányi Lászlóné és Dr. Lázár Magdolna Csilla képviselőket 

javasolja.  

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

szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a hitelesítő 

személyekre tett javaslatot elfogadja. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Fekete Ferenc Zoltán 

polgármester kéri, hogy a napirendi pontokról szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - a napirendi pontokat elfogadja 

megtárgyalásra. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A 2012. évi költségvetés tárgyalása  

 Előadók:  Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök 

  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó 
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2./ Társulási megállapodások módosítása 

Előadó:  Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

3./ A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása 

Előadó:  Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

4./ Pályázatírással kapcsolatos feladatok megtárgyalása 

Előadó:  Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

5./ Bejelentések, egyebek 

- Intézményi SZMSZ módosítások 

- TÁMOP-5.4.9-11/1.számú pályázat megtárgyalása 

- Mezőberény város ajánlata AH. tulajdoni rész ügyében 
- Mezőberényi Kistérségi Óvoda létszámleépítésének támogatása 

- Vasútátjáró és ügyfélparkoló kialakításához hozzájárulás megadása 

- Borsos Jánosné (5672 Murony, Áchim u. 27.) lakos kérelme autóbusz járat bővítésre 

- Közös földgáz beszerzés a Békés Megyei Önkormányzattal 

 

1./ A 2012. évi költségvetés tárgyalása  

 Előadók:  Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök 

  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó 

 

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

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A bizottság sok mindenből csökkentett, tehát 148 619 

ezer Ft kiadással, 124 251 ezer Ft bevétellel és 42 368 ezer Ft-al javasolta elfogadásra. Mi 

történt Mezőberényben az étkezési hozzájárulással? 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Mezőberényben is beépítésre került, de zárolta 

testület, március – áprilisban visszatérnek rá.  

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Be lett tervezve? 

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Igen, 524 500 Ft. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Megközelítőleg másfél millió forint az összes 

közalkalmazottnak az étkezési hozzájárulás. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Az iskola költségvetése pontosan mennyi lett? 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: 2 fő technikai dolgozó leépítésével együtt 35 267 eFt. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Civil szervezetek támogatása 50 %-ra levéve, 3 havi 

jubileumi jutalom betervezése, képviselők tiszteletdíja 20eFt –ra csökkentve, bérleti díjak, 

szolgáltatási díjak tovább számlázása. Úgy volt, meg lesz szüntetve a tovább számlázás. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Határozatba kellene foglalni, a testület felhatalmazását 

kéri.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan- az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, a szolgálati lakás illetve 

egyéb helyek bérlői esetén a közüzemi szolgáltatások 

átíratására, valamint felkéri a pénzügy csoportot a bérlők 

tájékoztatására. 

Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Város és Községgazdálkodás. A közalkalmazottaknál 

mire jutottak? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem egyeztek bele a 6 órás munkaidőbe. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Úgy gondolja, hogy minden területen lesz 

létszámcsökkentés, az iskolánál 2 főt határoztak meg, az óvodánál nem kerül feltöltésre egy 

álláshely, az alapszolgáltatási központnál egy 4 órás álláshely kerül megszüntetésre, a hivatal 

részéről is javasol egy fő létszámleépítését. A jegyzőre kellene bízni a döntést, a személy 

illetve az átszervezés végett. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: A következő ülésre márciusban elő lesz terjesztetve. 

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.  

Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a Murony- Tarhos Községek Körjegyzőség 

Murony székhelyén 1 fő létszámcsökkentést rendel el. 

Felkéri a körjegyzőt, hogy a következő ülésre terjessze elő 

a személy megnevezését, illetve az átszervezéssel 

kapcsolatos feladatokat. 

 

Felelős:   Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Az orvos, fogorvos támogatása ki lett véve, a Kulturális 

bizottság a 600 eFt –ból 300eFt-ot csökkentett, ki lett véve a karácsony csomag 350eFt. Úgy 

gondolja, hogy erőn felül vállal a testület az iskola fenntartásával kapcsolatosan, javasolja a 

beiskolázási támogatás kihúzását is 600eFt-ot 
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Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: 19 140 200 Ft a forráshiány. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Az aszfaltkeverősök bérletén is lehetne emelni. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A konyha illetve az aszfaltkeverősök bérleti díja áfával lett 

megállapítva, mivel az önkormányzat áfa mentes, így ők akkor most mit fizetnek? Úgy 

gondolja, hogy a plusz áfa megfizetése elmarad. 

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Az önkormányzat csak a konyha miatt volt áfás, úgy 

tudja, hogy a számlák kimentek, de aztán sztornózni kellett őket, mert csak a konyha kiadásai 

és bevételei lehetnek áfásak, így áfa nélkül vannak kiszámlázva a bérleti díjak. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Tehát, ha például 150e Ft+ áfa a bérleti díj, akkor 190eFt folyna be, 

de így csak 150eFt folyik be az önkormányzathoz. 

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Nem tudja, hogy a kolleganő… 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Behívja Koppányné Görög Rózsa pénzügyi 

főmunkatársat. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Közben elmondaná, hogy 2012. január 1.-től csak a 

regisztrált civilszervezetek kaphatnak önkormányzati támogatást. Ismerteti a tájékoztatót. 

Körbe adja a tájékoztatót, és kéri, hogy a civilszervezetek tájékoztatva legyenek. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Akkor a konyhánál is ez van. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Akkor hogy vannak számlázva a bérleti díjak? 

 

Koppányné Görög Rózsa pénzügyi főmunkatárs: Mivel mentes az adó alól, így áfa nélkül. 

 

Buzgán Mihály képviselő: De akkor így rosszul van a bérleti szerződés megírva, nem érti 

hogy, miért kellett ezt így írni, ha már a konyha bérleti szerződésénél is tudták hogy nem lehet 

áfát kivetni. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A szerződésben úgy van, hogy 150eft+áfa. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Akkor az áfás összegnek kellene befolyni, úgy gondolja, hogy a két 

évvel ezelőtti 3 millió forint áfa befizetése sem volt jogos. A bérleti szerződések írásakor ezt 

figyelembe kellett volna venni 

 

Koppányné Görög Rózsa pénzügyi főmunkatárs: Amikor ezt történt, akkor szólt a 

jegyzőasszonynak, de nem történt semmi. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Erről a testületnek is kellett volna tudni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Felül kell vizsgálni a bérleti szerződéseket.  

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Kis busz költsége, Mezőberényben 150Ft/km, illetve 

ha utánfutót vontat akkor 180Ft/km-re.  
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Pocsai Imre László képviselő: Igen módosítani kellene rajta, hogy legalább az üzemanyag 

kijöjjön. Meg kellene hirdetni a bérbeadást. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Kell-e egyáltalán busz?  Értékesíteni kellene. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha jövőre vinni kell az iskolásokat, akkor kelleni fog. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Ha vinni kell a felsőt, akkor úgysem lesz elég egy 14 személyes 

busz, akkor majd nagy busz kell. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Termőföldbérleti díjak? 

 

Buzgán Mihály képviselő: 2010-ben fel lett emelve 4Ft/m2 –ra, akkor meg lettek emelve? 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: 5 évre lettek megkötve a szerződések, csak közös 

akarattal lehet módosítani a szerződéseken.  Kérdés, az hogy éltek-e a földalapú támogatás 

igénylésével. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van aki tartozik, de fel lett szólítva. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Igen, éltek. Megkérdezte a falugazdászt, hogy az önkormányzat 

kérhet-e földalapú támogatást, és azt mondta, hogy igen, valamint ha a bérlő nem fizeti a 

bérleti díjat, akkor fel lehet bontani a szerződést, illetve mezei leltárt lehet kérni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Erre majd vissza kell térni.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Az ügyeletet kérné Békésről megoldani, mert 

Mezőberény nem tudja lefedni, vissza kellene menni Békéshez, közelebb is lenne, ugyanaz a 

cég látja el mindkettőt.  

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Utána fog nézni. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Sokkal jobb lenne a beteg szempontjából is, ha 

Békéshez tartozna Murony.  

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Mennyi a pénzmaradvány?  

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Jelenlegi egyenleg 5 156eFt, a pénztárban van 127eFt. 

2011. december 31.-én 1 812e Ft volt az egyenleg. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor azért volt annyi, mert a két ünnep között kiment a 

segély, meg a fizetés, egyébként 6 millió lett volna. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Minden évben voltak lekötések, és most nincs semmi. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nos, ezt tudta mindenki, amikor úgy döntött, hogy a 8 

osztály maradjon helyben. Ez egy nagy áldozat. Be kell állítani a likvid hitelt, hogyha később 

jön a normatíva, vagy nem várt kiadás esetén, tudjon fizetni az önkormányzat. Úgy gondolja, 

hogy kevés önkormányzat van a megyében, aki működési hitel nélkül tud fenn maradni, de 

sajnos felélték a készleteiket. 
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Madarász Ágnes tagintézmény vezető: Megkérdezné, hogy az óvodával kapcsolatosan van-e 

kérdés? A bizottsági ülésre nem tudott eljön, ezért jött most el, várja a kérdéseket. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nincs kérdés. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester, Madarász Ágnes tagintézmény vezető elköszön és 

távozik a teremből. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: A határozati javaslatokat el kellene fogadni, és utána a 

rendeletet. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:  Amennyiben egyetértenek az iskola 

létszámcsökkentéséről, kérem szavazzanak. 

 

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

 

11/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (5650 Mezőberény, 

Petőfi út 17-19.) intézmény Muronyi Általános Iskola 

Tagintézményében (5672 Murony, Ady E. u. 5-7.) 2012. 

április 1. napjától 2 fő létszámcsökkentést rendel el. A 

létszámcsökkentéshez kapcsolódó kiadásokat az 

önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. A 

létszámcsökkentés végrehajtásához a helyi szervezési 

intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 

címen egyszeri költségvetési támogatást igényel, illetve 

az igénylést kezdeményezi.  

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

költségvetési szerveinél a létszámcsökkentéssel érintett 

álláshelyeken foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött 

ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – 

foglalkoztatására, a meglévő üres álláshelyeken, az 

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy tervezett 

új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 

következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 

munkáltatónál nincs lehetőség. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A közalkalmazottak részére betervezésre került bruttó 6 

000- Ft étkezési hozzájárulás, zárolás mellett kérné elfogadásra. Amennyiben egyetértenek, 

kérem, szavazzanak. 
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A képviselő – testület 6 igen szavazattal- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 

 

12/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy 

határoz, hogy az önkormányzat intézményeiben és az 

önkormányzattal feladat-ellátási társulásban résztvevő 

helybeli intézményekben a közalkalmazottak részére 

havi bruttó 6000 Ft értékben étkezési hozzájárulást 

biztosít. 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete a 

juttatást zárolja, és felhasználása külön döntést követően 

történhet. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A bizottság a képviselők tiszteletdíját 20eFt értékben 

kérte megállapítani, erről kér egy elvi határozatot, hogy a költségvetésbe így kerüljön 

beépítésre. Megjegyzi, hogy a végleges döntéshez rendeletmódosítás szükséges. Amennyiben 

egyetértenek, kérem, szavazzanak. 

 

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

 

13/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a település 2012. évi költségvetésébe a 

képviselőinek egységes 20. 000.- Ft/hó tiszteletdíj 

kerüljön megtervezésre. 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A közösségi feladatokat ellátó busz 2012. évre vonatkozó 

díjszabását 150,- Ft/km összegben kéri elfogadni. Amennyiben egyetértenek, kérem, 

szavazzanak. 

 

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

14/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 

határoz, hogy a 110/2008. (X. 27.) számú önkormányzati 

határozatot visszavonja. Murony község Önkormányzat 

Képviselő – testülete a Békési Kistérségi Társulás 

tulajdonát képező közösségi feladatokat ellátó busz 2012. 

évre vonatkozó díjszabását 150,- Ft/km összegben 

fogadja el. A díjtételen felül a megrendelő közvetlenül 

köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén 
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esetlegesen felmerülő autópálya (úthasználat), 

őrzésvédelmi, komp és egyéb használattal kapcsolatos 

költségeket, valamint több napos út esetén a 

gépjárművezető szállás elhelyezéséről és ellátásról is 

köteles gondoskodni. 

Az önkormányzat a felmerült költségeket és a futott 

kilométereket figyelembe véve a díjszabást évente 

köteles felülvizsgálni és ez alapján előterjeszteni a 

díjszabást. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán  polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Folyószámlahitel beállítását kéri támogatni. Amennyiben 

egyetértenek, kérem, szavazzanak. 

 

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

 

15/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert 

folyószámlahitel felvételének előkészítésére a 

forráshiány finanszírozása érdekében, felmérve a 

fedezethez szükséges önkormányzati vagyont. 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetést 124 

301eFt bevételi főösszeggel, 143 391eFt kiadási főösszeggel és 19 090eFt forráshiánnyal. 

Amennyiben egyetértenek, kérem, szavazzanak. 

 

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

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

1/2012.(II. 23.)  számú önkormányzati rendelete 

Murony község 2012. évi költségvetéséről 
 

 

Pocsai Imre László képviselő, Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó elköszön és távozik az 

ülésről. 

 

2./ Társulási megállapodások módosítása 

Előadó:  Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Ismerteti a határozati javaslatokat. 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kéri a határozati javaslatok elfogadását. 

 

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

 

16/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házi 

segítségnyújtás Békési Kistérségi Társulás keretein belül 

történő ellátására vonatkozó társulási megállapodás 

módosításait – figyelemmel a Békés Megyei 

Kormányhivatal törvényességi észrevételére – az 

előterjesztéshez csatoltan, egységes szerkezetben 

elfogadja. 

Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Ferenc 

Zoltán polgármestert a társulási megállapodás 

módosításának aláírására. 

 

Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Kovács Edina igazgató 

Határidő:  értelem szerint 

 

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

 

17/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 

idősek nappali ellátásának Békési Kistérségi Társulás 

keretein belül történő ellátására vonatkozó társulási 

megállapodás módosításait – figyelemmel a Békés Megyei 

Kormányhivatal törvényességi észrevételére – az 

előterjesztéshez csatoltan, egységes szerkezetben 

elfogadja. 

Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Ferenc 

Zoltán polgármestert a társulási megállapodás 

módosításának aláírására. 

 

Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Kovács Edina igazgató 

Határidő:  értelem szerint 

 

3./ A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása 

Előadó:  Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: A testület a 2012. évi költségvetés összeállításakor 

döntött arról, hogy a képviselők tiszteletdíjának meghatározása 1-es szorzóról (38 650,- Ft) 

20eFt –ra csökkenjen, mely negyedévente kerül kifizetésére, vagy felajánlásra. A teljes 

szabályozáshoz a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet 

módosítani szükséges. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek, kérem, szavazzanak. 
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A képviselő – testület 5 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi rendeletet hozza: 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

2/2012.(II. 23.)  számú önkormányzati rendelete 

A települési képviselők tiszteletdíjáról 

 

4./ Pályázatírással kapcsolatos feladatok megtárgyalása 

Előadó:  Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: A 100 %-os támogatottságú pályázatokban sok 

lehetőség van, meg kell ragadni őket, a Peregrum Zrt projekt menedzsment 4, 5% mely a 

pályázatban elszámolható. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha van egy pályázat, akkor 

jönnek és megírják. Vannak referenciáik? 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Persze vannak, sikerdíjas pályázatírók. Ki legyen a 

kapcsolattartó? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Jegyző urat javasolja. Amennyiben egyetértenek, kérem 

szavazzanak. 

 

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

 

18/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Peregrum Hungary Zrt. ajánlatát megtárgyalta és 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

5./ Bejelentések, egyebek 

- Intézményi SZMSZ módosítások 

 

Ladányi Lászlóné képviselő, intézményvezető: Elmondaná az előzményeket. Még a december 

folyamán jelent meg ez a TIOP pályázat – Könyvtári szolgáltatások összehangolt 

infrastruktúra-fejlesztésére, és jelezte, hogy mindenféleképpen meg kellene pályázni,  jegyző 

úr is jelezte, tehát két oldalról, de mivel január 1-től csökkentve lett a nyitva tartás a fűtés 

szempontjából, ezért hogy meg legyen a 30 óra módosítani kell. 2006-ban volt utoljára 

módosítva az SZMSZ, azóta a művelődési ház bővült, megváltozott a címe. Bízik benne, hogy 

sikeres lesz a pályázat. Esélyegyenlőségi tervet kell készíteni, hangos számítógép elhelyezése 

a számítógépteremben lenne, mivel a könyvtár az emeleten van. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A eMagyarország.hu hány évre lett kötve? 
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Ladányi Lászlóné képviselő, intézményvezető: Határozatlan ideig van korlátlan internet, 3 

évig kellett fenntartani, mely letelt. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Ezt a pályázatot meddig kell fenntartani? 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: 5 évig, de az állam tovább viheti. Ismerteti a 

határozati javaslatokat. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a határozati javaslatokkal, 

kérem, szavazzanak. 

 

A képviselő – testület 4 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

19/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztés mellékleteként a Murony Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési Háza 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti 

és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Ladányi Lászlóné intézményvezető 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

 

 

A képviselő – testület 4 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

20/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztés mellékleteként a Murony Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődés Ház 

Könyvtára módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Ladányi Lászlóné intézményvezető 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

 

 

A képviselő – testület 4 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

21/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-

fejlesztése – „Tudásdepó Expressz”, TIOP – 1.2.3/11/1 

számú pályázat benyújtásával egyetért, a pályázatra 
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nyilatkozik a projektben vállalt tevékenységek elvi 

támogatásáról, valamint a fenntartásra vonatkozó 

kötelezettségek kapcsán arról, hogy mint a muronyi 

tagiskola intézményfenntartója nem hoz olyan döntést, 

amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási 

kötelezettség (5 év) biztosításának lehetőségét 

akadályozná. 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Ladányi Lászlóné intézményvezető 

Dr. Baji Mihály körjegyző 

Határidő:  intézkedésre azonnal 
 

- TÁMOP-5.4.9-11/1.számú pályázat megtárgyalása 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Kb. 2 millió forint az elnyerhető összeg, 100 %-os 

támogatottságú, számítógépekre, programokra, továbbképzésre, nem szabadna kimaradni 

belőle, meg kell ragadni minden lehetőséget a fejlesztésekre. Ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal, kérem, 

szavazzanak. 

 

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

 

22/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások 

funkcionális összekapcsolására című TÁMOP-5.4.9-

11/1.számú pályázat benyújtásával egyetért, a pályázatra 

nyilatkozik a projektben vállalt tevékenységek elvi 

támogatásáról, valamint a fenntartásra vonatkozó 

kötelezettségek kapcsán arról, hogy mint a pályázatban 

érintett önkormányzati intézmények fenntartója nem hoz 

olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában 

a fenntartási kötelezettség (5 év) biztosításának 

lehetőségét akadályozná. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Ladányi Lászlóné intézményvezető 

 Dr. Baji Mihály körjegyző 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

 

 

- Mezőberény város ajánlata AH. tulajdoni rész ügyében 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Az előző ülésen  a testület hozott egy határozatot, 

melyben Mezőberény segítségét kérte az Antenna Hungária szolgáltatóval kötött 

haszonbérleti szerződés módosításából eredő önkormányzati fizetési kötelezettség ügyében. 

Murony községet 1.573.118,-Ft fizetési kötelezettség terheli, a kistérségi informatikai 
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hálózatban meglévő  Murony községnek megállapított tulajdonrésze alapján (3,44%). 

Mezőberény város átvállalja a fizetési kötelezettséget a tulajdonrész ellenében.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja a 1, 72%-át átadásra. Amennyiben egyetértenek 

a határozati javaslattal, kérem, szavazzanak. 

 

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

 

23/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a kistérségi informatikai hálózattal 

kapcsolatos, Antenna Hungária szolgáltatóval kötött 

haszonbérleti szerződés módosításából eredő 

önkormányzati fizetési kötelezettség ügyében - Murony 

községet terhelő 1.573.118,-Ft fizetési kötelezettség a 

kistérségi informatikai hálózatban meglévő  Murony 

községnek megállapított tulajdonrésze alapján (3,44%) – 

Murony község Önkormányzat 1,72 % tulajdonrészt átad 

Mezőberény városának, amennyiben Mezőberény város 

Murony község Önkormányzat fizetési kötelezettségét 

átvállalja. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

- Mezőberényi Kistérségi Óvoda létszámleépítésének támogatása 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Bélmegyeren az önkormányzat az óvodánál 

létszámleépítést tervez, és Murony község Önkormányzat Képviselő –testületének nyilatkozni 

a kellene, hogy szándékában áll-e fogadni az üres álláshelyeken a 3 főt.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem fogadja az önkormányzat. Javasolja a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

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

 

24/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Mezőberényi Kistérségi Óvodánál 3 fő létszámleépítését 

támogatja. 

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél és a 

Polgármesteri Hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken, 

az előre láthatólag üres álláshelyeken, vagy a tervezett új 

álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 

következtében az igénylő fenntartói körén kívül 

munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 

foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 
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folyamatosságának megszakítása nélkül 

foglalkoztatására nincs lehetőség. 

   

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán  polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

- Vasútátjáró és ügyfélparkoló kialakításához hozzájárulás megadása 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Ismerteti a kérelmet. 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A testület járuljon hozzá. 

 

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

 

25/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Nemzteti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, 

Váci út 45.) által Muronyban a 46356 jelű 

vasútállomáshoz vezető és 46168 jelű összekötőút 

átépítés engedélyezése ügyében, az engedélyezési eljárás 

sikeres lefolytatás érdekében vasútátjáró és az állomási 

bekötőút mellett vezetett járdaszakaszokra, valamint a 

felvételi épület előtt tervezett 15 db ügyfélparkolóra 

vonatkozó közútkezelői hozzájárulásokat megadja. 

   

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán  polgármester  

 

- Borsos Jánosné (5672 Murony, Áchim u. 27.) lakos kérelme autóbusz járat bővítésre 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Ismerteti a kérelmet. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Beszélni fog Volán Zrt.-vel, felhatalmazást kér az 

egyeztető tárgyalások lefolytatására. 

 

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

 

26/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a Körös Volán Zrt.-vel 

autóbusz járat bővítése érdekében az egyeztető 

tárgyalások lefolytatására. 

   

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán  polgármester  
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- Közös földgáz beszerzés a Békés Megyei Önkormányzattal 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Véleménye szerint nincs értelme, megint egy évre szól, 

aztán megint az lesz mint tavaly volt, most minden szerződést felmondani, aztán meg 

megszűnik a cég.  

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: További információk szükségesek véleménye szerint. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek, szavazzanak. 

 

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

 

27/2012.(II. 22.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert további információk 

beszerzésére a Békés Megyei Önkormányzat által 

szervezett közös földgáz beszerzésével kapcsolatosan. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán  polgármester  

 

 

Buzgán Mihály képviselő: Kérése lenne, hogy az előterjesztéseket, anyagokat az ülés előtt 

emailben kérné megküldeni, úgy gondolja, hogy mindenkinek van email címe, és az anyagok, 

az információ áramlása gyorsabb lehetne. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Természetesen, semmi akadálya. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester más hozzászólás hiányában az ülést bezárja. 

 

 

- Kmf. - 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                 Dr. Baji Mihály 

      polgármester helyettesítő körjegyző 

 

 

 

 

 

   Ladányi Lászlóné            Dr. Lázár Magdolna Csilla 

             jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 
 


