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Ikt. szám: 2-9/ 2012. 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 

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

április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:   Önkormányzat tanácskozó terme  

 

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 

Pocsai Imre László képviselő 

 

Dr. Baji Mihály körjegyző 

Kissné Wagner Mária óvónő 

 

 

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

határozatképes. Az ülést megnyitja.  

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Jeneiné Batízi Julianna és Buzgán Mihály 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, a rendkívüli ülést két 

határidős előterjesztés miatt kellett összehívni. Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri, hogy 

a napirendi pontokról szavazzanak. 
 

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

pontokat elfogadja megtárgyalásra. 
 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Véleménynyilvánítás a Kistérségi Általános Iskola Főigazgató-, illetve Óvoda vezető 

választásával kapcsolatban 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

2./ A Kistérségi Általános Iskola 2012-2013. tanévben egy önálló első osztály indításának 

elrendelése 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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3./ A Békési Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása 

Előadó: Dr. Baji Mihály körjegyző 

 

4./ Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület kérelmének megvitatása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

5./ TÁMOP 6.1.2./A.  számú pályázaton való részvétel  

Előadó: Dr. Baji Mihály körjegyző 

 

6./ A 15/2012.(II. 22.) Kt. határozat végrehajtása  

Előadó: Dr. Baji Mihály körjegyző 

 

7./ Bejelentések, egyebek 

 

 

1./ Véleménynyilvánítás a Kistérségi Általános Iskola Főigazgató-, illetve Óvoda vezető 

választásával kapcsolatban 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mivel a főigazgató urat már ismerik, ezért ő most nem 

jött el az ülésre, de az óvodavezetői állásra pályázó óvónő szeretne bemutatkozni. Átadja a 

szót Kissné Wagner Mária pedagógusnak. 

 

Kissné Wagner Mária óvónő: Köszönt mindenkit, tegnap volt a meghallgatása, melyen 

támogatást nyert. Úgy gondolja, hogy fontos a társadalmi integráció és felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, értékközvetítés, hagyományápolás fenntartása. A megvalósítás folyamán 

fontosnak tartja az elért eredmények megtartását, az új feladatok, kihívások élére állva 

emberséggel, dinamizmussal, mindezt tovább fejleszteni. Óvodai létszámuk 113 fő, büszke, 

hogy ilyen sok gyermekük van, hiszen ez is a szülők megelégedését tükrözi. Látja, hogy a 

muronyi óvodát támogatja a testület, óvodai bútorokkal, játékokkal, és ezt jó dolognak tartja. 

Nagy feladat előtt állnak, de megpróbálják kihozni a legjobbakat a dolgokból. Köszöni 

szépen. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester megköszönte, hogy eljött, és kiegészítette szóban is a 

pályázatát. 

Kissné Wagner Mária óvónő elköszön és távozik a teremből. 

 

Dr. Baji Mihály körjegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a rendkívüli ülést két határidős 

előterjesztés miatt kellett összehívni. A Kistérségi Általános Iskola Főigazgatói, illetve Óvoda 

vezető választását kell véleményezni, Mezőberény kérte, hogy a feladatot április 23-ig lássa el 

Murony, ugyanis április 23-án véleményezi a jelölteket Mezőberényben az Oktatási és 

Kulturális Bizottság, és előtte kötelesek a társult polgármesterek véleményét kikérni. A 

megkötött társulási megállapodás alapján a véleményezés joga a polgármesteré, de ő úgy 

gondolta, hogy ez fontos közügy, meghallgatná és kikérné a testület véleményét is. 

Úgy tudja, hogy a főigazgatói álláshelyre 2 pályázat érkezett be, de csak egy lett érvényes, 

mely az előterjesztés mellékletét képezi, az óvoda vezetői álláshelyre 3 pályázat érkezett, de 

ott is csak egy pályázat lett érvényes, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi. 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megkereste egy békési csoport, egy muronyi lakoson 

keresztül, hogy a muronyi iskola tudna-e fogadni 14 elsős gyermeket Békésről, ugyanis a 

szülők nem szeretnék, ha az 1-es sz. iskolába járna gyermekük, de viszont már csak ott van 

hely számukra. Nos igazából, ez a lehetőség szinte megmentené a muronyi iskolát, így igent 

mondott, illetve egyeztetett a főigazgató úrral is, aki szintén beleegyezett, ha jönni akarnak, 

akkor befogadja őket a muronyi iskola. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Hány évre szól a megbízásuk? 

 

Dr. Baji Mihály körjegyző: Maximum 5 évre.  

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Támogatja a két pályázót, elfogadásra javasolja a 

határozati javaslatot. 

 

A képviselő – testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

34/2012.(IV. 18.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 

Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy a létrejött társulási 

megállapodás alapján a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 

Főigazgatói pályázatra beadott Öreg István (5650 Mezőberény, 

Győri János u. 5/c.) pályázó érvényes pályázatra, továbbá a 

Mezőberényi Kistérségi Óvodavezetői pályázatra beadott Kissné 

Wagner Mária (5650 Mezőberény, Mátyás k. u. 26.) pályázó 

érvényes pályázatra támogató nyilatkozatot adjon ki. 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a határozati 

kivonat eljuttatására Mezőberény Város Önkormányzatához. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

2./ A Kistérségi Általános Iskola 2012-2013. tanévben egy önálló első osztály indításának 

elrendelése 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került. Van kérdés, 

hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Támogatja a határozati javaslatot. 

 

A képviselő – testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 

határozatot hozza: 

 

35/2012.(IV. 18.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012-

2013. tanévben 1 önálló első osztály indítását rendeli el. 
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Megbízza az intézményvezetőt, hogy az osztály és csoport 

számokról a júniusi Képviselő – testületi ülésre készítsen 

tájékozatót.  

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Öreg István főigazgató 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

3./ A Békési Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása 

 

Dr. Baji Mihály körjegyző: Április 10.-én a Társulási Tanács módosította a Megállapodást. A 

Megállapodás II. fejezetének 1.12.) pontja hatályát vesztette, helyébe a következő lépett: 

„1.12.) Kistérségi informatikai hálózat kiépítése, működtetése, hasznosítása; információs 

bázisok, honlapok létrehozása, kezelése, működtetése.” A Társulási Tanács a jelen 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadta, és a 

tagönkormányzatok jóváhagyására van szüksége. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő – testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 

határozatot hozza: 

 

36/2012.(IV. 18.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 2012. április 

10-én, a 24/2012. (IV. 10.) sz. határozatával elfogadott társulási 

megállapodás módosítást, valamint a módosítással egységes 

szerkezetű Társulási Megállapodást.  

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

4./ Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület kérelmének megvitatása 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Aláírta a hozzájáruló nyilatkozatot, viszont előtte kikérte 

a véleményét a Mezőberény Városi Humánsegítő Szociális Szolgálat igazgatójának, és azt 

mondta, hogy csak úgy érvényes, ha Mezőberény is beleegyezik. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A szociális törvény meghatározza, hogy milyen 

kritériumok tartoznak bele a házi segítségnyújtás feladatellátásba.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Például a függöny felrakás nem tartozik bele. Az a 

probléma, hogy hozzá jönnek aláíratatni azok is, akik nem jogosultak az ellátásra, és ebben 

nem akar részt venni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Az is probléma, hogy a TAJ alapú nyilvántartási 

rendszerbe is bevezetik, és kétfelől nem kaphat ellátást egy ember. 
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Dr. Baji Mihály körjegyző: Tehát akkor hozni kellene egy határozatot, melyben nem 

támogatja a kérelmet, illetve felkéri a polgármestert, hogy vonja vissza a korábbi 

hozzájárulását. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő – testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

37/2012.(IV. 18.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy az Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület 

(Gyula, Szt. István u. 15.) kérelmét nem támogatja, tekintettel 

arra, hogy Murony területén a házi segítségnyújtás 

feladatellátást a többcélú Békési Kistérségi Társulás keretein 

belül a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (Mezőberény, 

Juhász Gyula u. 1.) látja el.  

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 

Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a határozati kivonat 

eljuttatására a fent nevezett egyesület részére, valamint a 2012. 

március 28.-án aláírt hozzájáruló nyilatkozatát - melyben 

hozzájárult Murony Község Önkormányzat képviseletében, 

hogy Murony község területén az Otthonközeli Szociális 

Támogató Közhasznú Egyesület a házi segítségnyújtás 

feladatellátást végezze – vonja vissza. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

5./ TÁMOP 6.1.2./A.  számú pályázaton való részvétel  

 

Dr. Baji Mihály körjegyző: Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 

pályázat keretein belül lehetőség nyílna egészségterv készítésére és rendezvények 

szervezésére Murony községben. A programban a program céljainak megfelelő falunap, 

egészségnap megrendezésére kerülhetne sor, amely 2 nagyobb eseményt jelentene, amihez 

több kisebb program (sportnap, lakossági szűrések, különböző egészségügyi bemutatók, 

ifjúsági életmód- tábor) is csatlakozna. A megvalósításra kerülő programok 6-12 hónapos 

folyamatos részvételi lehetőséget jelentő eseményláncot kellenek hogy képezzenek, 

elképzeléseink szerint Muronyban ez 12 hónapos lenne, így 2013-ra is jutna rendezvény. A 

támogatás 100 %-os, és a vissza nem igényelhető ÁFÁ-ra is támogatást nyújt, a maximuma 

10 MFt. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Felvette a kapcsolatot a tagintézmény vezetővel, mivel régen is 

volt egészségnap megrendezve, és vissza kellene hozni ezt a hagyományt, az iskola 

mindenben partner. 25 %-os előfinanszírozás. Sport eszközökre, orvosi műszerekre, akár az 

irattár rendbe tételére is lehetne fordítani, úgy gondolja, hogy még egy ilyen lehetőség nem 

lesz, hogy ennyi rendezvény megtartására legyen kilátás. 
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Dr. Baji Mihály körjegyző: Tarhos Község Önkormányzat is indul ezen a pályázaton. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő – testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozza: 

 

38/2012.(IV. 18.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt , 

hogy az „Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok” című TÁMOP-6.1.2/A. számú pályázati 

felhívásra pályázatot nyújt be. 

A tervezett fejlesztés teljes beruházási költsége: maximum 10 

MFt. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes 

költségének 100 %-a. A tervezett fejlesztés 12 hónapos 

projektidőszakában valósul meg. 

Murony Község Önkormányzat Képviselő –testülete megbízza 

Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, illetve Dr. Baji Mihály 

körjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő 

benyújtásáról. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Ladányi Lászlóné intézményvezető 

Dr. Baji Mihály körjegyző 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

 

 

Buzgán Mihály képviselő: A fennmaradó 75 % hogyan lesz finanszírozva? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A 25 %-ot előre utalni fogják, el kell vele számolni, és utána 

folyamatosan utalni fogják az összegeket, ez az önkormányzatnak nem kerül semmibe. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Tehát azt jelenti, hogy nem kell hitelt felvenni? Mennyi a járulékos 

hozadéka? Az önkormányzati dolgozóknak elő kell készítenie? 

 

Dr. Baji Mihály körjegyző: Az önkormányzati dolgozók segítségére szükség lesz, esetleg a 

falunapra elkülönített összeg megmaradhatna, másra is lehetne fordítani. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Úgy gondolja, hogy az önkormányzat sokat tett azért, hogy ez a 

témakör rendbe legyen, aránytalanságot érez, 10 MFt-ot el lehetne költeni járda, illetve 

útjavításra, karbantartásra is. 

 

Dr. Baji Mihály körjegyző: Sajnos, most erre van pályázat kiírva, Tarhos például 4 évet várt a 

szennyvízberuházásra. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A falu maradandó fejlődéséért, az infrastruktúráért a testület saját 

erején felül vállalta például a művelődési ház felújítását, kibővítését. Mentálisan egyetért. 
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Dr. Baji Mihály körjegyző: Azt teheti meg a testület, hogy a rendezvényekre elkülönített 

összeget nem használja fel, és esetleg egy későbbi pályázati önrészre megtartja. Most ezeket a 

TÁMOP, TIOP pályázatokat meg kell ragadni, mert nagyon jó lehetőségek. 

 

6./ A 15/2012.(II. 22.) Kt. határozat végrehajtása  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Folyószámlahitel beállítása szükséges, bármilyen 

rendkívüli kiadásra kerülhet sor. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő – testület 6 igen, 1 tartozódik szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

39/2012.(IV. 18.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert éven 

belüli folyószámlahitel felvételének előkészítésére és 

amennyiben szükséges annak felvételére az Endrőd és 

Takarékszövetkezettől a forráshiány finanszírozása érdekében, 

maximum 8 MFt -ot el nem érő értékhatárig, felmérve a 

fedezethez szükséges önkormányzati vagyont. 

Murony Község Önkormányzat Képviselő–testülete 

felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a szükséges 

szerződése aláírására, egyúttal a 15/2012. (II. 22.) számú 

önkormányzati határozatot visszavonja. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

 

 

7./ Bejelentések, egyebek 

 

- Murony község településrendezési tervének módosításával kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 

Dr. Baji Mihály körjegyző: Murony község településrendezési tervének módosításával - 

Hidasháti major és környezete - kapcsolatosan a 2/2005.(I. 11.) Korm. rendelet alapján 

dönteni kellene, arról hogy az érintett hatóságokat újból megkeresni szükségtelen a környezeti 

vizsgálat szükségességének eldöntése érdekében. A major területének kis mértékű módosítása 

semmilyen új környezeti hatást nem eredményez. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

A képviselő – testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

40/2012.(IV. 18.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Murony 

község településrendezési tervének módosításával - Hidasháti 

major és környezete - kapcsolatosan a 2/2005.(I. 11.) Korm. 
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rendelet alapján úgy dönt, hogy az érintett hatóságokat újból 

megkeresni szükségtelen a környezeti vizsgálat 

szükségességének eldöntése érdekében. A major területének kis 

mértékű módosítása semmilyen új környezeti hatást nem 

eredményez, tekintettel arra, hogy a már most is ott meglévő 

tevékenységek bővítéséről van szó, melyekkel kapcsolatban még 

semmilyen negatív környezeti hatás nem merült fel.  

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti 

vizsgálat elmaradásáról döntött. 

  

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

- Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazása a DAOP- 4.2.1-11 - „Nevelési 

intézmények fejlesztése” című pályázat beadására 

 

Dr. Baji Mihály körjegyző: Fel kellene a testületnek hatalmazni Mezőberény Város 

Önkormányzatát, hogy a DAOP- 4.2.1-11 - „Nevelési intézmények fejlesztése” című 

felhívásra Mezőberény Város Önkormányzata – Mezőberény Város,  Bélmegyer és Murony 

Községek Óvodai Mikrotérségi Intézményi Társulása nevében – pályázatot nyújtson be. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő – testület 7 igen szavazattal – egyhangúan -  az alábbi határozatot hozza: 

 

41/2012.(IV. 18.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy felhatalmazza Mezőberény Város Önkormányzatát, hogy a 

DAOP-4.2.1-11 - „Nevelési intézmények fejlesztése” című 

felhívásra Mezőberény Város Önkormányzata – Mezőberény 

Város,  Bélmegyer és Murony Községek Óvodai Mikrotérségi 

Intézményi Társulása nevében – pályázatot nyújtson be, a 

pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósításához és a 

fenntartási időszakban való működtetéshez hozzájárul. 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a határozati 

kivonat eljuttatására Mezőberény Város Önkormányzatához. 

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tájékoztatja a testületet határidős feladatáról, valamint 

egyebekről: 

- Beszélt az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatójával a régi 

takarékszövetkezet épületének értékesítésével kapcsolatosan, értékesítenék az épületet 

az önkormányzat részére 300 eFt- ért, és akkor ki lehetne alakítani szociálisan 

rászorultak részére az épület részt.  
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- A régi takarékszövetkezet melletti kis boltban – mely nem önkormányzati tulajdon - 

egy vállalkozó 100 forintos boltot szeretne nyitni. 

- Sajnos idén kevés lesz a közmunkás, két pályázaton belül 6-6 főt tudnak felvenni, út 

és csatorna karbantartására, anyagot kap az önkormányzat.  2 fő takarító kell az 

iskolához, az eMagyarországhoz kell alkalmazni asszisztenst, fűnyírásra marad 3 

embere, és ebben a 3 főben benne van a buszvezető is. Emiatt kérné a közalkalmazotti 

létszámleépítés elhalasztását. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól jött egy megkeresés, 

melyben tájékoztatja az önkormányzatot, hogy az eMagyarország.hu –hoz kell alkalmazni 

asszisztenst közmunkaprogram formájában központilag, 85 %-os támogatottságú. Tehát ez 

kötelező feladat. 

Faluvirágosítást rendez április 27.-én a Kulturális Bizottság, ki lettek küldve a szórólapok. A 

művelődési háznál gyakorlaton levő főiskolás lánynak segített a szakdolgozatához kapcsolódó 

kérdőívek kiküldésében, és a kérdőíveken volt egy olyan kérdés, hogy Murony község 

életében mi tudná fellendíteni a lakosság életét, és összességében az volt a válasz a lakosság 

köréből, hogy a lakossági, társadalmi összefogás. Ez nagy örömére szolgált, és úgy gondolja, 

hogy egy évben többször is lehetne ilyen megmozdulásokat szervezni, mint a faluvirágosítás, 

nem csak egyszer egy évben. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Ha már virágosításra össze tudnak jönni, akkor 

akár a virágok gondozására is lehetne gondolni. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Egyetért az elhangzottakkal, de alapvetően kifejtené a véleményét. 

Ha történelmileg visszatekintene az elmúlt 10 évre, amikor 9 képviselő összefogott, és az éves 

tiszteletdíjából, saját erejéből az orvosi rendelőt felújítatta, az összefogás volt. 1950-ben épült 

az orvosi rendelő, állami-, lakossági-, társadalmi munka segítségével, téglajeggyel, a téglára 

felírták a nevüket a lakosok, akik ott dolgoztak. Voltak további összefogások is, amikor a 

művelődési ház lett kibővítve, felújítva, az is erején felül volt a képviselő – testületnek, közel 

fejenként 900eFt-al járultak hozzá a képviselők az építkezéshez. Az utcák aszfaltozásához is 

az akkori testület egész évi tiszteletdíját adta az önerőhöz, a Békési utca karbantartása is 

kizárólag képviselői finanszírozásból lett megvalósítva, melyet megköszön a testületi 

tagoknak. 

Ezek mind maradandó összefogások voltak. Voltak kisebb tételek, például az óvoda bútorok 

megvételéhez, játékok megvásárláshoz való hozzájárulás a testületi tagok részéről. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Az egyszerű lakosok a közösségi összefogásra vágynak. 

Elismerik az emberek, hogy a testület mit tett, mit ajánlott fel. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Ezeknek a rendezvényeknek nem a pénz a 

lényege. A mostani emberek el vannak szeparálódva, lelkileg magukba vannak zuhanva, ki 

kell őket mozdítani, hogy társaságba legyenek, ilyen jó megmozdulás például még a Baba-

Mama Klub megszervezése a védőnő részéről is. 

 

Buzgán Mihály képviselő: De amikor egyes utcákon nincs járda, nincs út, akkor az nem 

fontosabb? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Megkérdezné, hogy buszjárat indításával kapcsolatban milyen 

fejlemények vannak? 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Felvette a kapcsolatot az illetékessel, még folyamatban 

van az ügy. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester más hozzászólás hiányában az ülést bezárja. 

 

 

- Kmf. - 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                 Dr. Baji Mihály 

      polgármester         körjegyző 

 

 

 

 

 

                       Jeneiné Batízi Julianna          Buzgán Mihály 

             jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 
 


