Ikt. szám: 2-14/ 2012.

Jegyzőkönyv
Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.
június 20-án megtartott 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
Ladányi Lászlóné képviselő
Dr. Baji Mihály körjegyző
Ladányi Zoltán r. alezredes kapitányságvezető
Serb László r. őrnagy
Tóth József Muronyi Polgárőrség titkára
Csaba Márton tervező
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Fekete Zoltán Ferenc és Ladányi Lászlóné 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, a rendkívüli ülést két
határidős előterjesztés miatt kellett összehívni. 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.
Napirendi pontok:
1./ A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatója a 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Ladányi Zoltán Rendőrkapitány
2./ Polgárőrség Kht beszámolója a 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Nagy Lajos András elnöke
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3./ Helyi építési szabályzat módosítása
Előadó: Dr. Baji Mihály körjegyző
4./ Bejelentések, egyebek

1./ A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatója a 2011. évi tevékenységéről
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Érdeklődik Ladányi Zoltán kapitányságvezetőtől, hogy
kívánja- e szóban kiegészíteni az előterjesztésben megküldött írásos anyagot?
Ladányi Zoltán r. alezredes kapitányságvezető: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Néhány
mondattal szeretné kiegészíteni a beszámolót. Elmondja, hogy a Békés Megyei
Rendőrfőkapitányság 2011. évi munkája statisztikai eredmények alapján az egyik legjobb. A
statisztikai adatok egybeesnek a lakosság szubjektív érzésével.
Megérkezett Buzgán Mihály képviselő.
Bűnügyi tevékenység: lopások 8 esetben fordultak elő 2011-ben, ez 2010-ben 7 volt, tehát
minimális a növekedés.
Jelenleg Békésen voltak bűncselekmények, pl. autófeltörés, de az elkövetők nem Békés
megyeiek voltak. Pest környékéről jöttek, az elmúlt egy hónapban fogták el őket.
Betörés történt Köröstarcsán, megfogták az elkövetőt, egy kolléga meg is sérült.
Szeretné elmondani, hogy várják a lakosság segítségét továbbra is, a bejelentéseket,
észrevételeket. Ez nekik nagy segítség.
Közlekedésbiztonság: 4 eset történt Murony területén. Fontosnak tartja elmondani, hogy sok
esetben kerékpárosok részesei a balesetnek (ittas kerékpározás). Ezekben az esetekben fix
bírságok vannak, a legalacsonyabb 30 eFt.
Megváltozott a különböző szabálysértési bírságok összege. Kisebb értékre elkövetett
lopásoknál van felhatalmazásuk az őrizetbe vételre vagy ún. helyszíni bírságot
alkalmazhatják.
Törekednek arra, hogy a Körzeti megbízott kolléga minél többet a helyszínen tartózkodjon.
Véleménye szerint jól tudnak együtt dolgozni a kamuti körzeti megbízottal.
Végül, szeretné megköszönni a muronyi Polgárőrség segítő munkáját.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja, hogy ittas kerékpározás esetében foglalják le a
kerékpárt, akkor hátha befizetik a bírságot.
Serb László r. őrnagy: Kiegészíti, hogy a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény
tartalmazza, hogy helyszíni bírságot szabhat ki, kötelező fizetési bírságot kiróni. Bizonyos
esetekben közigazgatási bírságot kell kezdeményezni, melynek keretében nincs lehetőség a
jármű lefoglalására, viszont közérdekű munkára változtatható.
Véleménye szerint a muronyi körzet rendben van, nincs szükség komolyabb intézkedésekre.
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Dr. Baji Mihály körjegyző: Elmondja, hogy kezdeményezte már az önkormányzat, készen
állnak a közérdekű munka megszervezésére. A Munkaügyi Központtal – elsőként a
kistérségben- már fel is vették a kapcsolatot. Hozzáteszi, hogy jó az együttműködés a körzeti
megbízottal.

Ladányi Lászlóné képviselő: Szeretné megerősíteni, hogy véleménye szerint is jó a
közbiztonság, sokat jár haza éjszaka és látja, hogy a polgárőrök és a körzeti megbízott is sűrűn
szolgálatban vannak, ami megnyugtató.
Megköszöni, hogy a rendezvényeket biztosítják, bízik a további jó együttműködésben.
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Érdeklődik a házon belüli fegyvertartásról szóló törvény
tervezetéről.
Ladányi Zoltán r. alezredes kapitányságvezető: Jogos védelmi helyzet, de engedélyköteles
lesz ezután.
Serb László r. őrnagy: Elmondja, hogy eddig csak a támadás bekövetkeztekor lehetett
használni, mostmár, ha belép a portára valaki, már akkor védekezhet a tulajdonos.
Aránytalanságokat old fel az új tervezet.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Támogatja a határozati javaslatot.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozza:
52/2012.(VI. 20.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Békési Rendőrkapitányság tájékoztatóját a 2011. évi
tevékenységéről.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
azonnal

Távozik Ladányi Zoltán Békési Rendőrkapitányság vezető és Serb László r. őrnagy.

2./ Polgárőrség Kht beszámolója a 2011. évi tevékenységéről
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a polgárőrség titkára Tóth József jelent
meg, megköszöni a részletes beszámolót.

Tóth József muronyi Polgárőrség titkára: Elmondja, hogy 2012. május 29-én közgyűlést
tartottak törvényváltozás miatt. Elfogadták, módosították, már be is nyújtották a módosítást a
cégbírósághoz. 50 Ft-ról 400 Ft lett a tagdíj, 100 Ft-ot befizetnek a megyéhez, 300 Ft
megmarad.
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Polgárőrség hozzájárulása: önkéntes és a polgárőrség ellenszolgáltatás nélkül működik.
97.500 Ft-ot fizettek ki fenntartási költségekre. Ebben az évben már csak 75 EFt lesz az
önkormányzati támogatás, tehát ezáltal is sok polgárőr el fog menni.
Lemondott Aleksza Mihály, tehát nincs a polgárőrségnek gazdasági vezetője. Ezúton kéri a
polgármester urat és a képviselő-testületet, ha tudnak legyenek szívesek segíteni. Érdeklődtek
már, ilyen esetben a hivatal átveheti, de akkor minél hamarabb át kellene venni. A
polgárőrségnek nincs annyi pénze, hogy könyvelőt fogadjanak.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Úgy gondolja, ha egy szervezet önkéntes, akkor a
működést lehetőség szerint önállóan kellene megoldani. Utánajárnak jegyző úrral, hogy
jogilag ez hogyan oldható meg, természetesen nem zárkózik el tőle, mert egyértelműen növeli
a közbiztonságot a polgárőrség működése. Megpróbálunk segíteni, megbeszéljük, hogy
hogyan.
Tóth József muronyi Polgárőrség titkára: Közhasznú szervezet a polgárőrség, úgy gondolja,
hogy valamilyen formában hasznot hoz. A Polgármesteri Hivatallal együtt kell dolgoznia. 75
EFt nem szolgál ki 36 embert. Beadtak egy pályázatot fenntartási költségre, még
összegszerűen nem tudni mennyit, de megkapták. Ha jövőre nem fogják tudni támogatni, meg
fog szűnni. Akkor már ők nem tudják segíteni az önkormányzatot.
Dr. Baji Mihály körjegyző: Nem tudják jövőre mi lesz, a gépjárműadó 60%-át elveszik az
önkormányzatoktól. Véleménye szerint minél hamarabb meg kellene beszélni, van az
önkormányzatnál erre alkalmas személy, őt kellene, de mint magánszemélyt megkeresni, ő
mint vezető jóváhagyja. Javasolja, hogy pénteken üljenek össze és beszéljék meg.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Támogatja a határozati javaslatot.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozza:
53/2012.(VI. 20.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Muronyi Polgárőrség tájékoztatóját a 2011. évi tevékenységéről.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
azonnal

3./ Helyi építési szabályzat módosítása
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Baji Mihály körjegyző: Megkéri Csaba Márton tervezőt, hogy mondja el a szakmai részét.
Csaba Márton tervező: Módosítani kellett a helyi szabályozást, mert a KWS bővíteni szeretné
tevékenységét. A módosítás elkészült, a szerkezeti terv módosítását határozatban kellene
elfogadni. Valamint megkéri a jegyző urat, hogy az állami főépítész levelét ismertesse.
Dr. Baji Mihály körjegyző: Ismerteti az állami főépítész levelét. (A levél a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Támogatja a határozati javaslatot.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozza:
54/2012.(VI. 20.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Murony
Község településszerkezeti terv módosítását az előterjesztéshez
mellékelt formában elfogadja
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
intézkedésre azonnal

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek a rendelet módosítással,
kérem kéz fel emeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 5 igenszavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet módosítja:
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (VI. 20.) önkormányzati rendelete
a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló
1/2008. (I. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Bejelentések, egyebek. Elmondja, hogy halad a
közmunkaprogram, a járdabetonozás, útpadkázás. Mokry, Békési, Őrház, Duna utcákon
padkázás, a Fő utcán a nagy kátyúk, utána folytatják a többi utcán, amennyire lesz keret. A
járda a Dózsa, Lenin utcákon a vasútig, valamint az Arany János és a Rákóczi egyik oldala.
Dr. Baji Mihály körjegyző: Leader ügyében megkerestem Szarvas Város alpolgármesterét, mivel ő lett az egyesület elnöke, és az egyesület megkapta a jogot a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításában való részvételre, míg a nonprofit Kft.-től ez a jog megvonásra
került, miközben a Kft. részére tagi kölcsönt adtunk -, hogy hogyan látják a jövőt, szükséges-e
a Kft. működtetése. A válasz, illetve a tudomásomra jutott információk alapján
megállapítható, hogy egy ex-lex állapot áll fenn, az egyik már, a másik még nem tudja
funkcióját betölteni. A Kft.-nek megvonták a jogát a HVS-ben való részvételre, de működtetni
kell a folyamatban lévő pénzügyi kötelezettségek miatt, mert ha menetközben megszüntetésre
kerülne a Kft., állami támogatástól esnénk el a pénzügyi elszámolás miatt.
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Az egyesület megkapta a jogot, de a minisztériummal a támogatási szerződés megkötése
folyamatban van, tehát a működése talán biztosnak fog tűnni, ha megjön az állami támogatás.
Viszont az egyesületnek nincsenek eszközei, csak a Kft.-nek, így valószínűleg egy ingyenes
használatról szóló megállapodás fog születni a jövőben. 1-2 hónapon belül a kérdések el
fognak dőlni, addig türelmesnek, és egyben megfontoltnak kell lennünk.
Ladányi Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a „ A fiatalok kialakítják a szabadidős terüket”Leader - pályázatot megnyertük, alá is van írva a Körösszögi Egyesülettel, de mivel
átszervezések vannak a Leader területén, így csúszik a kezdési határidő. A Körösszögi
Egyesület vezetőjével beszélt, aki tájékoztatta, hogy valóban alá van írva a szerződés, egy
települést kizártak, így 8 település valósítja meg, közös összefogással a fiatalokért pályázatot.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester : Érdeklődik, hogy a családközeli segítők
folytatják-e még tevékenységüket – tudomása szerint igen - , véleménye szerint újra értesíteni
kellene őket az elutasításról.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Értesíteni fogják őket újra.
Menet közben érkezett egy anyag – amelyről már korábban tájékoztatva lett a testület -, ezért
kéri a képviselő-testületet, hogy bízza meg a polgármestert, hogy a takarékszövetkezet régi
épületének (5672 Murony, Földvári u. 4.) megvételéről szóló szerződéskötést megköthesse és
aláírhassa. A vételár kedvező, 299.720 EFt, amelynek a fedezete a 2012. évi költségvetés.
Ezzel a vagyonunkat gyarapítjuk, a funkciójáról gondolkozhatunk, lehet, hogy szükséglakássá
alakíthatnánk át.
Van kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. Baji Mihály körjegyző: Amennyiben az adásvételi szerződés aláírásra kerül, illetve a
pénzügyi teljesítés megtörténik, az új vagyonelemet a vagyon rendeletünk mellékletébe fel
kell vennünk.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: További kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Támogatja a
határozati javaslatot.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozza:
55/2012.(VI. 20.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 299.720 EFt-ért a Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezettől
megvásárolja a Murony, Földvári u. 4. szám alatti épületet. A
Képviselő-testület a fedezetet a 2012. évi költségvetéséből
biztosítja. Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
azonnal
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nyilatkozat alapján Buzgán Mihály képviselő a 2012. évi
képviselői tiszteletdíjának I-II. negyedévi összegével útépítés megvalósulását kívánja
támogatni, amelyről írásban is nyilatkozott a képviselő úr.
Van kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Támogatja a határozati javaslatot.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozza:
56/2012.(VI. 20.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Buzgán Mihály képviselő nyilatkozatát, melyben a 2012. évi
képviselői tiszteletdíjának I-II. negyedévi összegével az
önkormányzati útépítés megvalósulását támogatja.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
azonnal

Fekete Ferenc Zoltán polgármester más hozzászólás hiányában az ülést bezárja.
- Kmf. Fekete Ferenc Zoltán
polgármester

Dr. Baji Mihály
körjegyző

Fekete Zoltán Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

Ladányi Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő
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