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Ikt. szám: 2-13/ 2012. 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 

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

május 30-án megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:   Önkormányzat tanácskozó terme  

 

Jelen vannak: 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester  

Buzgán Mihály képviselő 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő  

Ladányi Lászlóné képviselő 

Pocsai Imre László képviselő 

 

Dr. Baji Mihály körjegyző 

 

 

 

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

határozatképes. Az ülést megnyitja.  

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Lázár Magdolna Csilla és Pocsai Imre László 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. 

 

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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi 

pontokat elfogadja megtárgyalásra. 
 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 

Előadó:   Dr. Baji Mihály körjegyző      

2./ A  feladatátvállalási szerződés módosítása a fogorvosi rendelési idő csökkentése miatt  

Előadók: Dr. Baji Mihály körjegyző 
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3./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadók:  Fekete Ferenc polgármester 

   Dr. Baji Mihály körjegyző 

4./ Bejelentések, egyebek     

 

5./ Zárt ülés 

Folyószámla-hitel szerződés  

Előadók: Fekete Ferenc polgármester 

  Dr. Baji Mihály körjegyző 

 

 

 

1./ Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:  Az írásos anyag tartalmazza, hogy ez egy kötelező 

módosítás, de amennyiben valakinek van hozzáfűznivalója, javaslata, meghallgatjuk. Az 

Ügyrendi-, Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.  

Amennyiben egyetértenek, kérem, szavazzanak. 

 

A képviselő – testület 6 igen szavazattal- egyhangúan - az alábbi rendeletet hozza (a rendelet 

szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi): 

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek  

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

2./ A  feladatátvállalási szerződés módosítása a fogorvosi rendelési idő csökkentése miatt  

 

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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 

határozatot hozza: 
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47/2012.(V. 30.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi 

ellátás társadalombiztosítási finanszírozásának módosítása miatt 

hozzájárul a fogorvosi rendelési idő esetében a keddi rendelési 

idő 14-19 óráról 14-18 órára történő csökkentéséhez.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Classic-Dent fogorvosi Bt-vel kötött feladatátvállalási 

megállapodást a határozatnak megfelelően módosítsa.   

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Határidő:  értelem szerint 
 

 

 

3./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A civil szervezeteket közvetve támogathatjuk, így átkerült 

a Művelődési Ház szakfeladatán került betervezésre, ezért az 1/2012. (II.23.) önkormányzati 

rendelet módosítása nélkül – de önkormányzati felhatalmazással – a Művelődési Ház az 

igénybe nem vett, és működésre át nem adott pénzeszközöket a saját működésére – amely 

közül az egyik a helyi civil szervezetek működésének támogatása – fordíthatja.  

 

Dr. Baji Mihály körjegyző: Felmerült, de nem kell rendeletet módosítani, mert a Képviselő-

testület a civil szervezeteknek 255 eFt-ot állapított meg a Művelődési Ház szakfeladatára, így 

a napirend helyes címe a következő: „ 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtásával 

kapcsolatos döntés.” 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Szeretné hozzátenni, hogy a Vöröskereszt és 

Mozgáskorlátozottak helyi szervezetea befizetett tagdíjból nem sokat kap vissza , véleménye 

szerint a megállapított 155 eFt nem olyan sok. Évek óta így van, a szervezetek számlával 

igazolták. Az Ifjúsági Klub nem tudta elkölteni, de vissza is fizették a támogatást.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tehát, ha személyekre levetítve nézi, ez kb. 1000 Ft-ot 

jelent és a vezetők hozzák a számlát. 

Amennyiben a határozati javaslattal egyetértenek kérem kézfelemeléssel jelezzék.  

 

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

határozatot hozza: 

 

48/2012.(V. 30.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Ladányi Lászlóné intézményvezetőt, hogy az 

1/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletben, a Művelődési Ház 

szakfeladatán belül non-profit szervezetek 2012. évi 

támogatására megtervezésre került, de fel nem használt 
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pénzeszközöket a Művelődési Ház 2012. évi működésére 

fordítsa.  

 

Felelős:  Ladányi Lászlóné intézményvezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Buzgán Mihály képviselő: Véleménye szerint nem kell sajnálni az Ifjúsági Klubot, mert az 

megalakulásukkor kaptak elegendő támogatást.  

 

 

4./ Bejelentések, egyebek 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Óvodafejlesztési pályázathoz való csatlakozás, melyet az 

Ügyrendi-, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatott. Átadja a szót dr. baji Mihály 

körjegyzőnek.  

 

Dr. Baji Mihály körjegyző: Megtekinthető a pályázati kiírás, mely tartalmaz: 

szervezetfejlesztés, képzések, továbbképzések, programok szervezését, családi nap 

lebonyolítását, informatikai fejlesztést, játszóeszközök beszerzését, csak olyan eszközökre, 

beruházásokra vehető igénybe, melyek nem építési engedély kötelesek. A Mezőberényi 

Kistérségi óvoda adja be, tegnap tárgyalta a mezöberényi testület, úgy döntöttek, hogy 

támogatják,  véleménye szerint érdemes lenne részt venni.  

Van még egy szervezetfejlesztéses pályázatunk Mezőberénnyel, ami a családsegítőt érinti, a 

TÁMOP-5.4.9-es pályázat.  

Egészségszemlélet formálása falunap TÁMOP-os pályázat, az is megy, ebben 10 millió 

forintot lehetne nyerni, tehát jelenleg ezek a futó pályázataink.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

49/2012.(V. 30.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a muronyi tagóvoda esetében az „Óvodafejlesztés” című 

TÁMOP – 3.1.11-12/2. számú pályázaton a Mezőberényi 

Kistérségi Óvoda részvételét támogatja.  

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

  Dr. Baji Mihály körjegyző 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Közösségi busz igénybevételéről szóló kérelem. 

Elmondja, hogy van egy élő testületi határozat, melyben szabályozták a busz használatát. 

Vannak állandó költségek (pl: biztosítás, karbantartás), ezeket valahogyan fedezni kell. Olyan 

kategóriát kellene találni, ami fedezi ezeket a költségeket. A gépjármű használatról szóló 

szabályzat tartalmazza. Véleménye szerint legalább a gázolaj költségét ki kellene fizetni.  
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Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: A pályázatban mindent fizetnek, csak az utazás 

költségét nem. Ezért kéri a Képviselő-testület segítségét az Alapítvány. Az Alapítvány 10 eFt 

önrészt átvállalta a gyermekek után, 10 gyereket érint. Már beszélt a szülőkkel, gyűjtéseket 

szerveznek.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:  Érdeklődik, hogy vonattal mennyibe kerülne az utazás?  

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök:  60 eFt, a busz költsége is megközelítőleg ennyi lenne.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Próbálnak segíteni, de még meg lehetne próbálni 

vállalkozói támogatást is szerezni. Természetesen a buszt biztosítja.  

Javasolja, hogy a Képviselő-testület elviekben támogatja a kérelmet, és további információk 

beszerzése miatt a júniusi ülésén tér erre vissza.  

Amennyiben a javaslattal egyetértenek kérem kézfelemeléssel jelezzék.  

 

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

 

50/2012.(V. 30.) Kt. határozat 

 

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a muronyi óvodásokért és iskolásokért alapítvány kérelmét 

elviekben támogatja, további információk beszerzése után a 

júniusi ülésen visszatérnek a támogatás mértékére.  

 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

   

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Véleménye szerint a közösségi buszról szóló szabályzatot 

módosítani kellene az intézményi dolgozók részére.  

 

Dr. Baji Mihály körjegyző: Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő határozatot 

szükséges ehhez kiegészíteni.  

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy Mezőberényben 

intézményegységenkét évente egyszer megkapják a közösségi buszt.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Miből várjuk, hogy hozzon hasznot a közösségi busz?  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elmondja, hogy nem hirdethetik a szolgáltatást.  

 

Dr. Baji Mihály körjegyző: Eltelt az 5 év, véleménye szerint lehetne hirdetni.  

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Érdeklődik Buzgán Mihály képviselőtől, hogy volt- e a 

Leader közgyűlésen? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Tájékoztatásul elmondja, hogy ez egy 5 éves program, a Leader 

szervezeten belül. Ez azt jelenti, hogy egy-egy akciócsoport területén belül, nevezetesen most 
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Békéscsaba és környékén 1,5 milliárd forintot az ún. Leader Akciócsoport elnevezést 

megnyert egyesületek közreműködésével lehet felhasználni. Ha nincs meg ez a cím, akkor 

gyakorlatilag ezeken a területeken ez a 1,5 milliárd forint elmegy. 3 évvel ezelőtt Békéscsabán 

egy non-profit Kft. alakult, amely megkapta az akciócsoport címet és kb. 700 millió forintot, 

melyet szétosztott 4 vidékfejlesztési támogatásra. Van még 800 millió forint, a jelenlegi 

irányító hatóság  csak egyesületeket támogat. Az irányító hatóság ennek érdekében tett is, 

hogy  a non-profit szervezet nehézségekkel küzdjön, ugyanis a működéshez működési 

finanszírozást biztosít, kivéve a kamatköltségeket.  A kamatköltségekre azért van szükség, 

mert a non-profit szervezet, akire az irányító hatóság különböző feladatokat ruházott át, utólag 

finanszírozott, és ahhoz hogy ez működni tudjon, hitelt kellett nekik felvenni. A hitelt a 

bankok kamattal adják, de a kamat nem számolható el költségként a szervezet munkájában. 

Innentől kezdve minden évben a keletkezett kamat, ami a szervezet működésének 

finanszírozásához szükséges volt, az költségként/veszteségként jelentkezik.  Ezt a 

kamatköltséget valahogyan ki kellene dolgozni. De április 30. után a non-profit szervezetek 

összes joga visszavonásra került.  

Akik nem tudják, azoknak elmondja, hogy a Leader hasonlóképpen ötletel, mint annak idején 

a Sapard program, pl. sok ember társadalmi munkában hozzáfogjon helyi vidékfejlesztési 

programot kidolgozni. De most már irányító hatóság mondja meg, hogy milyen pontozási 

rendszer van.  

Elégedetlen a taktikázással vagy ún. trükközéssel, ami a non-profit kft-vel szemben zajlott. 

Felháborítja, hogy mentek a 20-30 millió forintos pályázatok a környékben, aminek 

természetesen örül, de Muronyban a 2,5 millió forintos kápolna-felújítást sem sikerült 

megoldani többszöri nekifutásra sem. Mindig volt vele valami probléma, tehát már eleve úgy 

lett kiírva a pályázat. Tehát ezek után, nem kíván az egyesület munkájában annyira aktívan 

részt venni.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Érdeklődik, hogy mi van az önkormányzat által befizetett 

100 eFt-tal? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Dolgoznak még rajta.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:   Tudomásul vette, a következő ülésen visszatérnek rá.  

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Alapítványi bál 

bevételéből van 50 e Ft, valamint Takarékszövetkezeti támogatás szintén 50 e Ft. Udvari 

játékok felújítása, vételére szánná az alapítvány. Az Öreg István főigazgatóval és Bukva 

Vilmosné tagintézmény-vezetővel egyeztetve arra jutottak, hogy mivel a „technika teremnél” 

lévő 2 termet nem használják, az ott lévő játékokat feljebb kellene hozni az első udvarra, 

ehhez szeretné az önkormányzat segítségét kérni, ha homok vagy bármilyen anyag szükséges, 

azt az Alapítvány állja.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Örül, hogy szóba került a „technika terem” az iskolánál, 

mert várja a képviselőktől a javaslatokat, hogy hogyan tudnák hasznosítani azt a két 

használaton kívüli termet, mert a fűtésrendszere jó, fél, nehogy tönkre menjen az épület.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Érdeklődik, hogy a busz-menetrenddel 

kapcsolatban történt-e valamilyen intézkedés? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Körös Volán egyelőre elzárkózik, mostanában nem lesz 

új járat, azt mondták, hogy ha lesz igény 5-10 fő legalább, aki szinte naponta igénybe venné, 
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akkor aláírásokkal együtt kellene benyújtani a kérelmet. Lehet, hogy úgy próbálnák meg, 

hogy például a kamuti vagy a mezőberényi járat körbemenne, tehát nem külön járat indulna. 

Főleg most, ha vége lesz az iskolának, szünetben még kevesebb az igény.  

 

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB. elnök:  Tájékoztatásul elmondja, hogy május 23-án megtörtént 

az a kakaó osztás, amit Eu élelmiszerbankos pályázat útján nyert az Önkormányzat, 500 fő 

részére történt meg az osztás, fejenként 2 litert kaptak, teát majdnem minden család részesült 

támogatásban.  

Az Alapítvány nyújtott be még egy pályázatot szintén az Élelmiszerbankhoz, amelyben 

gyermeknapi rendezvényeket támogatnak, ott 140 gyermek részére nyertek támogatást, amit a 

közösségi busz hozott el Budapestről, tartalmaz: borsó-, répakonzerv, csokoládé, 

burgonyapüré alappor, keksz. Ebből 140 gyermek fog részesülni, feltétele, hogy a 

rendezvényen legyen ott. ( 2012. június 9. családi nap) 

Május 19-én voltak Budapesten a vidámparkban 30 gyerekkel paprikáskrumpli-főző 

versenyen, ennek a buszköltségét az Alapítvány árulta ki a retro majálison. A főzőversenyen 

az 50 csapat közül a második helyezést hoztuk el. És ez még a későbbiekben 300 eFt értékű 

élelmiszer adományt jelent.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Még egy ideig itt lesznek az útépítők. Termőföldet nem lehetne 

hordatni velük a rendezvénytérre és feltölteni? Tavasszal el tudnák teríteni, őszre összeülne.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Véleménye szerint inkább ősszel kellene feltölteni.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Az iskola udvarra is lett lerakva valami föld? Az iskolai kertet is fel 

lehetne tölteni.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: A betegek az orvosi rendelőben jelezték, hogy a 

temetőből az iskola hátsó udvarára lett behordva a temetői szemét. Ez így van? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Temetői szemét nem került oda, gallyakat vittek oda 

tudomása szerint, de utána fog járni.  

 

Buzgán Mihály képviselő: A vasútfelújítás zajlik folyamatosan, képviseltetni kéne magát az 

önkormányzatnak, azon oknál fogva, mivel a falu ezáltal van ketté szakítva és nem mindegy, 

hogy mi lesz a közművekkel.  

Még egy dolog: Murony az elmúlt 10 évben 4 katasztrófahelyzetet élt meg belvízügyben. 

Ennek rendezésével kapcsolatban annyit kíván elmondani, hogy azok, akik eddig segítettek, 

2010-ig állami illetve érdekeltségi hozzájárulásból finanszírozták ezt a működést. 2010-től az 

érdekeltségi hozzájárulást az állam visszavonta, tehát a tagoknak továbbá nem kellett 

befizetni. Arra kapott ígéretet a vízgazdálkodási társulat, hogy az állam fogja a működését 

biztosítani, de aztán rendelet-rendeletet követett és  az idén egyetlen fillért sem biztosított a 

költségvetés arra, hogy a Víztársulatok működjenek. Érdekeltségi hozzájárulást már nem 

szedhetnek és idénre sincs meg az állami pénz. Gyakorlatilag két dolog lehetséges, az egyik, 

hogy a társulat megszűnik, vagy az állam fog kivetni a miniszter által meghatározott összeget. 

De ezt nem fogjuk tudni hova megy. A második alternatíva, hogy a  jelenlegi társulat területén 

lévő gazdálkodók, földhasználók összeállnak és érdekeltségi hozzájárulással ezt a társulatot 

működtetik. A vízkárelhárításban így a járt utat lehetne követni.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Érdeklődik, hogy történt-e már valami az urnafal 

ügyében? 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ígéretet kaptunk, visszatérünk rá, Kocsor László ígért 

ajánlatot, de még nem jelentkezett.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Felmerült kérdésként az országos Te  Szedd program(2012. 

június 2-án), tehát, aki muronyi lakos, de nem itt dolgozik, hogy regisztráljon Muronyba, mert 

a munkahelyre igazolást kell vinni róla.  

Ezzel kapcsolatban az „ÁNTSZ” is megkereste már, úgy gondolták, hogy összekötik a 

Családi nap- rendezvénnyel – 2012. június 9-én – majd a helyszínen lehet regisztrálni. Így 

igazolást tud adni majd az Önkormányzat.  

 

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         körjegyző 

 

 

 

 

 

                      Dr. Lázár Magdolna Csilla    Pocsai Imre László 

             jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


