Ikt. szám: 2-15/ 2012.

Jegyzőkönyv
Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.
augusztus 22-én 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
Jeneiné Batízi Julianna képviselő
Ladányi Lászlóné képviselő
Dr. Baji Mihály körjegyző
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó
Öreg István főigazgató
Bukva Vilmosné tag-intézményvezető
Kisné Wagner Mária óvodavezető
Madarász Ágnes tagóvoda vezető
Viczián György tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok
Távol maradt:

Pocsai Imre László képviselő

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Ladányi Lászlóné és Dr. Lázár Magdolna Csilla 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, felhívja a figyelmet, hogy a
zárt ülésen kerül előterjesztésre az alpolgármester kérelme sürgőséggel, mivel azt a mai napon
kapta kézhez. Jelzi, hogy amennyiben a kérelemmel kapcsolatban helyi rendelet módosítása
válik szükségessé, akkor a zárt ülés után újabb nyílt ülés megtartására kerül sor.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri, hogy a napirendi pontokról szavazzanak, megkéri a
Képviselő-testületet és a jelenlévőket, hogy elfoglaltsága miatt a kiküldött meghívótól
eltérően vegyék előre a Békés Megyei Katasztrófavédelem beszámolóját.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag - a napirendi pontokat elfogadja
megtárgyalásra.
Napirendi pontok:
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1./ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója
2./ Beszámoló a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 2011/2012-es tanévének munkájáról, a
2012/2013-es tanév indításának megtárgyalása
Előadó: Öreg István főigazgató
Bukva Vilmosné tagintézmény vezető
3./ Tájékoztató a Mezőberényi Kistérségi Óvoda működéséről, és az évkezdésről
Előadó: Óvodavezető
Madarász Ágnes tagintézmény vezető
4./ Tájékoztató a 2012. év I. féléves gazdálkodásról, felújítások, beruházások megvalósulásáról.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Máté Ferencné gazdálkodási előadó
5./ Dr. Péter Sándor fogorvos kérelme
6./ Közösségi busz használatával kapcsolatos kérelem
7./ Bejelentések, egyebek
Zárt ülés:
1./ Hamvasztómű beruházás
2./ Szűcs Mária kérelme
3./ Alpolgármester kérelme
1./ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója
Viczián György tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok: Köszöni a szót, szóban szeretné kiegészíteni az
írásos anyagot. Elmondja, hogy változás történt, lényege, hogy állami irányítás alá vették az
önkormányzati tűzoltóságot, tehát az önállóság megszűnt, egy egységes szervezet része lett. A Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság alá tartoznak. A Murony település a békéscsabai Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz tartozik, kirendeltség-vezetője Kiss András ezredes úr. A Tűzoltóságról még néhány
szót szeretne elmondani. akik a tűzoltásokat végzik, azok ugyanazok, akik eddig voltak, ugyanazzal az
eszközparkkal. A jövőben terveznek Mezőberényben egy őrs létrehozását, ami Murony községet is
érintheti. Ennek a várható időpontja 2013.január 1. , a békéscsabai állomásról egy tűzoltó autó fog
Mezőberényben állomásozni, ez Muronyhoz is közelebb van. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyén
fog működni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben az írásos anyaggal illetve a szóbeli
kiegészítéssel egyetértenek, kérem kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
57/2012.(VIII. 22.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Felelős:
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Határidő:

értelem szerint

Távozik Viczián György tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok.
2./ Beszámoló a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 2011/2012-es tanévének munkájáról, a
2012/2013-es tanév indításának megtárgyalása

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a részletes szakmai beszámolót
megkaptuk, érdeklődik, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Öreg István főigazgató: Köszöni a szót. Néhány szóban szeretné kiegészíteni a beszámolót.
Örömmel vették a megkeresést az Önkormányzatoktól, mint fenntartóktól, hogy
beszámoljanak az éves munkájukról. Ezt minden évben elkészítik, ebben minden lényeges
tartalmi elem benne van. A kezdeti nehézségek ellenére sínre kerültek a dolgok, elmondható,
hogy eredményes tanévet zártak. Számára öröm, hogy összehasonlításkor a muronyi
tagintézmény ugyanott van, ahol a többi. Ez öröm, tehát tudnak egységes intézményben,
intézményként dolgozni. A kollégák elfogadták azt a szellemiséget, amit ők képviselnek. A
szülők, a gyerekek visszajelzései is pozitívak. A Szülői Munkaközösség is jó véleménnyel
van. Továbbra is várják az észrevételeket, véleményeket, amelyek segíthetik munkájukat.
Számár fontos dolog, hogy az együttműködés, illetve a községi rendezvényeken való részvétel
is fontos lehet. A helyi közéletben is ott kell lenni az iskolának. Ehhez nagymértékben
hozzájárul az itteni tantestület is, nagyon jó munkakapcsolat alakult ki Köszöni szépen.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elismerését fejezi ki, többek között azért is, hogy végre
intézményen belül megszűntek a belső harcok. De a jövő nem látható olyan szinten, ahogy a
szakmai rész. Hogy van a tantestület bére, osztályonként hányan kezdenek? Béreket nem látja
tisztán.
Öreg István főigazgató: Gazdasági dolgokról illetve a jövőről pontos információi nincsenek.
Augusztus végén fogják elfogadni a törvénytervezetet, tehát még nem tudják most sem
pontosan, de az életbe is fog lépni szeptember 1-jétől. Tehát ahhoz kell alakítani a működést.
Például a testnevelés órák száma változni fog. Az igaz változás 2013. január 1től lesz, amikor
az állam átveszi a az iskolákat. 3000 fő alatti településeknél teljes egészében átveszi, de a
képviselő-testület eldöntheti, hogy a működtetést, tehát a dologi kiadásokat visszaveszi-e az
államtól és továbbra is saját kezében tartja. Ehhez nincs olyan gazdasági információ, hogy
mennyi feladatot illetve normatívát vonnak el az önkormányzatoktól, tehát, hogy a jövőben
hogyan fognak tudni gazdálkodni. A másik dolog a járásokról szóló Kormány rendelet,
amelyek szintén január 1-től állnak föl. Egy járás lesz egy tankerület. Egy igazgató fogja az
egy tankerülethez tartozó iskolás irányítását végezni. Megyei illetve járási szinten fognak
eldőlni a dolgok. Nem biztos benne, hogy ennyi tanuló létszámmal meg fogja hagyni az
állam, de ez csak sejthető. Létszámok jelenleg 72 tanuló, 33 alsós és 39 felsős tanulót jelent. A
tervek szerint 8 osztályt indítanak szeptemberben, azzal a részleges összevonással, hogy 1-2ben valamint 3-4-ben a rajz, énekórák közösek. Ez a tanév elvileg így megy végig, mert év
közben nem változhat. Kéri a képviselő-testületet, hogy így induljanak.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A továbbiakban a gazdasági kockázatot nem tudjuk. Tart
tőle, hogy elvesznek sok normatívát. Elmondja, hogy a 3 fő végkielégítésének 50%-a még
vissza fog jönni, ha nyer a pályázat.
Öreg István főigazgató: Az iskola leadja a beszámolóját az önkormányzatnak, ott dolgozzák
fel, mert náluk nincs EBR rendszer.
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Az elmúlt évről van még egy olyan sor 1470eFt-os tétel, ami ott van, nem fogják elkölteni,
kéri, hogy kerüljön visszavonásra minden évben, hogy náluk se görgetődjön. Az étkezési
utalványokat visszavonták, nem kapja egyetlen intézmény sem. Később sem fogják adni.
Dr. Baji Mihály körjegyző: A finanszírozásra szeretne visszatérni, hogy szeptemberben
küldene az önkormányzat egy nagyobb összeget Mezőberénynek. Akkor meg kellene oldani,
hogy az 1470eFt is rendeződjön.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szeretné, ha egy pénzügyi szakember csinálna kimutatást,
hogy hol tartanak. Érdeklődik, hogy van-e erre lehetőség?
Öreg István főigazgató: Természetesen, de ezt a mezőberényi Polgármesteri Hivatalban
kellene kérni.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: Érdeklődik, hogy a létszámleépítés hogyan lett
megoldva, áthidalható?
Öreg István főigazgató: A muronyi önkormányzat biztosítja a takarítói dolgozókat.
Megtörténtek a felújítások nyáron pl. lefestették a folyosókon a szekrényeket. A titkársági
feladatokat úgy oldják meg, hogy központi adminisztráció van, tehát az a része
Mezőberényben történik, amit helyileg kell megoldani, azt a tagintézmény-vezető megoldja.
Bukva Vilmosné tagintézmény-vezető: Csatlakozni szeretne a főigazgató Úrhoz, valóban egy
nagyon nehéz évet zártak, de sikerült megoldani. Nem írattak ki gyerekeket azóta, ebben is
lehet mérni. A takarítás nem okozott gondot. Az adminisztrációhoz is és egyébként is minden
segítséget megkapott Mezőberénytől.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: Érdeklődik, hogy az udvaron a játék áthelyezés
megtörtént-e?
Öreg István főigazgató: Véleménye szerint szeptemberben egy családi nap vagy valami
hasonló keretében megoldható lesz.
Ladányi Lászlóné képviselő: Megköszöni az főigazgató Úrnak és a tantestületnek a munkát,
véleménye szerint jó döntést hoztak, amikor Mezőberényhez csatlakoztak.
Öreg István főigazgató: Még szeretne annyit hozzátenni, hogy augusztus 27-vel elment egy
muronyi tagintézményben dolgozó kolléganő, aki helyett nem vesznek fel mást, meg fogják
oldani Mezőberényből.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben az írásos anyaggal illetve a szóbeli
kiegészítéssel egyetértenek, kérem kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
58/2012.(VIII. 22.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és
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Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Muronyi Általános
Iskola Tagintézmény 2011-2012. tanévi munkájáról szóló
beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben az Alapító okirat módosításával
egyetértenek kérem kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
59/2012.(VIII. 22.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratának módosítását
egységes szerkezetben jóváhagyja 2012. szeptember 01.
napi hatályba lépéssel.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

3./ Tájékoztató a Mezőberényi Kistérségi Óvoda működéséről, és az évkezdésről
Kisné Wagner Mária óvodavezető: Bemutatkozik, elmondja, hogy augusztus 1-től ő a Kistérségi
Óvoda vezetője.
Elmondja, hogy nagyon alkalmazkodóak a muronyi kollégák. Szeretné, ha lenne 2 fő főállású
dajka, mert nagyon kell. Van három muronyi dajka pályázata is beadva. Tájékoztatásul elmondja,
hogy a szerződéses óvónő szerződése meg lett hosszabbítva.
Madarász Ágnes tagóvoda vezető: Elmondja, hogy a konyhával nagy gondok vannak, már az
illetékesnek többször szóvá tette, de sajnos még mindig nincs pozitív változás.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megígéri, hogy mihamarabb behívja a konyha bérlőjét
és ennek a végére járnak.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Javasolja, hogy újabb panasz esetén mondják fel a
szerződést.

Ladányi Lászlóné képviselő: Véleménye szerint a konyha környezete is nagyon el van
hanyagolva.
Bukva Vilmosné tagintézmény-vezető: Elmondja, hogy az épület állagára is érkezett már
panasz.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tudomásul veszi, igyekszik megoldani.
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Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: Hangsúlyozni szeretné, hogy nem a dolgozók miatt
romlott a helyzet, például nincs meg a megfelelő eszközük takarítani.
Ladányi Lászlóné képviselő: Megköszöni az óvoda munkatársainak a munkáját és
javasolja, hogy a sok pénzmaradványból szerezzenek be az óvodának egy számítógépet.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Véleménye szerint ezzel meg kellene várni az év
végét. Amennyiben az írásos anyaggal illetve a szóbeli kiegészítéssel egyetértenek kérem
kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
60/2012.(VIII. 22.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Mezőberényi Kistérségi Óvoda Muronyi
Tagintézményének éves beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Távozik Öreg István főigazgató, Bukva Vilmosné tagintézmény-vezető, Kisné Wagner Mária
óvodavezető és Madarász Ágnes tagóvoda vezető.
4./ Tájékoztató a 2012. év I. féléves gazdálkodásról, felújítások, beruházások megvalósulásáról.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elmondja az eddig történt beruházásokat, mely két
pályázatot foglal magában.
1.Belvízvédelemmel kapcsolatos pályázat, melyen keresztül 6 fő közmunkást tudtak alkalmazni,
ez az ingatlanok védelmére szolgált. Kb. 600m járda elkészítése sikeresen megtörtént, ami, mint
egy belvízvédelmi gát is szolgál a veszélyeztetettebb helyeken.
2. A másik pályázat, ahol szintén 6 főt foglalkoztat az önkormányzat az úthálózat javítása finn
aszfalttal. A Mokry utca, Békési utca, Őrház utca, Fő utca, Ady utca, Verseny utca, Somogyi utca
kátyúzása megtörtént. Még ki kell adni az embereknek a szabadságokat, mert augusztus 31-el lejár
a munkaszerződésük.
Megtörtént az iskola, óvoda, sportcsarnok felújítása, állagmegóvás érdekében. Az idősek otthona
kimaradt, mert Mezőberényben a vezetőség nem járult hozzá.
A régi Takarékszövetkezet épületében a gáztűzhelyet kellene bekötni, mosogatót beszerelni, aztán
már szolgálhat szükséglakásként, NEM szolgálati lakásként.
A közterületek rendben vannak. Az iskolai nagytakarítás is folyamatban van.
Még szeretne pályakezdőket alkalmazni, ha ad rá lehetőséget/keretet a Munkaügyi Központ.
Elmondja, hogy ma volt kistérségi ülés, tanyaprogram pályázatot szeretnének beadni, aminek
nincs önrésze az ilyen pályázatokat támogatja.
Amennyiben egyetértenek a beruházások és felújításokról szóló tájékoztatással, kérem
kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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61/2012.(VIII. 22.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a beruházásokról és felújításokról szóló
tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az I. féléves beszámoló tárgyalásához átadja a szót
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök asszonynak.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: Elmondja, hogy 44 %-os a felhasználás. A
beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja. Várjuk még a körjegyzőségre járó
normatívát, a gépjárműadókat, az iparűzési adót. Valakinek van-e még kérdése,
kiegészítése? Érdeklődik, hogy pontosan hogy állít az önkormányzat anyagilag?
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: 264.465 Ft van a bankszámlán. A hitelkeretből
729.371 Ft van pillanatnyilag felhasználva.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: Vannak még bérleti szerződéseink ugye?
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: A vízmű bérleti díja ki van fizetve, az útépítőknek
küldtünk felszólítást, mert ott 5 havi elmaradás van. A konyhának kéthavi elmaradása
van.
Dr. Baji Mihály körjegyző: A konyhának a nyári gyermekétkeztetés nem lesz addig
kifizetve, amíg nem rendezi a tartozását. A hivatalban jelenleg nincs egy álláshely
betöltve, egyelőre nem is szándékozunk betölteni, megoldottuk munka átcsoportosítással.
A művelődési ház vezetője is táppénzen van.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Illetve Tarhosról is év végén egy kolleganő nyugdíjba
megy és meglátjuk, hogy azokat a feladatokat hogyan lehetne átcsoportosítani.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: Érdeklődik, hogy milyen területről megy nyugdíjba
a tarhosi kolleganő?
Dr. Baji Mihály körjegyző: Szociális ügyintéző.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: Azért gondoljuk már végig, hogy mindezt az
önkormányzat szociális ügyintézője bírni fogja? Vagy itt kellene megint átcsoportosítani
feladatokat.
Dr. Baji Mihály körjegyző: Még nagyon sok minden nincs eldöntve, addig még van idő.
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Még a beszámolóhoz szeretne hozzátenni, hogy
igen, valójában 15 millió Ft-al emelkedett az előirányzatunk, de az nem jelenti azt, hogy
ennyi plusz érkezett.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a rendeletmódosítással egyetértenek,
kérem, kézfelemeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet hozza:
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete
Murony község 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó elköszön és távozik az ülésről.
5./ Dr. Péter Sándor fogorvos kérelme

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadja a szót Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöknek.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: Elmondja, hogy Dr. Péter Sándor fogorvos szeretné,
ha átvállalná az önkormányzat a 20.700 Ft-ot, melyet a Kormányhivatalnak kellett
megfizetnie a rendelési idő módosulása miatt. A Bizottság fedezethiány miatt nem
támogatja a kérelmet.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek, hogy a képviselő-testület
nem támogatja a kérelmet fedezethiány miatt, kérem kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 5 igen és 1 ellenszavazattal alábbi határozatot hozta:
62/2012.(VIII. 22.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy fedezethiány miatt nem támogatja dr. Péter
Sándor fogszakorvos kérelmét, melyben a rendelési idő
csökkentése miatti adminisztráció költségét: 20.700Ft-ot
kérte támogatásként.
Felelős:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő:
intézkedésre azonnal
6./ Közösségi busz használatával kapcsolatos kérelem

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadja a szót Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnöknek.
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: A Bizottság azzal a javaslattal élt, hogy a következő
ülésre fel kellene mérni, hogy mekkora a buszjáratra az igény (fő, időpont), valamint a
Körös Volánnál érdeklődni, hogy a 14 óra 40 perckor induló buszt, nem lehetne-e
módosítani 16 óra 20 percre. Ennek felmérésére kapott felhatalmazást a polgármester.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a Bizottság javaslatával,
kérem kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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63/2012.(VIII. 22.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy
egyeztessen buszjárat változtatás ügyében a Körös Volán
Zrt-vel, valamint mérje fel az igényeket a lakosok részéről.
Felelős:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő:
értelem szerint
7./ Bejelentések, egyebek

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Érdeklődik, hogy van-e bejelentése valakinek?
Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnök: A Gyermekétkeztetési Alapítványnál lehetett
pályázni minden hétvégére hátrányos helyzetű gyerekeknek hideg élelemre és nyári
szünetben minden napra, ez országos pályázat volt. 4 települést jelöltek meg az országban
és belekerült Murony. Egy éven keresztül 20 hátrányos helyzetű gyermek kap hideg
élelmet hétvégenként, a nyári időszakra július 27-én már kiosztottuk. Ezzel kapcsolatban
adatlapokat kellett kitölteni, a gyerekekről fényképet küldeni.
Augusztus 13-18-ig lent voltunk Csopakon, amit szintén pályázati forrásból sikerült
megvalósítani–Erzsébet táboros pályázat-. Ennek keretében 10 gyermekjóléti
alapellátásban lévő gyermeket tudtunk elvinni. 1000Ft-os önrész volt, amit az Alapítvány
kifizetett a gyerekek helyett. Az utazási költségre gyűjtöttek papírt és kaptak a
képviselőktől, jegyzőtől, polgármestertől, önkormányzati dolgozóktól támogatást.
Rengeteg élménnyel jöttek haza ezek a gyerekek, nagy része még nem volt a Balatonon.
Felolvassa a gyermekek köszönő levelét (mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi),
másolatban átadja minden képviselőnek.
Buzgán Mihály képviselő: Szeretne kezdeményezni egy képviselő-testületi határozatot,
mert hamarosan következik a 47-es főút műszaki átadása. Kéri, hogy hatalmazza fel a
képviselő-testület a polgármester Urat, hogy addig ne írja alá a műszaki átadás és az
üzembe helyezési eljárás jegyzőkönyvét, amíg a Békéscsabai bekötő utunkat abba az
állapotba nem hozzák, a vasúti átjárótól a kereszteződésig, mint amit megcsináltak azon a
körülbelül 200 méteren.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a Buzgán Mihály képviselő
Úr javaslatával, kérem kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
64/2012.(VIII. 22.) Kt. határozat
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy a
47-es számú főút műszaki átadása előtt egyeztessen a
Békéscsaba-Murony bekötő út helyreállítása érdekében.
Felelős:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő:
értelem szerint
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Buzgán Mihály képviselő: A másik javaslata, hogy úgy gondolja, hogy a továbbiakban is
a rendezvény tér lesz a rendezvényeink helyszíne. Érdemes lenne a teret termőfölddel
feltölteni (azzal, ami a régi szeméttelepen van letárolva), télen ülepedne, tavasszal már
használható lenne.
Örül annak, hogy gőzerővel megy a vasútfelújítás, melyről lesz egy lakossági fórum. Kéri,
hogy a fórumot látogassák meg a képviselő-testület tagjai is. Több probléma vetődött fel.
Dr. Baji Mihály körjegyző: Legalább egy hónapja megkereste őket, hogy
térképszelvényeket rendelkezésre bocsássanak, azóta sem kapott választ. A postán jött,
hogy a NIF végzi a beruházást, ez egy tájékoztatás volt.
Buzgán Mihály képviselő: Még néhány mondatot szeretne gondolatébresztőnek.
Érdeklődik, hogy profitálhatunk-e abból, hogy Tarhossal körjegyzőségünk van, a téma a
tarhosi szennyvízberuházás. Ebből tudunk-e valamit leszűrni vagy hasznosítani?
Dr. Baji Mihály körjegyző: Elmondja, hogy ezt a pályázatíró céget nem szívesen bízná
meg, mert 48 pontos hiánypótlást kaptak. Vízművekkel nagyon sokat harcoltak, de az
biztos, hogy 2012-2013-ban ilyen pályázatot nem írnak ki, tehát leghamarabb 2014-ben.
Bejelenti, hogy a Művelődési Házban ellenőrizték az eMagyarország működését, és oktató
hely is lesz a Művelődési Ház. Megkéri Ladányi Lászlóné képviselőt, hogy mondja el.
Ladányi Lászlóné képviselő: A Minisztériumból jöttek az epontot ellenőrizni, mert
kiválasztott hely lett a muronyi Békés megyében. Tetszett nekik, hogy az épület
megközelíthetősége, felszereltsége megfelelő oktatásra. Oktató központ lesz, helyi
munkanélkülieknek lesz lehetősége angol alapfokra és alapfokú számítógép-kezelői
végzettség megszerzésére. Elsősorban helyiekkel, de hozhatnak máshonnan is
munkanélkülieket. Ezért nekünk bérleti díjat fognak fizetni. Októberben fogják aláírni a
megállapodást.
Még egy valamit szeretne elmondani, szó szerinti jegyzőkönyvet kér:
„ Az augusztus 20-i rendezvény nem a betegségem miatt maradt el, hanem mert a
rendezvényekre kevés a költségvetés. Van a faluban egy jól működő disco, arra nem kell
szabadtérit rászervezni. Így volt lehetőség a szórakozásra. „
Közben megy a falunap szervezése, minden megy a maga útján, teszi a dolgát.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester más hozzászólás hiányában a nyílt ülést bezárja, és az
ülés zárt ülés keretében folytatódik.

- Kmf. Dr. Baji Mihály
körjegyző

Fekete Ferenc Zoltán
polgármester
Dr. Lázár Magdolna Csilla
jegyzőkönyv hitelesítő

Ladányi Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő
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Ikt. szám: 2-15/1/ 2012

Jegyzőkönyv
Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.
augusztus 22-én megtartott második nyílt 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
Dr. Baji Mihály körjegyző
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó
Távol maradt:

Pocsai Imre László képviselő

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor folytatjuk a második nyílt üléssel a zárt ülés után.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Ladányi Lászlóné és Dr. Lázár Magdolna Csilla 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 pontot, kéri, hogy a napirendi pontról
szavazzanak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag - a napirendi pontot elfogadja
megtárgyalásra.
Napirendi pontok:
1./ Az önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakások bérletére vonatkozó szabályokról

szóló 21/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
1./ Az önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakások bérletére vonatkozó szabályokról

szóló 21/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a szolgálati lakásokban 200Ft/m2-ről
csökkentsék a bérleti díjat 50Ft/m2-re. Amennyiben a javaslattal egyetértenek, kérem
kézfelemeléssel jelezzék.
A képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza:
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Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló
szolgálati lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló
21/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
/A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Köszöni szépen, ha nincs más, akkor hozzászólás
hiányában a második nyílt ülést bezárja.

- Kmf. Fekete Ferenc Zoltán
polgármester

Dr. Baji Mihály
körjegyző

Dr. Lázár Magdolna Csilla
jegyzőkönyv hitelesítő

Ladányi Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő
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