Murony község Önkormányzata

5672 Murony, Földvári u. 1.

Ikt. szám: 2-10/ 2012.

Jegyzőkönyv
Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.
április 25-én megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Önkormányzat tanácskozó terme

Jelen vannak:
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
Csiborné Such Anita védőnő
Kovács Edina Mezőberényi Humánsegítő Szolg. vezető
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó
Dr. Péter Sándor fogszakorvos
Dr. Szabó József szakgyógyszerész
Távol maradt:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Fekete Zoltán Ferenc és Ladányi Lászlóné képviselőket javasolja.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester 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.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat. A vendégekre való
tekintettel, kéri hogy az eredeti meghívóban szereplő 2. napirendi ponttal kezdjenek. Dr.
Lázár Magdolna Csilla alpolgármester kéri, hogy a napirendi pontokról szavazzanak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi
pontokat elfogadja megtárgyalásra.

Napirendi pontok:
1./ Az egészségügyi ellátás helyzete
Előadók: Dr. Lázár Magdolna Csilla háziorvos
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Dr. Péter Sándor fogorvos
Csiborné Such Anita védőnő
Dr. Szabó József gyógyszerész
2./ Beszámoló a 2011. évi költségvetés teljesítéséről (zárszámadás)
Előadók: Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnöke
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Baji Mihály körjegyző
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó
3./ Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2011. évi működéséről, 2012. évi tervek
ismertetése,
Az önkormányzat családsegítő és gyermekjóléti feladatairól szóló átfogó értékelés
megtárgyalása
Előadók: Kovács Edina Mezőberényi Humánsegítő Szolgálat vezetője
Jeneiné Batízi Julianna Alapszolgáltatási Központ vezetője
4./ Beszámoló a 2011. évi belsőellenőrzési megállapításokról
Előadók: Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnöke
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Baji Mihály körjegyző
5./ Bejelentések, egyebek
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása
1./ Az egészségügyi ellátás helyzete
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: A háziorvosi beszámolót nem kívánja szóban
kiegészíteni. Van kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Következik a fogorvosi beszámoló. Átadja a szót Dr. Péter Sándornak.
Dr. Péter Sándor fogorvos: Köszönt mindenkit, szeretné a beszámolójához hozzátenni, hogy
az önkormányzati támogatás megvonása igencsak érzékenyen érintette, mivel így a muronyi
fogászat kiléte veszélybe került. Sajnos a lakosságszám, gyereklétszám is egyre csökken.
Érthetetlen számára, hogy a rosszabb helyzetben levő kamuti önkormányzat viszont továbbra
is támogatja a praxist. Az eszközfinanszírozást kizárólag meghatározott eszközökre
költhették, a rendelő fenntartásához sajnos nem elég. Sajnálatos módon előbb útobb praxist
kell váltson, és akkor Murony oda fog jutni mint Tarhos és Bélmegyer, ahol nincs fogorvosi
ellátás. Köszöni szépen.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Köszönjük. Kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Következik a védőnői beszámoló. Átadja a szót a védőnőnek.
Csiborné Such Anita védőnő: Nem, köszöni. Nem kívánja kiegészíteni.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Gyógyszerész beszámoló következik. Átadja a szót Dr. Szabó Józsefnek.
Dr. Szabó József gyógyszerész: Köszönt mindenkit. Sajnos egyre rosszabb a helyzet, sok
gyógyszer lekerült a közgyógylistáról, és ez gondot jelent főként az időseknek. 10-15%-os
csökkenés tapasztalható. Röviden ennyit mondana. Köszöni szépen.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Köszönjük. Kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Elfogadásra javasolja az egészségügyi beszámolókat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozza:
42/2012.(IV. 25.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
egészségügyi ellátás helyzetéről készült beszámolókat.
Murony
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a határozati
kivonat eljuttatására az érintettekhez.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

2./ Beszámoló a 2011. évi költségvetés teljesítéséről (zárszámadás)
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Átadja a szót az ÜPGB. elnökének.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A 2011. évi költségvetés teljesítés, zárszámadás
sarokszámai a következők, bevételek összesen 172 995 e,- Ft, kiadások összesen 172 995 e,Megállapítható, hogy a tartalékok teljes egészében elfogytak. A bizottság elfogadásra
javasolja a 2011. évi költségvetés teljesítéséről készült előterjesztést.
Buzgán Mihály képviselő: A zárszámadással kapcsolatban elmondja, hogy közel 10 millió
forinttal kevesebb, az ingatlan értékesítések, bérleti díjak fel lettek használva, a katasztrofális
folyamat nem állt meg, valószínűleg ebben az évben ugyanez a csökkenés tapasztalható majd.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Van kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Kéri a rendelet tervezet elfogadását
A képviselő – testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi rendeletet hozza (a
rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi):
Murony község Önkormányzat Képviselő -testületének
3/2012.(IV. 26.)
önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetés teljesítéséről
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3./ Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2011. évi működéséről, 2012. évi tervek
ismertetése,
Az önkormányzat családsegítő és gyermekjóléti feladatairól szóló átfogó értékelés
megtárgyalása
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Átadja a szót Kovács Edina Mezőberényi
Humánsegítő Szolgálat vezetőjének.
Kovács Edina Mezőberényi Humánsegítő Szolgálat vezetője: Köszönt mindenkit, 2004. év
óta látja el Mezőberény ezt a feladatot minden fél megelégedésére, tavaly az étkeztetés is
társulásba került. A házi segítségnyújtás, nappali ellátottak száma növekedést mutat, a
konyhával meg vannak elégedve, igyekszenek több menüvel ellátni a lakosságot, ellátottakat.
Kiemelné, hogy az alapszolgáltatási központvezető több pozíciót is betölt, központvezetést,
családsegítést, és emellett még a pályázatokból is kiveszi a munkája részét, a programokon is
jól látszik igyekezete, jó munkája.
Megemlíteni még, hogy az elmúlt évben lehetőség nyílt a családsegítők részére egy intenzív
továbbképzés pályázat keretében, mely igen hasznos volt, idén is terveznek hasonlót,
csapatépítő-tréninget. Ennyit szeretett volna hozzátenni, köszöni szépen.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Köszönjük. Kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Elfogadásra javasolja az Alapszolgáltatási Központ
2011. évi működéséről, és a 2012. évi tervek ismertetéséről készült beszámolót.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozza:
43/2012.(IV. 25.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
Alapszolgáltatási Központ 2011. évi működéséről, és a 2012. évi
tervek ismertetéséről készült beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Átadja a szót Jeneiné Batízi Julianna
Alapszolgáltatási Központvezetőnek.
Jeneiné Batízi Julianna Alapszolgáltatási Központvezető: Köszöni szépen, az önkormányzat
családsegítő és gyermekjóléti feladatairól szóló értékelés egy kötelező feladat, elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Köszönjük. Kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Elfogadásra javasolja az önkormányzat családsegítő és
gyermekjóléti feladatairól szóló értékelését.
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A képviselő – testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozza:
44/2012.(IV. 25.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta
az
önkormányzat
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2011. május és 2012.
április időszakra terjedően készült átfogó értékelést.
A Képviselő-testület az átfogó értékeléssel egyetért.
Megbízza a körjegyzőt, hogy az értékelést a jogszabályi
előírásnak megfelelően küldje meg a megyei gyámhivatalhoz
véleményezésre.
Felelős:
Határidő:

Dr. Baji Mihály körjegyző
2012. május 31.

4./ Beszámoló a 2011. évi belsőellenőrzési megállapításokról
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Átadja a szót Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB.
elnöknek.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a 2011. évi belső
ellenőrzési megállapításokról készült beszámolót.
Buzgán Mihály képviselő: Hiányérzete van, hogy milyen gazdálkodási tényező vezetett oda,
hogy 10 millió forinttal gyengébb az év végi mérleg, mint az induló.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A normatíva csökkent, a gyereklétszám is csökkent.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Köszönjük. Kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Elfogadásra javasolja a 2011. évi belsőellenőrzési
megállapításokról készült beszámolót.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozza:
45/2012.(IV. 25.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
2011. évi belsőellenőrzési megállapításokról készült beszámolót
a Békési Kistérségi Iskola Muronyi Tagintézménye 2009-2010.
évi költségvetésének ellenőrzése tárgyában.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

5./ Bejelentések, egyebek
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Dr. Baji Mihály körjegyző: Törvényességi észrevételt kapott az önkormányzat, melyben
kérték a rendelet módosítását, mivel sok módosítást igényelt, illetve több hiányosságot is
felfedezett, így egyszerűbb volt új rendeletet alkotni. Hiányoztak a szociális törvényi
hivatkozások, pontosítva lettek az értelmező rendelkezések, hatáskörök lettek rendezve, a
meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat Mezőberény Város
Humánsegítő és Szociális Szolgálat útján látja el.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Elfogadásra javasolja a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló rendeletet
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Buzgán Mihály KSSZB. elnök: A szociális bizottság szintén tárgyalta és elfogadásra javasolja
a rendeletet.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
rendeletet hozza (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi):
Murony község Önkormányzat Képviselő -testületének
4/2012.(IV. 26.)
önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ladányi Lászlóné képviselő: Több civil szervezet vezetője is megkereste az elmúlt napokban,
hogy az önkormányzati támogatást megkapják-e, mivel közelednek a rendezvényeik
megtartása. Kért állásfoglalást a minisztériumból, hogy milyen módon lehet támogatni a nem
bejegyzett civil szervezeteket, ismerteti a választ. Tehát az állásfoglalás szerint a művelődési
ház szakfeladatához – ahol régen is szerepeltek ezek a juttatások - átcsoportosítva lehet a civil
szervezetek támogatását szerepeltetni.
Dr. Baji Mihály körjegyző: Az átcsoportosításról testületi döntésnek kell születnie, mely a
költségvetési rendelet módosítását is eredményezi, szóban előterjeszteni rendeletmódosítást
nem lehet.
Buzgán Mihály képviselő: Úgy gondolja, hogy nem tartják nyilván, hogy közel 5 millió
forintba kerül a művelődési ház fenntartása, melyet a civil szervezetek ingyenesen
használhatnak, igazából a művelődési ház fenntartásával már támogatva vannak a civil
szervezetek. Igen feszítő a helyzet, következetesnek kell lenni.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Kérdés van még?
Kérdés nem hangzik el. A testület tudomásul vette az elhangzottakat, döntés nem született ez
ügyben, más hozzászólás hiányában az ülést bezárja.
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- Kmf. -

Dr. Lázár Magdolna Csilla
alpolgármester

Dr. Baji Mihály
körjegyző

Fekete Zoltán Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

Ladányi Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő

7

