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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel koszonti a kozmeghallgatáson megjelenteket.
Megállapítja, hogy az iilés határozatképes. Megállapítja, hogy az tilésr l távol van Dr. Lázar
Magdolna Csilla alpolgármester, és Fekete Zoltán Ferenc képviselo. Az iilést megnyitja.
A jegyz kcinyvet Murony Kcizség Önkorm ányzata részérol Kiss Beáta vezeti. Jegyzokonyv
hitelesít knek Fekete Ferenc Zoltén polgármester Pocsai Imre Lászl és Lacányi LászI né
képvisel ket javasolja, és kéri a képvisel -testtiletet' hogy a hitelesít k személyér l
szavazzanak.
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testiilete 5 igen szavazattal eL\enszavazat és
tart zkodás nélktil _ a hitelesít személyére tett javaslatot elfogadja.
A megjelentek koszontése után Fekete Ferenc Zoltán Murony Kozség onkormínyzatának
mrilt évi gazdálkodását, b ervhénását i smerteti.



Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Szeretném tájékoztatni a tisztelt jelenlév ket Murony
Kozség Önkormtnyzaténak mirlt évi gazdálkodásár l. A tewezett bevétel l58.454. 000 Ft
volt, ezzel szemben a val s bevétel l44.490. 000 Ft, melynek megoszlása a kcivetkez képpen
alakult. az Önkormányzat a bevétel legjelentosebb kiadását,43.000.000 Ft_ot fordított az
iskola mtikodtetésére. Ez az osszeg az á|Iami normatíva feletti rész, mely lehetové tette annak
a lakossági, és testi'ileti igénynek a megval sítását, hogy mríkod képes 8 osztályos iskola
legyen Muronyban.
Az Önkormányzatbevételéb l részestiltek a civil szervezetek 555. 000 Ft erejéig, id skorriak
támogatása 450. 000 Ft, lakásfenntartásítámogatás 6. 400. 000 Ft, ápolási dij 460.000 Ft, átmeneti
segély 200. 000 Ft, temetési segély 165. 000 Ft, voda részéretámogatás 80. 000 Ft, rendkíviili
gyermekvédelmí támogatás 40. 000 Ft, koztemetés 511. 000 Ft2koú.emetésre,mozgáskorlátozottak
213. 000 Ft, valamint rendszeres szociális segély 998. 000 Ft. A korjegyz ségbe utalt rész egyéb
bevételb l 16.951. 000 Ft, mely részben a hivatali dolgoz k, és a kozos jegyzo részbeni
fizetés fed ezetér e szol gált.
Személyi juttatásokr a 28 . 000. 000 Ft-ot fordított az Önkorm ányzat. Ez az osszeg tarta|mazza a
kozmunkások ornészét is. Az állomány csokkentés indokolttá tette kozmunkások, illetve
részmunkaid s dolgoz k alkalmazását. Dologi kiadásra az Önkorm ányzat 25. 261 . 000-ot fordított a
mrilt évben, mely fedezte a kozépiiletek karbantartások' és szokásos évi felrijítások koltségeit.

Aszfaltozásra elktilonített rész 9I1. 000 Ft mely lehet vé tette a Mokry, Lenin, orház, Békési, és a F
utcákban az aszfa|tozást.PáIyázat keretében a dolgoz k fizetésének egy részét megkaptuk anyag
koltségben, igy minimális osszeget kellett hozzá tenni cement, s dervásárlás címen. Az ott dolgoz 15

fo munkabérének bizonyos oÁ-án anyagot vásárolhattunk. Jétrda felrijítás keretében a Mokry, és D zsa
utcák jardáinak rendbetétele tortént ffieg, illetve a Lenin utca egy részén.
Folytatni szeretnénk az idet évben is ezeket a munkálatokat, apáIyázatot tavaly adtuk be, és terveink
szerint azÓrházutcajárda felirjítására,valamint a Rák cziutcai járdafeliljítására fordítanánk, ahol az
árok kimélyítésselveszélyessé váIt a kozlekedés, így annak felrijítása mindenképpen sztikséges.
Reméljtik, bele fér a keretbe. Az utaknál ugyanírgy megkaptuk a lehet séget és kapunk aszfaltot,
igyeksziink minél tobbet szerezni, igazhogy nem egy tokéletes munka, de a kátyukat sikertil
kijavítani, egy telet kibírtak ezek a javítások.

Jelenleg ezekapá|yázatok vannak energiatakarékossági szempontok figyelembe vételével a
MiÍvel désiház, illetve a Polgármesteri Hivatal napelemes pályázatát indítottuk el. Ez akét épiilet van
az ÖnkormÍnyzatiizemeltetésében. A napelemes rásegítés azelektromos áramrapályázatná|95oÁ
támogatás vehet igénybe, így az onrész megtértilése várhat an 1 éven beli'il megtorténik.

Pályázatot nyírjtottunk be a játsz tér EU szabványoknak megfelelo feltjítására irgy nézki ez2,5-3
milli s pályázati cisszeg lehet. A tavaly beadott szabadtéri szalonnasi'it , illetve fiIag napályázat
megval sulása is várhat idén, ami 100%-os támogatás a Kistérségen keresátil. Jelenleg ennyit tudok
mondani a jov r l, majd a koltségvetés ismeretében tudjuk pontosítani a számokat.

A nagy Önkormányzatoh'nakmegadták azt a lehet séget, hogy atartozásuk jelent s részét elengedték,
Muronynak ilyen nem volt. A likvid hitel megmarad az iskola mríkodtetésére, amib l szeptemberig
megoldhat |eszaz iskola mtikodtetése, azéptilet fenntartása. Áprilisban deriil ki, hogy az elozo évi
befizetések számszakí adatai mit mutatnak.
A Járások kialakításával a feladatok egy része elkertil, de még nincs konkrétum. Mi pr báljuk a
jov ben is megtenni azokat az épiilet á||ag meg vásokat, amiket eddig is megtetti'ink. Az
Önkormányzatmegvásárolta a Takarékszcivetkezet régi épriletrészét,mdty sziikséglakásként fog
funkcioná|ni, ezzel segítve anehéz helyzetbe keri.il lakosokon.
A Korjegyzoségmegszrint és át kellett állnunk Kozos Önkormányzatramost megint tovább tudunk
mtikodni, hogy meddig aztnemtudjuk. Igyeksztinkaz idei évben is rigy gazdáIkodni, mint az elmult
évben hiteleket nem akarunk felvenni. A kotvény kibocsátás nem szolgá| fedezeti'il' amennyiben nem



termel tevékenység áll mogotte, így az csak viszi apénzt. E'nnyit szerettem volna mondani, jelenleg
nincs hiteliink, az iskola elszámolásnál majd látjuk, hogy alakul az e|mílt évi befizetés, de bizom
benne ott sem keletkezett hátralék.
Egyéni fejlesztéseket az Önkormányzat nem tud megval sitani, de minden páIyázati lehet séggel
éliink. Koszonom a megjelentek figyelmét.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Szeretném a Polgármester Úr beszámol ját kiegészíteni, elég sok
minden tortént szociális tenileten az elműIt évben. Visszany lnék 2011 év végére, amikor a
Gyermekétkezt"etési alapítvány páIyázatotírt ki Önkormányzatokrészére. Tudnunk keII azt, hogy
ebben a mai világban elég sok éhezo, és nehézsors gyerek van. ApáIyázat révén Murony is bekeriilt a
20 teleptilés kozé' és lehet ség nyílt arra,hogy 15 gyerek fél éven kereszttil kapjon hideg élelmet
hétvégére.
Ennek a programnakarésze volt, hogy május 13-án meghívtak a Vidám Parkba 30hátránvos helyzetií
gyermeket, országos szinten tobb mint 1.000 olyan gyermek jutott el ide, akik még sohasem voltak a
Vidám Parkban. Az osszes játékra annyiszor iilhettek fel ahányszor csak szerettek volna. A kísér k
paprikás krumplit foztek,melyen Murony országos 2.he|yezést ért el, aminek jutalmaként 300. 000 Ft
értékíi élelmiszer adományt kapott a30 gyerek.Eza . jelenti, hogy egy gyermek 10. 000 Ft értékii
csomagot kapott. Ezeknem egység csomagok voltak, atartalmuk eltér volt. Az osszes vodásnak
iskolásnak tudfunk csomagot adni.
v1patyarat keretében20 gyerek részesiilhettámogatásban, és Murony is a nyertesek kozott van.
Folyamatábanvan a,,Minden gyerek lakjon j l" alapítványnak apályázata. Ennek keretében állatokat,
vet magot osáanak az embereknek, cél ismét megtanítani az embereket arra, hogy miíveljék a kertet,
illetve háziá|Iatok tartására.32 muronyi család vett sikeresen részt ebben a programban, kihasználva a
lehet ségeket. Nem pocsékolták el a j szágokat, felnevelték azokat, így biztosifua a családnak a
há ájíb l ad d élelem kiegészítést. Azok a családok lettek felkeresve, és részestilhettek a
programkeret nyrijtotta támogatásb l, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak. A Magyar
E'lelmiszerbank kiírt a mrilt éwe egy pályázatot azEU élelmiszersegély, ennek keretében tavasszal 500
fo kapott kaka t 2 _ 2,5 ltt fejenként. Második fordul ban most mennek fel pénteken
Szigetszentmikl sra, és megint 500 f - névre sz l an meg fogja kapni az értesitést _ aki ebb l
részesÍ'il, lisá, tészta, és keksz adomány fog érkezni. Az alapítvány részérol szeretném még elmondani,
hogy mtikodik az ,,Óvodásokért, iskolásokért" a|apítvány, mely részére sokan utalják ad juk I %-át.

Tobbféle páIyázaton vesziink rés ., igy aMagyar Élelmiszerbank pályázatavolt 140 gyerek részestilt
3-4 000 Ft értéktí élelmiszer csomagban az volt a feltétel, hogy a megrendezett ingyenes családi napon
részt kellett venni. A rendezvényt ugrál vár, és egyéb játékok tették szorako .at vá. A rendezvény
végén minden gyerek, azifiszul tt l, a 18 évesig mind megkapták e . a csomagot. S t még a
f iskolások is részestiltek a csomagb l. A Si Iskolatáska program keretében a Si országosan 1000
iskolatáskát osztottki arászorul knak. A telepti|és az els évt l benne van ebben a programban, a
tavalyi év során 7 muronyi iskolás kapott így iskolatáskát. Évr l évre csokken a|étszám els évben24,
utána 10, és tavaly 7 gyermek kapott táskát.
Az aIapitványi bál is nagyon j l sikertilt, melyet tavaly rendeátink el szor. A befolyt osszegb l az
voda kapott motorokat, kinti játékokat,hintát, gyurut, az iskola pedig laptopot.

AzBrzsébet iidtilési program keretében, arégi rittor táborok mintájára 10 gyereket lehetett
megpáIyáztatní az onkormányzat, és vállalkoz k segítségével és a gyerekekrészérol papírgytijtéssel,
mely az ritikoltséget fedezte. A gyerekeket teljes ellátással egy hétre tudtuk elvinni Csopakra. Ennyivel
szerettem volna még aPolgármester Úr éves besz ámol ját kiegészíteni.

Ladányi Lászlgné képvisel : A benyrijtott, és nyert páIyázatok ismertetésével szeretném kiegészíteni a
Polgármester Ur beszámol ját. Id rendi sorrendben 20II. november l5_ig kellett benyijtani az MVH
által kiírt 

''Fiatalok 
kialakítják a szabadid s tertiletet'' pá|yázat. A Mtivel dési háZt I az Achimutcáig

nyul tertilet lesz kialakítva. Apályázat 9 telepiilés konzorciuma keretében lett beny jtva,melybo|2
teleptilé s t kizártak, így'7 telepiilé s fo gj a megval sítani.
A Muronyra eso rész I.092.000 Ft, egységes kivitelezési rendszerrel fog elkésnllní. A konzorciumi
pályázatrévén a, ÁF{cisszege is a beruházásra fordíthat . Ennek aberuházásnak hamarosan
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megkezd dik a kivitelezése, mivel a2072. május 9-én nyert apáIyázat, csak mindenki a másikravárt.
Tavasszal' amikor az idojárás megengedi elkezd dnek a munkák. Tavaly 2012. 07 .30.-án nffitottunk
be egy olyan páIyázatot, mely Murony Kozség egészség programj áro1sz l. Ebbe beletartozik a
Kozség lakosságának egészségfelmérése, a kiilonboz szíir vizsgá|atokt l kezdve minden benne van.
10 milli s páIyázatot nffitottuk be, mely az elbiráIási szakaszban van. EU vissza nem térítend
támogatással. A jelenlegi helyzetrol annyi informáci nk van, hogy a rengeteg jelentkezésmiatt lehet,
hogy kisebb osszegti támogatások kertilnek megállapításra. Lakosság arányos dontés várhato.

Tavaly november 3O-ig kellett benyŰrjtani az MVH kiírásában megjelentpályázatot, mely aszabadido
kozpont és játsz tér kialakítására lett kiírva, e . már 2009-ben egyszer beny jtottuk. Akkor rígy adtuk
be, hogy a játsz tér és a szabadid kozpont akkor elutasítottákapályázatot, mivel nem megfelel
elemek is bekertiltek az anyagba, mínt utca névtáblák. Most rigy dontottiink, hogy lailon választjuk a
játsz tér,ésszabadid kozpontpáIyázatát,íey 5.000.000 Ft-os játsz térpályázatot adtunkbe. Ami
bekerített, EU szabványoknak megfelel játsz tér kialakításáravonatkozik. olyan játsz téri elemek is
lesznek, melyeket amozgáskorlátozottak, illetve amozgásukban hátrányos helyzettiek is
használhatnak. Ennek még munkahely teremt vonzata is lesz, zárt játsz tér lévén, ffi g kell oldani a
nyitását, zárását. Remélhet leg ezzel sikertil kivédeni a játszotérrongálást is. Jelenleg a páIyázat a
befogadás állapotában Van' hiányp tlást nem kértek. 2hete voltak kint helyszini szemlén, melyen a
Jegyzo Ur, és én vetttink résá. A régi elemeket lefényképezték, és megállapították, hogy ezek nem
felelnek meg a mai el írásoknak, cseréji.ik elengedhetetlen. F.zzel mi is tisztábanvagyunk, de addig
semmiképpen sem akartuk kiszedni, vagy bármit váItoztatni, amig meg nem nézték. Bizombenne,
hogyha elkésziil a játsz tér és a szabadid s tér, akkor a falu képe egészen máshogy fog festeni.
Egészen szép képet fog mutatni, és ha még az egészség megorzo páIyázatb l is sikertilt valamennyi
osszeget elnyerni, amit a lakossági sztir programokra tudunk fordítani' akkor én rigy gondolom, hogy
apályázatok terén el re léptÍink. Nyilván azutak még hagynak kívánnival t, várjuk azltas pályázatok
megielenését.

Fekete Ferenc Zoltán polgírmester: Szeretném mégtájékoztatní a lakosokat, hogy a KIK a technika
termet nem vette át, mivel ott márnincs oktatás. Felvettem a kapcsolatot a Szent Lázár Alapítvánnyal,
és a budapesti vezet ség szemrevételezni fogiu a helyet. Amennyiben rigy IárJák, hogy 10-15 f
muronyi lakost tudnak ott foglalkoztatni, akkor az onkormányzathasznáIatra éttadja az épi\etet, ahol,
víz, villany, ftités van. A munkanélkÍiliek |étszámát szeretnénk ezze|cs kkenteni. Tava|y is azvolt az
elképzelés hogy az I h napot mindenki ledolgozhassa, hogy biztosított legyen az idei ellátottság. De a
szeptemberi 16 fo foglalkoztatás ígéretb l 6 fo val sult meg. A 6 embert hasznosan tudtuk
fo glalkozt atni, a lét számc s okkenté st kozmunkával váltottuk ki.
Koszonom, és vá{uk a kérdéseket, amire tudunk, most válaszolunk, amire nem' 15 napon beltil
igyeksnink válaszolni.

Aleksza Mihály lakos: A beszámol ban a konyha bérbeadásár l nem volt sz . Mennyi bérleti díjat
ftzet a bérl , és mire lett koltve? EgyáItalánftzetnek-e, tudtommal volt olyan id szak' amikor nem
fizettekid ben?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Volt elmaradás' de ezrendezve lett.

Aleksza Mihály lakos: A másik kérdésem az kimondottan a Polgármester lJrhoz,hogy zOII-ben,
amikor kihívtam Sz ke Gyurihoz, hogy a lefelé men dtil t mellett az én foldemb l 5 m-t elvesz egy
kis semmit ér csatorna. Akkor megkértelek arra, hogy eztpr báljuk meg helyre hozni. Rengeteg k ,

tégla van ott, amit a lakosság oda kihordott, azt kellene eltakarítani. Akkor erre ígéretet kaptam. Most
aztkérdezném mi tortént azota ebben az: ;gyben? A nyílgát, ami oda lett csináIva, az ta rendbe lett
téve, de ezzel semmi nem tortént az ta Sem.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kerestem a lehet séget' de elég koltséges lett volna az e|takarítás.
Meg kell keresni a felel soket' akik a kovet oda lerakták' és polgári peres Írton eltakarittatni veltik.
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Aleksza Mihály lakos: Tobb esetben sz ltam neked, hogy oda hordanak szemetet. Viszont van ott egy
olyan rész elol, ahol nagyon mély árok lett csinálva, s aztviszont nem én csináltam. A fo|d az én
tulajdonom, de az árkot nem én csináltam.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az árok abelvíz elvezetésére lett készítve.

Aleksza Mihály lakos: Most ezűgy nézki, hogy oda az én foldemre csináltatok egy mély árkot.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Vannak fontossági szempontok. A katasár fa védelem a lakosság
védelme az elso szempont.Be|víz idején azért lett kiásva amély godor, hogy a lak ingatlanokr l a
kaszáI feLé távozzon avíz. Alak házak védelme az els dleges

AlekszaMihálylakos: Avízazmár régenelment, deazárok azotaisottmaradt. Azafo|dazén
tulajdonom, és az árok most lett csináIva rqta. Azt se felejtsíik el, hogy utca végén, amikor az árok
megtelik vizzel, mert valahol nem folyik el, akkor az árokb l a fÓldemre folyik avíz, és nem a foldr l
az árokba. El kellene menni olyankor arra és megnézni, hogy a Szént Imre bácsi nagykapuja iránt van
egy hajlat azuton, és az árokb l folyik a foldre avíz, és utána nem tud visszamenní az árokba.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Bizonyos vizmagasságnál elvileg vissza is kell folynia.

Aleksza Mihály lakos: Addig nem sz ltam, amigviz volt, de azota eltelt másfel év, és semmi sem
tortént.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Tavasszal visszatériink rá. Akonyhával kapcsolatban pedig azt
tudom mondani, hogy a bérleti dryat ftzetlk.

Jenei Lajosné lakos: A hulladékszállítással kapcsolatban szeretném megkérd ezni,hogy hany h napra
van szerz dés megkotve, a továbbiakban mi az elképzelés, a lakosság elégedett a jelenlegi szállit vaI.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Jelenleg két ajánlat van, és a kett kozi'il aváIas ás a kedvezobbre
fog esni. A tárgyalások folyamatban vannak, szerepet játszik az iparuzési ad helybeni fizetése, és
els dleges Szempont, hogy a lakosság ne fizessen tobbet.

Jenei Lajosné lakos: J csak nehogy abba a hibába essetek, hogy a meglév j t lecseréljétek, egy
olcs bb rosszra' mert akkor egyáItalán nem biáos, hogy nem a kevesebb lesz atobb. A lakosság
elégedett a mostani szállítoval

Vágási Gábor lakos: Ebben aszép gazdasági helyzetbenazt hallani, hogy a Polgármesteri Hivatalban
karácsony el tt jutalomos ásvolt. Azértkérdezem meg, mert így hallottam.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Rossz akifejezés. A bérkeret, amive| gazdáIkodik az
Önkormányzat. A bérkeret az év végén atáppénz stb. miatt tartalmazott bérmaradványt. A
bérmaradványt osztotta szét az Önkormányzat a dolgoz k kozott a tril rák kompenzáÍására.

Vágási Gábor lakos: Ez olyan, mint aztftdíj. Az is olyan volt, hogy a képvisel testi'ilet tagjai nem
fizettek ritdíj at. Miért nem?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: AZért mert felajánlották a tiszteletdíjukat, melynek osszege
háromszoro sa volt az lltdíjnak.

Vágási Gábor: És mi mennyit ajánlunk fel a polgár rs égnél? Egy kicsit furcsa minden esetre eZ az
tdíj



Fehér János Zoltán: Az ország más részéro| érkezttink ide, és érdekl déssel hallgattam, hogy az iskolát
szeretnék megtartani, illetve a,,Minden gyerek lakjon j l'' pályázaton is részt vesznek. olyan
kérdésem lenne, a honlapon nem taláItammeg aZ onkormányzat koncepci ját. Illetve beszéltek arr l,
hogy avá.Itoz világban milyen nehéz megtalálnt az egyensrilyt. Van valamilyen hosszír távll célja
terve az onkorm ány zatnak?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A bizonytalan jov nem tesz lehet vé hosszri távtl koncepci k
kido1gozását.

Dr. Baji Mihály jeg-vz : Helyi esély egyenl ségi programok állami finanszírozásanem megoldott.
Kistérségipá|yázattanya program az most kezd dott. Ami még érdekes lehet az iskolát átvette a KIK
azuzemeltetéssel kapcsolatban A tankertileti igazgat részérol elhangzott, hogy mindenképpen ebben
a 8 osztályos megoldásban gondolkodnak. Arra is van esély, hogy onáll els osztály indul. Tehát ha a
megfelel |étszám meg lesz, és gy tiínik' hogy meg lesz. Mez berénnyel van kozos fenntaftásban' a
foigazgat folyamatosan egyeztet a sztil i munkakozosséggel' és nagyon rigy ttínik, hogy
szeptemberben ebben a felállásban fog mtikodni az iskola.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Tanya program fe|adata a tanyasi lakosság folmérése.

Fehér János Zoltán: Testtileti tilés után egy kotetlen beszélgetés keretében lennének még kérdéseim.

Buzgán Mihály képvisel : Tisáelettel koszontok mindenkit, és elnézést a késésért. Csak egy
pontosítást szeretnék tenni. Nem minden képvisel t érintet azi díj. A másik pedig kifejezetten nagy
tisáelettelmegkoszonom azoL<nakarészvételét' akik a Békési utca felujitáséhanrészt vettek.
Szeretném név szerint is megemlíteni a további félreértések elkertilése érdekében Balogh István Duna
utcai lakos, Pocsai Imre Lenin utcai lakos, ifi. AlekszaM1háIy Mokry utcai lakos, Kiss Angéla Juhász
utcai lakos, és az énrészvételemmel lett finanszirozva a Békési utca aszfaltozása,nem Önkormányzatí
pénzbo!.Úgy érzem, hogy ezeketazembereket tiszteljtik meg annyival, hogy megkciszonjtik, és a
Békési utcaiak e ' meg is tették.

Dr. Baji Mihály jegvz : Két fut pályázatllnk van még Mez berénnye| azért veltik kozosen, mert a
páIyázati feltételek indokolttá tették. Az egytk a Családsegít re vonatkoz 100 oÁ-os támogatásri
pályázat, ez egyrés . az ott dolgoz k szakmai fejlesztése, másrészt számít gép, és vetít gépbeszerzés,
ez egy 250 000 Ft-os pályázat. A másik, ami talán fontosabb az vodával kapcsolatos. Az voda
udvari játszo eszkozeire aMezoberénnyel kozosen beadott pályázatunk amennyiben nyer' art jelenti,
hogy az voda 3 000 000 Ft értékben kapna eszkozoket.

Szegftí Andrásné lakos: Azutcanév válto atással kapcsolatban van kérdésem. Eld ltek-e már?

Dr. Baji Mihály je{vz : A testtilet a kozmeghallgatás után fogjatárgya|ní. AZ Önkormányzat a

határozatokat megktildi az llletékes állami hat ságoknak, és az okmányiroda hivatalb l kiktildi az
érintetteknek az okmányokat. A lakosságnak ez kiilon kiadást nem jelent.
A visszaérkezett lakossági javaslatok az aláhbiak voltak:
Bacs Béla utcanév helyett

- Libazug utca -2 dbjavaslat
- Szab Dezs utca - 5 db javaslat
- Vasrit utca 1 db javaslat
_ M ri cz Zsígmond utca _ 1 db j avaslat

Somogyi Béla utcanév helyett
- Znnyi Mikl s utca - 1 db javaslat
- Toldi Mikl s utca - 2 db javaslat
- Bocskai Mihály utca - 2 dbjavaslat
- Rovíd utca - 8 db javaslat, lakossági kezdeményezésre
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Lenin utcanév helyett
- Levendula utca - 8 db javaslat
- R zsautca- 5 db javaslat
- Cseresznye utca - 4 db javaslat
_ Tulip án utca _ 1 dbjavaslat

A testtilethatároz azutcanevekr l, értelemszertien a lakossági vélemények figyelembe vételével. A
dontést kovet en mindenki értestilni fogaz j utcanevekr l. A néwáltoztatás nem csak Muronyt
érinti, hanem minden teleprilést.

Domokos Imre: Azutcanév táb|át ki fogia rendezní? Az ok'rnányok javittatása kinek afeladata?

Dr. Baji Mihály jeg.vz : Az okÍnányirodáhozÍartoz iratokat hivatalb ljavídák. Állami, hivatali
helyek lakcím, gépjármti kozponti nyilvántart . Egyéb helyeken saját kezdeményezésre torténik a
javítás. J.ogszabály szerint ez illetékmentes. Ha valakinek prob|émájavan azugytntézés során keresse
meg az onkormányzatot, és segítséget nffitunk.
A hivatalb 1tortént változtatás ingyenes, ha valaki mást tapasztal. keresse fe| azÖnkormányzatot.

Domokos Imre lakos: A vasríti át1ár járda szintjének kiegyenlítésére mikor kertil sor? A járda lapok
meg vannak dolve, így balesetveszélyesek.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A járdaépítés során figyelemmel kísérjtik eá a tertiletet is.
Áprilisban kezd dnek meg ezek a munkák, ahogy az idojárás lehet vé teszi.

Dr. Baji Mihíly jeg'z : 2013.01.0l.-t l felálltak a Járási Hivatalok a szociális tigyek egy része
átkertilt. Az onkorményzatnál is beszerezhet k a nyomtatványok és minden héten, kedden 8-12 ig itt
van az Íigysegéd . Az ápo|ási díj, kozgy gyellátás, egészségtigyi jogosultságra val jogosultság
igazolás, illetve id skorirak járadéka.Ezek az tigyek kertiltek át aJáráshoz január 1-t 1. Nyomtatvány
van az onkormányzatnál is, azért nem kell bemenni Békésre. A járási tigysegéd minden héten jon, és
az iratokat elviszi.

Vágási Gábor lakos: Kutya chip

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Március, április h napban kijon az áIlatorvos, és a kutyaoltáshoz
hasonl an elvégzi a chip betiltetést.

Jenei Lajos lakos: Nagyon sok a k bor kutya Murony utcáin. Az Áchim utca sarkán a mrílt héten 12
db-t számoltam meg.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Takarékszovetkezetnélterveznik kitenni a kutya csapdát. A
tavalyi évhez hasonl an jelenleg is szerz déstink van kutya befog val, akik az értesítés alapján
kijonnek, befogják, és elviszik a k bor kutyákat.

Jenei Lajos lakos: A kaszál ban illegális szemétlerak alakul ki azrit bal oldalán. Fontos lenne a
megszi.intetése minél el bb.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megpr báljuk beazonositani az illegáIis szemétlerak kat, és
megsztintetni azokat.

Dékány J zsef lakos: A vasrit melletti kis utca rázat javárhat an mikor lesz kijavítva, mert a kocsi
alja felakad.



Fekete Ferenc Zoltán polgármester: AZ ápnlisi kozmunkaprogram keretében igyeksziink kt1avítani azt
is.

Domokos Imre lakos: Hol szokott lenni a képvisel testtileti tilés?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: az Önkormányzat épiiletében.

Szabados Ferencné lako s : Hogyan értesiiliink az utcanév -v áltozásr l?

Dr. Baji Mihály jegvz : Az éintettek írásbeli értesítést kapnak, illetve ki lesz plakátolva, hogy
Murony lakossága is értestiljon a változásokr l. AváItozások februar |-tol érvényesek.
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