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Ikt. szám: 2-8/ 2012. 

J e g y z ő k ö n y v  
 

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

március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:   Önkormányzat tanácskozó terme  

 

Jelen vannak: 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Buzgán Mihály képviselő 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő 

Ladányi Lászlóné képviselő 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

Távol maradt: 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő  

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester  

Pocsai Imre László képviselő 

 

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

ülésről távol van Jeneiné Batízi Julianna, Dr. Lázár Magdolna Csilla, Pocsai Imre László 

képviselők. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.  

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Fekete Zoltán Ferenc és Buzgán Mihály képviselőket javasolja.  

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

szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 4 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi 

pontokat elfogadja megtárgyalásra. 
 

1./ Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv jóváhagyása 

 Előadók:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

2./ Körösök Völgye Akciócsoport működési forrás kölcsönrészletével kapcsolatos tagi 

kölcsönszerződés megtárgyalása, elfogadása 

Előadó:  Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

3./ Önkormányzati bérleti szerződések felülvizsgálata 

Előadó:  Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

4./ Bejelentések, egyebek 

-Orvosi ügyelet kérdése 

-Létszámcsökkentés, álláshely megszüntetés 
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5./ Zárt ülés 

- egyedi kérelem megtárgyalása 

 

 

 

1./ Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv jóváhagyása 

 Előadók:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadja a szót jegyző úrnak. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Az Oktatási Bizottság tárgyalta Mezőberényben, 

nincs más hozzáfűzni valója. 

 

A képviselő – testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 

határozatot hozza: 

 

28/2012.(III. 21.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélmegyer - 

Mezőberény - Murony Közoktatási Intézményi Társulás Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét megvitatta és jóváhagyja. Egyben 

felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a Társulási 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv aláírására.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

2./ Körösök Völgye Akciócsoport működési forrás kölcsönrészletével kapcsolatos tagi 

kölcsönszerződés megtárgyalása, elfogadása 

Előadó:  Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Beszélt Debreczeni Lajos ügyvezető igazgató úrral, a 

bizalmat meg kell adni, elfogadásra javasolja a tagi kölcsön adását. 

 

A képviselő – testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 

határozatot hozza: 

 

29/2012.(III. 21.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

elfogadja a Körösök Völgye Akciócsoport  Nonprofit  Kft. valamint a 

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület térségi 

koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához szükséges stabil 

pénzügyi háttér biztosítása érdekében működési forrás kölcsönt biztosít 

100 000,- Ft értékben.  
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Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Fekete Ferenc 

Zoltán polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására, továbbá felkéri a 

pénzügy csoportot a kölcsönösszeg utalására. 

Az Áht. tv 53. § alapján a támogatottat elszámolási kötelezettség terheli. 

 

Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  2012. március 31. 

 

3./ Önkormányzati bérleti szerződések felülvizsgálata 

Előadó:  Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Átnézte az önkormányzati bérleti szerződéseket, 

egyedül a Csaba Ingatlan Kft. bérleti szerződését kellene módosítani az áfa miatt. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, áfa nélküli összeget kellene megállapítani, 

véleménye szerint maradjon az összeg változatlan. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Megkérdezné, hogy a Vízmű épületét bérlők fizettek-e már? Azt 

ígérték, hogy egy összegben fizetnek. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Nem, első körben azt ígérték, de a legutóbbi 

információk szerint, ha egy pályázatot nyernek, akkor utána fizetnének. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A kulcsot sem vették át, nem használják az ingatlant. Kéri 

a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő – testület 3 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

30/2012.(III. 21.) Kt. határozat 
 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 

bérleti szerződések felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja, 

egyben felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a Csaba 

Ingatlan Kft-vel a Murony, Arany J. u. 12. sz. alatti ingatlanra vonatkozó 

bérleti szerződés módosítására. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4./ Bejelentések, egyebek 

-Orvosi ügyelet kérdése 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Véleménye szerint jobb lenne, ha Békéshez tartozna 

Murony község ügyelete. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Már két éve kérte a testület. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
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A képviselő – testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 

határozatot hozza: 

 

31/2012.(III. 21.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyelet 

kérdéséről szóló előterjesztést elfogadja, egyben felhatalmazza Fekete 

Ferenc Zoltán polgármestert, hogy a Murony Községre vonatkozó 

ügyeleti megállapodás módosítása érdekében a SANI-MED TRANS Kft.-

vel (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.) kezdeményezzen 

egyeztetést.  

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Kérdése lenne, hogy a konyha környékét ki gondozza? Mert elég 

elhanyagolt állapotban van, a kerítésbeton leomlott, és hónapokig a járdán volt hagyva, most 

meg bekerültek a betondarabok az árokba.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Segítséget szoktak kérni az önkormányzattól, majd 

beszélni fog velük. Van ott egy zongora is, lehet, hogy el kellene adni, mert nem férnek tőle a 

konyhások. 

 

-Létszámcsökkentés, álláshely megszüntetés 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Határidős feladata volt a létszámleépítés kérdése. 

Ismerteti az előterjesztést: úgy gondolja, hogy ezt a kérdést „jegelni” kellene. Tarhoson 2012. 

március 31-el közös megegyezéssel távozik egy köztisztviselő, emiatt kérné a testületet, hogy 

hatalmazza fel a polgármestert egyeztető tárgyalás kezdeményezésére figyelemmel a 

körjegyzőség munkamegosztására. A körjegyzőségben Murony a gesztor önkormányzat 

szerepét tölti be, ami plusz kötelezettségekkel jár. Létszámleépítés és központi támogatás 

esetén 5 évig nem tölthető be az álláshely és a 2011. évi CXCIX. tv. alapján nem lehet 

„kiszervezni” a feladatot, pl. megbízásos jogviszonyba. 

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.  

Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő – testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 

határozatot hozza: 

 

32/2012.(III. 21.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a létszámcsökkentés, 

álláshely megszüntetés kérdéséről szóló előterjesztést elfogadja, egyben 

felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy egyeztető 

tárgyalást kezdeményezzen Tarhos Község Önkormányzatával a munka 

és a finanszírozás megosztása céljából. 
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Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Több olyan feladatról szeretne tájékoztatást adni, 

amellyel a képviselő –testület megbízta: 

1. Közvilágítás költség csökkentésével kapcsolatban, folyamatban vannak a tárgyalások, kettő 

lehetőség van, minden második lámpa lekapcsolása, vagy 22 órától  4 óráig lenne világítás, a 

költségkalkuláció kiszámolás alatt áll. 

2. A régi takarékszövetkezet épületét át lehetne alakítani szociálisan rászorult lakóknak, 

beszélt a takarékszövetkezet ügyvezető igazgatójával, hogy az önkormányzat nehéz anyagi 

helyzetére tekintettel minimális áron értékesítsék az ingatlant az önkormányzat számára. 

3. Az önkormányzat kifizette az iskolai, óvodai hozzájárulást, valamint a Békési Kistérségi 

Iskola felé is törlesztette az adóságait, javasolja, a hónap végéig a tiszteletdíjak kifizetését is. 

 

Dr. Baji Mihály helyettesítő körjegyző: Pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatja a testületet, 

hogy a TIOP-os pályázat egyeztetései folyamatban vannak. A TÁMOP 5.4.9/2011 pályázat 

hivatali fejlesztésre irányul, de szociális vonala is van, miután a pályázat feltétele, hogy 

10 000 fő feletti lakosságszám meglegyen, így Mezőberényhez csatlakoztak. Valószínűleg a 

pályázat az önkormányzat részére informatikai eszközt, illetve szociális részre több szakmai 

továbbképzést, oktatást biztosít. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester más hozzászólás hiányában a nyílt ülést bezárja, és az ülés 

zárt ülés keretében folytatódik. 

 

 

- Kmf. - 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                 Dr. Baji Mihály 

      polgármester helyettesítő körjegyző 

 

 

 

 

 

 Fekete Zoltán Ferenc           Buzgán Mihály 

             jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 
 


