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Jegvz ktinvv
Késziitt: Murony Kozség Önkorm ányzata Képvisel -testtiletének 2ol3. január 30_án
megtartott tilésér l.

Az iilés helve: Önkormán yzattanácsko z terme

Jelen vannak:
Fekete F erenc Zo|tán polgármester
Buzgán Mihály képvi sel
Pocsai Imre LászI képvisel
L adány i L ászl né képv i s e l
Jeneiné Batizi Julianna képvisel

Dr. Baji Mihály jegyzÍc

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft iigyvezeto igazgat

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel koszont mindenkit. Megállapítja, hogy az tilés
határozatképes. Megállapítja, hogy aZ tilésr l távol van Fekete Zoltán Ferenc képvisel ,
illetve Dr. Lazár Magdolna Csilla alpolgármester. Az iilést megnyitja.
Jegyz konyv hitelesít knek Pocsai Imre Lász1' és LadányiLászl né képvisel ket javasolja.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képvisel -testtiletet, hogy a hitelesít k személyér l
szavazzanak.
A Képvisel _testÍilet 5 igen szavazatta| _ ellenszavazat és tart zkodás nélktil - a hitelesít
személyekre tett j avaslatot elfogadj a.

Fekete Ferenc Zo|tán polgármester ismerteti a napirendi pontokat, és kéri' hogy a napirendi
pontokr I szavazzanak. Már is kérnék egy olyan lehet séget, hogy el re vegytik a 3. pontot,me|y az
étkezési térítési díj meghatározása. Mivel Rajtár Úr csak ebben a témában érintett, s ne kelljen végig
várnia az eLozo napirendi pontok meg!árgyalását. Kérem a napirendet így szavazzuk meg.

A Képvisel _testtilet 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és 1art zkodás nélkiil _ a napirendi
pontokat el fo gadj a me gtárgyal ásra.

Napirendi pontok:

l.l Étkezési térítési díj meghatározása

El ad : Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Dr. Baji Mihály jegyzo

2.l 2013. évi munkaterv

El ad : Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

3./ Önko rmányzati utcák elnevezése

El ad : Fekete Ferenc Zoltétnpolgármester



4. l Y agyonkezelési megállapodás

El ad : Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Dr. Baji Mihály jegyzo

5./ Bej elentések, egyebek

1./ Étkezési térítésí d.rj meghuttÍrozdsa

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Írásban megkapta mindenki a konyha bérleti szerzodését.
Tudja mindenki, hogy ez most elég bonyolult dolog, mert eddig az iskolával volt szerzodés,
az iskola kapta a normativát, a gesztoi intézmény. Januar l-tol mi kapjuk, jelenleg még nincs
itt a normativa. A térítési di 2 éve nem váItozott. Most olyan ígéretet tettem, hogy ezt az elso
szeruodést megkotnénk a leírtak szerint, de ez nem azt jelenti, hogy végleg így marad. Ha
minden kitisztul, meglátjuk a normativát, és meglátjuk, hogy mennyit kell mellé tenni, akkor
ismét napirendre keriil a szerzodés megvitatása. Most az elozo évi díjjal kotnénk meg ezt a
szerzodést. Lehet, hogy egy h nWtd, és a kovetkezo testtileti tilésen ismét napirendre kertil. A
konyha vezetoje szeretné, ha mríkodne itt a konyha, ezért ment bele hogy 2 éve vá|tozat|an díj
legyen. Mi is szeretnénk, ha mtíkcidne, ezértkel| az áratreá|is szintre hozni. Most egy h napig
a régi feltételekkel mríkcidik és visszaténink a bérleti szerzodés tárgyal ására. Ígéretet kaptunk
arra) hogy emelkedik a normatíva, de ez még hivatalosan nem jelent meg. Nem tudjuk
mennyivel emelkedik aZ anyagár normatíva. Panasz nincs a konyha mtikcidésével
kapcsolatosan.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Panasz Van' a gytimolcs min sége id nként kifogásolhat . A
mennyiséggel nincs probléma, de min ségre nagyobb figyelmet kell fordítani.

Raitár János tig}zvezet igazgat : Abeszállít kkal el ke1l beszélgetnem.

Ladányi Lászl né képvisel : Nekem még lenne a konyhával kapcsolatban észrevételem. Már
máskor is felvetettem, hogy a konyha krilteniletének rendbetételére nagyobb gondot kellene
fordítani. Tudom, hogy a hétvégi diszk után a fiatalok mindenhol lei,ilnek, szemetelnek.
Ilyenkor nem csak az utcán van mozgás, hanem a konyhához tartoz bels tertileten is, mivel
a kapuk nincsenek zárva. A kap.' zétrásával meg lehetne akadáLyozni a kapun beltili
szemetelést. Valami megoldást kellene találni a terÍilet tisztántartásáta, a h eltakarít ásra, a
kapuk zárásítra.

Rajtár János tigyvezet igazgat : Március kozepére jelezték nekem, hogy nyílik egy olyan
forrás, hogy energetika plusz kis- és koze'pvállalkozásoknak, amelyre páIyázatot szeretnénk
benyŰrjtani.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Természetes, hogy nyertes pályáaat esetén a beruházás
mértékét, mivel aZ az épiilet értékét noveli, kompenzáInánk. A beruhénás novelné az épilet
színvona|át, igy mindenki j l járna.

Dr. Baji Mihály jegyz : Lenne egy kérdésem a szerzodéssel kapcsolatban. A szerzodés IX.
pontjában van a II. pontban rogzített szerzodési határidore visszahivatkozás. A II. pontban
nincs id pont. Milyen id szakra kotjiik ezt a száIlítási szerzodést? Valami dátumnak kellene
benne lenni.



Rajtár János tigyvezet igazgat : Nekem az eddígi megfelel, ami jrinius 15. volt, aZ egy
beláthat id .

Dr. Baji Mihály jegyz : Akkor a II. 1-es pontjában rogzíteni kell az idopontot. Val színtíleg
szeptember l.-jét l 

'ijabb 
váItozások lesznek. Javasolnám beszrirni, hogy auguszfus 30_ig

vál|alja az étkeztetést, mivel a nyári étkeztetésr l is gondoskodni keIl. Az voda kotelez
onkormányzati feladat január 1-t 1, évkozben Mezoberényt l visszakérni nem lehet, így a
normatívát is k kapják. Elég bonyolult dolog ez. Az iskolának mi igényeljtik.

Rajtár János tigyvezet igazgat : A számlánási cím egy lesz, vagy az ís kétfele megy.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez a szerz dés változni fog, amikor már látjuk mennyi
lesz a normatíva, mivel 2 éve nem volt díjváltozás.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A bérletidíj változás téÁtési díj emelést Von maga után. A
sztil knek t bbet kell fizetni.

Dr. Baji Mihály jegyz : A helyi rendeletet kell m dosítani, ha térítési díjemelés lesz.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor hagyjuk a régit, mivel el szeretnénk kertilni a
térítési díj emelését, nem változtatjuk meg a rendeletet. Amikor megkapjuk az els
normatívát, és látjuk mennyi, akkor visszatériink erre. Most hagyjuk eredetiben, ahogy az
elmrilt évben volt' a végosszeg ugyan annyi. Meghagyjuk a régi térítési díjat, azzal a bels
cisszeggel ami volt, és meglátjuk az els normatívamegérkezésekor. Úgy gondolom a februári
testtileti tilésen véglegesíteni tudjuk a szetzodést. Meghosszabbítjuk a szerzodést változat|an
feltételekkel, és visszatértink rá februárb an.

Dr. Baji Mihály jeqyz : Csináljuk ugy, hogy ezt a száLlrítási szerzodést elfogadjuk a 2012 évi
térítési, és szolgáltatási díjakkal, és februárban a képvisel testtilet rijra napirendre tílzi a
kérdést.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Tisztelt képvisel k, amennyiben a szállítási szerzodést, a
jegyzo ir áItaI el terjesztett formában elfogadják, kérem, kézfelnyujtással szavazzanak.

A képvisel testtilet 4 igen szavazaItal, és l 1art zkodással az alabbihatározatothozza;

2l20|3.(I. 30.\ Kt. határozat

Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel _testtil ete 2013. évre
elfogadja száL|ítási szerzodést 2013. augusztus 30-ig, az e|ozo
évi díjosszegekkel, azza| a megkotéssel, hogy februárban a
képvisel testtilet rijra napirendre tuzt
megtírgyalását.

a szerzodés

Felel s:

Határid :

Fekete F erenc Zo|tán polgármester
azonrtal

Távozik Rajtár János a Csaba Ingatlan Kít gyvezet igazgat ja.



2./ 2013 éví munkaterv

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kovetkezo napirendi pont a 2013 évi munkaterv
megbeszélése, melyet a jegyzo rirral állítottunk cissze, és amit mindenki megkapott. Ez a
munkaterv egy irányvonal csupán. Természetesen, ha a feladatok indokolják, változhat, illetve
rendkívtili testtileti iilés is beiktatásra keriilhet amennyiben szi'ikséges. Most arra lennék
kíváncsi, hogy ez a munkaterv, mint alap megfelel e. Nézze át mindenki, és várom az
észrevételeket.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Az egészségugy beszámol ja mikor lesz?

Dr. Baji Mihály jegyz : Májusban a véd no beszámol a gyermekj, léti gyermekvédelmi
tevékenységr l. És egy kicsit szkeptikus voltam az egészségtigy he|yzetével kapcsolatban,
mert plusz informáci khoz nem jutottam.

Ladán}zi Lászl né képvisel : Én hiányolom a k<izmeghallgatást.

Dr. Baji Mihály korjegyz : Most volt a testtileti tilés el tt.

Ladán}zi Lászl né képvisel : Igen, de én irgy gondolom, hogy novemberben ismét be kellene
iktatni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Novemberben legyen kozmeghallgatás is?

Ladányi Lászl né képvisel : Igen, akkor is legyen.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Rendben van' akkor novemberre betewezzik a
kozmeghallgatást is.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A civil szervezetek írásos beszámol ját szeretném láttni,
melyb l kittinik, mire koltotték a kapott pénzt. Egy néhány soros beszámol val
alátámasztaník _ a mozgáskorlátozottak, és a nyugdíjasok _ mire koltotték 20l2-ben a
részi'ikre utalt pénzt.

Dr. Baji Mihály jegyz : A februári testtileti tilés napirendjébe beiktatjuk a civil szervezetek
beszámol ját is.

Buzgán Mihály képvisel : Ekkor apénzigyi elszámolást is bemutathatják.

Dr. Baji Mihály jegyz : Ajciv héten írunk a civilszervezeteknek egy levelet, melyben kérjiik
a mrilt év pénzigyi elszámolását, és a beszámol elkészítését a februári testiileti iilésre.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A február 27-i testileti tilésre várjuk az írásos beszámol t.

Buzgán Mihál}, képvisel : Igen, ott számoljanak be az elozo évr l, és ismertessék az idei
terveket.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A munkaterwel kapcsolatban vannak további
észrevételek.

Amennyiben nincs akkor, kérem a két kiegészítéssel' kézfelnyujtással megszavazni a2073 évi
munkatervet.

A képvisel - testtilet 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és tart zkodás nélktil - az alabbi
határozatothozza:



3/2013.(I. 30.) Kt. határozat

Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testiilete elfog ad1a a
2013 évi munkatervet, azzal a kiegészítéssel, hogy a fehruér 27 -i
testirleti tilésen a civilszervezetek beszámol ja, és pénzigyi
elszámolása is napirendre kerÍ'il, illetve november h napban
kozmeghall gatást tart. a testtilet.

Felel s:

Határid :

Fekete F erenc Zo|tén pol gármester
azonrtal

3./ onkorm nyzatí utcák elnevezése

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kovetkezo napirendi pont az vtcák e|nevezése. A Bacs
Béla utcanév váItoztatással kapcsolatban a Szab Dezs utca 5 db, Libazug utca 2 db, Vasirt
utca 1db, és a M riczZsigmond utca 1 db szavazatot kapott. Atobbség szavazatát figyelembe
véve javaslom a Bacs Béla utcanév megváltoztatását Szab Dezs utcanévre.

Amennyiben a képvisel testtilet egyet ért ajavaslattal kérem kézfelnffitással megszavazni az
utcanév változást

A képvisel _ testiilet 5 igen szavazatta| - ellenszavazat és tart zkodás nélkti| - az alábbi
határozatothozza:

4l20l3.(I. 30.\ Kt. határozat

Murony Kcizség Önkorm ányzatának Képvisel -testiilete a
Murony, Bacs Béla utca nevét - figyelemmel a Magyarország
helyi onkormányzatair | sz l 201l. évi CLXXXIX. torvény 14.

$ (2) bekezdésének a) pontjára, mely szerint koztertilet nem
viselheti olyan személy nevét, aki a Xx. századi onkényuralmi
politikai rendszerek megalap ozásában' kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett _ 2013. február 1. napjával Murony,
Szab Dezs utca elnevezésre m dosítja.

A Képvisel -testtilet felhatalmazza Fekete Ferenc Zo|tán
polgármestert a koztertiletnév_változás miatti sziikséges
fel adatok ellátás ával.

Felel s: Fekete Ferenc Zolténpolgármester

Határid : azonna|

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kovetkezo utca, melynek a nevét meg kell változtatni a
Somogyi Béla utcanév azutca lak it l az aLábbi szavazatok érkeztekZúnyi Mikl s utca 1 db,
Toldi Mikl s utca 2 db, Bocskai Mihály utca 2 db szavazat, és lakossági kezdeményezésre a
Rovid utca 8 db szavazatot kapott. Atobbség szavazatát figyelembe véve javaslom a Somogyi
B él a utc anév me gvált oztatását Rovid utc anévre.



Amennyiben a képvisel testtilet egyet ért ajavaslattal kérem kézfelnyrijtással megszavazni az
utcanév váLtozást

A képvisel _ testtilet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tart zkodás nélki| - az alabbi
hatátozatothozza:

5l2013.(I. 30.\ Kt. határozat

Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel _testtilete a

ffi ,;l;, J#*TJ''" Tn"#l r:;;iL, ; ulá"|'#l'' u"i
CLXXXIX. torvény 14. $ (2) bekezdésének a) pontjára, mely
szerint koztertilet nem viselheti olyan személy nevét, aki a Xx.
széuadí onkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében Vagy fenntartásában részt vett _ 2013. február 1.

napjával Murony, Rovid utca elnevezésre m dosítja.

A Képvisel -testtilet felhatalm azza Fekete Ferenc Zoltán
polgármestert a kozteriiletnév-változás miatti sztikséges
fel adatok ellátásáv al.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Határid : azonna|

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: E^ k vet en a Lenin utcanév megváltoztatása
kcivetkezik. Az alábbi javaslatok érkeztek Levendula utca 8 db, R zsa utca 5 db, Cseresznye
utca 4 db, Tulipán utca 7 db szavazatot kapott. A tobbség szavazatát figyelembe véve
javaslom a Lenin utcanév megváltoztatását Levendula utcanévre.

Amennyiben a képvisel testrilet egyet ért ajavaslattal kérem kézfelnffitással megszavazni az
utcanév változást

A képvisel _ testtilet 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és l'art zkodás nélkiil - az alábbi
határozatothozza:

612013.(I. 30.\ Kt, határozat

Murony Kcizség Önkorm ányzatának Képvisel -testrilete a
Murony, Lenin utca nevét - figyelemmel a Magyarország helyi
onkormányzatur l, sz l 201l. évi CLXXXIX. torvény 14. $ (2)
bekezdésének a) pontjára, mely szerint kozteriilet nem viselheti
olyan személy nevét, aki a Xx. századi onkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítéséb en v agy fenntartás áb an
részt vett - 2013. február 1. napjával Murony, Levenduia utca
eInev ezésre m do sítj a.

A Képvisel _testiilet felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán
polgármestert a koztertiletnév-váLtozás miatti sztikséges
fel ad atok ellátásáv a|.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester



Határid : azonrla|

4./ Vagy o nke zelé sí m e gállap o d s

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A vagyonkezelési megállapodás ismertetése kovetkezik,
és átadom a sz t a jegyzo rirnak.

Dr. Baji Mihály jegyz : Az iskoláva| kapcsolatos SZerZ dés ut lagos elfogadásár l van sz ,
mivel ezt a szerzodést ma délel tt aláírtuk. Ez egy sablonsz erz dés, igazáh l nincs
belesz lásunk. Amire felhívnám a figyelmet, az 5. oldalon a 26. pont. Ez gyakorlatilag azt
jelenti, hogy vannak olyan funkcionális feladataik, amire nincsen embertik. Ilyenek a portás,
kapus, gondnok stb., azt az Önkormányzat fogia biztosítani, de értelemszeruen ezekkel, a
feladatokkal kapcsolatosan felmertilt koltségeket a KIK meg fogia téríteni. Amennyiben
kozcéIu, vagy kozhasznri foglakoztatás van' azt a részt, amit az áIlami támogatás nem fedez,
azt a KIK fogja megtéríteni. Kozalkalmazott esetében pedig a, idícarányos kciltséget fizeti
meg.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Tavalyi évben a technikai szeméIyzet egy részét,
gondolok itt a takarít kra például, kiszerveztuk az iskola munkavállal i koztil, iey
csokkentettiik a havi kiadást. Félévt l van egy pályézat, amit be kellett adni Mez berénynek,
és az ott visszajár pénzzel cscikkenteni fudjuk a kiadást. A kiszervezett dolgoz k helyére
azonban 2 évig nem lehet felvenni foállásba senkit, igy kozmunkásokkal oldjuk meg. A
Kistérségi kisbuszt is meg kell tartanunk, mert nem tudhatjuk, mit hoz ajtiv . Nem kertiltink_
e olyan helyzetbe, hogy bizonyos osztályokat más telepiilésre kell hordanunk.

Dr. Baji Mihály jegyz : Az iskolának mtikodnie kell, embert felvenni nem tudunk, és a KIK
sem fud. Így viszont ezzel a megoldással, pl. van aki részben ellátja az ÖnkormÍnyzatnál a
teend ket, és részbenaz iskolában, és két takarít n nek kozmunka programban van állása.
Ezeket a feladatokat egyébként is meg kellene csinálni, rigy vélem aZ Önkormányzatnem jár
ezzel rosszul.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: El kell mondanom azt, hogy nekiink nem volt hiteliink,
amikor Békésr l átj tttink akkor szeptember 1_én már oda utalfunk 1 havi járulékot
Mez berénynek, s ezt a 1,5-2 milli Ft-ot, mely plusz tisszeg g rgetjtik magunk el tt az tais.
A decemberi bért már a KIK ftzeti, azt t ltink nem kovetelhetik. Szerintem, ott most
ttilftzetéstink van. Plusz még jon visszaalétszám leépítésb l ad d pályazatipénz. A
végkielégítés 50 oÁ-a.Az vodát l adajka bére, akit májust l kozmunkával helyettesítettrink.
Es annak az onrészét is mi fizetttik, ami 2 míllio Ft volt. Az elszámolásnál ezeknek az
cisszegeknek mutatkozni kell. Ez fog egy kis tartalékot képezni, amellyel el tudunk indulni. A
vagyonkezelési megállapodást alá kellett írni, de megmondtam, hogy egy h nap mirlv a mér
látjuk, hogy mrikodik a bérek KIK általri megtérítése, és ha nem találjuk rendben, akkor feltil
kell vizs gálni a megállapodást. A mríkcid képes iskola meglartásához mindenképpen
koltséget kell cscikkenteni.

Dr. Baji Mihály jegyz : A tankerti|etilgazgat azt ígérte, ha 14 fo lesz, már pedig annyinak
lennie kell, akkor onáll els osztály indul.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérem a képvisel testtilet tagait, hogy amennyiben
egyetértenek a vagyonkezelési megállapodással, és felhat almazzák a jegyzo urat, és engem
annak aláír ására, akkor kéz felnyuj tás s al szav azzanak



A képvisel _ testiilet 4 igen szavazattal, és l tart zkodással az a|ábbihatínozatothozza:

7l20|3.(I. 30.| Kt. határozat

Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel _testiilete elfo g adja az
iskolai vagyonkezelési megállapodást, és felhata|mazza Fekete
Ferenc ZoItán polgármestert, valamint Dr. Baji Mihály jegyzot
annak aláírására.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Határid : azonrta|

5./ B ej elentések, eglebek

Fekete Ferenc Zo|tán poleármester: Néhány bejelentést szeretnék tenni.

Dr. Baji MihálY jegyz : Az epítmény ad r l sz l régi onkormányzati rendelettel
kapcsolatban, 20l2-ben a kormányhivatalmát jelezte, hogy nem felel meg az eloírásoknak,
mivel megismétli a jogszabáIy bizonyos elemeit' ami tilos, illetve van egy olyan' hogy
építmény ad nál lehet vé tehetjtik, hogy ne kelljen annak ad bevallást benyrijtani, akinek
nem kell ad t fizetni. Eztbeletessztik a helyi rendeletbe. A régi rendelet hatályát vesztí,
helyébe Iép az rij, mellyel kapcsolatban ki szeretném hangsrilyozni az eloterjesztés utols
mondatát, miszerint ,,,Az rij cinkormányzati szabá|yozás ad mérték emelést nem tartalmaz''. A
plusz kedvezmény az, akinek nem kell építményad t ftzetni, annak nem kell benyrjtania
ad bevallást.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelt képvisel test{ilet, aki egyetért a jegyzo ur áItal
el terjesztett építményad r l sz l rij onkormétnyzatí rendelettel, kérem kézfelnyujtással
szavazzon.

A képvisel - testtilet 4 igen szavazattal, és l tart zkodással elfogadta az e|oterjesztés szerint,
építményad ra vonatkoz onkormányzati rendeletet, amely ezen jegyzokcinyv mellékletét
képezi.

Fekete Ferenc Zo\tán polgármester: Úev nézki,hogy azideí évben sikertil beszedni mintegy
10 milli Ft iparuzési ad t, a pesti cég megveszi a tertiletet, ahol a kremat rium megépítésre
kertil. Ha felép{il 4-5 f nek munkahelyet is biztosít majd. Pocsai Imre LászI képvisel
tárgyalt egy vállalkoz val a d gtelepen lerakott k sorsár l. Lenne egy vállalkoz , aki
megzuzná a kovet, annak egy részéért.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Amit a vas t építésnél felhasználnának.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az az Önkormányzatnakis j lenne, hogyha zuzottk hoz
jutna, amit azitépitéseknél fel tudna használni. Egy másik tárgyaLás is folyamatban van a
nyárfákkal kapcsolatban. Találtarrt egy válla|koz t, aki a torzséért cserébe, teljes jogo
felel sséggel kivágná afákat. Minden bekovetkezettkfuérto vállalna felel sséget. Még
folyamatban van a megállapodás' még nem késztilt írásos szerzodés. A lakosok megelégedését
szolgálná, mert sokan allergiásak a nytrfára. A nyárfák helyére tavasszal hársfát iiltettink, ami



már meg Van' itt van homokba téve a hivatal udvarán. A fák kivágásár l a megállapodást a
testtiletnek kell j váhagynia. Erre visszatériink, amikor meg lesz a szerzodés tervezet.

Jeneiné Batízi Julianna képviselo: Az vodéhan ki szedi az ebédpénzt, hova torténik a
befizetés?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A muronyi Önkorrnényzathoz kell befizetni, és nem
Mez berénybe. A gyermekétkeztetési normatívát Murony kapja. A mirlt havit még
Mez berénynek kellett' de januárt l métr Muronyé.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Az vodarészérol van egy olyan kérés, hogy aszerzodéses
v n t véglegesítse az Önkormányzat.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Jelenleg erre nincs m d, majd haaz Önkormányzat
átveszi az vodát, visszatértink a kérésre. Tudom, hogy mind a sztil k, mind a gyerekek
elégedettek az v n vel, de a jelen he|yzetben nem tudjuk véglegesíteni, ezt avezeto
v n vel is megbeszéltem.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : És a dajka?

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Képzett munkanélktili dajkákkal meg tudjuk oldani ezt a
problémát. oket id szakosan lehet foglalko ztatni. Véleményem szerint ehhez a gyermek
létszánhoz 2 dajka elég, régen is annyi volt.

Ladányi Lászl né képvisel : Régen volt ktilon konyhás' és takant is. Most pedig nincs.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 2 dqka volt régen is, és ma a|étszátm fele annyi. Majd
esetleg a koltségvetés ismeretében visszatériink a kérdésre. Majd kozmunkásokkal megoldjuk
az voda gondját.

Ladányi Lászl né képvisel : A két csoporthoz,ha nem b víttink v n i |étszámot a2 dajka
mindenképpen kell. oldjuk meg kozmunkásokkal. Az sem megoldás, hogy avezeto v no
mosogasson.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem zárk zom el a kérés el l, de amíg nem kapok
kcizmunkásra státuszt, addig nem tudok el rébb lépni.

Dr. Baji Mihály jegyz : A Járási Hivatal január elsejét l elvitte azigyek egy részét. Február
1-t l a szociéiis tigyeket Erdei Melinda lenja el. Dolgozott már korábban Muronyban a
Családse gítonél, Gyulán a Polgármesteri Hivatalban, most Békésen a Mentálhigiéniás
Egyestiletnél volt szoIgálatvezeto. Nagy Beatrix anyáron elment sztilni' egy felévig
megoldottuk, hogy mindenki magának iktatott, de ez nem igazán mrikcidott. Ezért vetti'ik fel
Kiss BeátáthatÍnozott id re helyettesítés címén, és jott még egy áthelyezési kérelem Somlyai
Imrénét l február 1-t 1. Ezze| azidoponttal eztnemtudjuk megoldani. Nehéz helyzetbe
keriiltiink mind Muronyban, mind Tarhoson, a Járáshoz kertiltek azok az emberek, akik
anyakcinyvvezetéssel foglakoztak. Még Somlyainé van itt, aki anyakcinyvvezeto képesítéssel
rendelkezik,haŐ is elmegy, akkor nem lesz anyakonywezet . T bb megoldás kertilt sz ba.
Egy olyan személy, aki jelenleg is foglalkozík anyakonywezetéssel, és ad val. Megoldásként
azon is gondolkodunk' hogy ktils s anyakcinyvvezet t alkalmazzurk a feladat el|átására.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mivel az anyakonyvi feladat egyre kevesebb, lehet' hogy
ktils munkatárssal oldjuk meg. Az ad t aztrendbe kell tenni, azbiztosan itt marad.



Dr. Baji Mihály jegyz : Jogszabály aIapjánegy évre lehet szerzodést kcitni kiils s személlyel.
Nem a legiobb megoldás, de megoldhat , megbízási szerzodéssel.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester más hozzász lás hiányáb an az iilést bezétr1a.

,ffiffi ihály
polgármester

Pícsai Ihtr-e Lászl=
yzokonyv hitelesít
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