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Késziilt: Murony Kozség Önkorm ányzata Képvisel -testtiletének 2013. február 27 -én
megtartott tilésér l.

Az Íilés helve: ÖnkormánYattanácskoz terme

Jelen vannak:
Fekete F erenc Zoltén pol gármester
Dr. Lazár Magdolna Csilla alpolgármester
Buzgán Mihály képvi sel
Pocsai Imre Lászl képvisel
Jeneiné Batizi Julianna képvisel
Fekete Zoltán Ferenc képvisel

Dr. Baji Mihály kcirjegyz
}r4áté Ferencn é gazdálkodási foel ad
Kiss Beáta foel ad jegy zokonywezet

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel koszont mindenkit. Megállrapitja, hogy az tilés
határ ozatképes. Az iilést megnyitj a.

Jegyzokcinyv hitelesít knek Buzgán Mihály és JeneinéBatizi Julianna képvisel ket javasolja.

Fekete Ferenc Zo|tán polgármester kéri a képvisel -testtiletet, hogy a hitelesít k személyér l
szavazzanak.

A Képvisel _testtilet 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tart zkodás nélktil - a hitelesít
személyekre tett jav aslatot elfogadj a.

Eá kovet en a napirendi pontok ismertetése kovetkezik.

Napirendi pontok:

1 ./ Murony kozség Önkorm ányzatának 2Ol3. évi koltségvetése.
2.l Bejelentések.

Fekete Ferenc Zo|tén polgármester a napirendi pontok ismertetése után kéri a képvisel -
testtiletet, hogy kéz fe|nyijtással szavazzanak a napirendi pontokr l.

A Képvisel _testiilet igen szavazattal, - ellenszavazat és tart zkodás nélkiil - a napirendi
pontokat el fo gadj a me gtárg y alásr a.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az ÜpG Bizottsági tilésen valamennyi képviselo részt
vett, igy már mindenki megismerkedett az onkormányzat 2013. évi koltségvetés tervezetével.
Egy bizonyos szintig eljutottunk az elotárgyaláson, és az ott javasolt változások megtorténtek.
A konyhával sikertilt megállapodni az étkezési térítési díj tekintetében. A kistérségi vodát l
hiányp tlást kérttink, melyre részletes koltség kimutatást a mai napon kapfunk
Mez berényt l. A mrilt heti tilésen nem részletes kimutatás állt csupán rendelkezésre, most



ktildtek egy részletesebbet, azonban maradéktalanul ez Sem megfelel . Soknak találtuk a
bérjuttatást, de sajnos az ennyl mivel van id sebb, és régen itt dolgo z v n is. A bér
életkort l, és szolgá|ati id t l fiigg, ezenváltoztatni nem lehet.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A három v n , és egy dajka bére van ebben benne.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Igen. A kotelezo ílletmény p tlékokkal sem tudunk mit
kezdeni. Viszont az egyéb munkavégzéshez k<ithet juttatások tétel már nem tudom mit takar.
Mivel most kaptuk meg ezt a kimutatást, így megkérdezni sem tudtam, hogy mi lenne ez. Azt
értem' hogy meg van az illetménya|ap, a kcitelez illetményp tlék, de mi az hogy a
munkavégzéshez kcithet juttatás 640 000 Ft_ért. En l mindenképpen tárgyalnunk kell
Mez berénnyel. Ugyanilyen tétel az egyéb sajátos juttatás. Szintén nem tudni mi az. Én
ezekb 1 a juttatásokb l a bért tartom reálisnak. Semmifeleképpen nem járulunk hozzá. A
koltségvetést is szeptemberig kérttik, mert utána nem szeretnénk fent tartani a társulást. Ennek
a társulásnak semmi el nye nincs, s t inkább hátrányos Muronyra nézve. Beszéltem a Békési
vezeto v n vel, elméletileg ha fiiggetlenek lesziink, akkor ktil n státuszt kapunk, mert
minden vodának jár voda pedag gus, ezzel egyiitt normatíva is. Ebben a részben legalríbb
800 000 Ft van amir l nem tudni mire megy el. A eán folhasználásnak is utána fogu''k
számolni, hogyval ban 650 000 Ft, a villamos energia 150 000 Ft,viz felhasznetás 60 000 Ft,
ezek elLenorizhet tételek. Karbantartás, kisjavítás címen 160 000 Ft, amely megint egy
vitathat tétel, mivel minden javitást az onkorrnényzat végez anyagot, és embert adva. Az
egyéb tizemeltetési kiadás megint 150 000 Ft, és nem fudni milyen tevékenységet takar. A
vásarolt termékek ÁEÁ-jatan benne var- az étkezés ís. Eztmost már te mondjad.

VátÉ Ferencné gazdálkodási foel ad : Én cisszeadtam az osszes dologit, és egységes 27 %
ÁpÁ-t vettem ezze| szoroztam fel a teljes tételt, és 875 000 Ft_al tobb Ápe van beállitva,
mint az cisszes kiadásra számolhat Ápe lehetne. Itt elég nagyot tévedtek, mert én meg sem
bontottam a tételeket 5 és 27 % Áfa szerint, egységesen a teljes kiadásra 27 Yo-ot számoltam,
é,s így is jelent s az e|térés. És akkor az osszes dologi kiadás is cscikken, mert a 4 716 000 Ft
AFA-ja 1200 000 Ft. Végig e|tenoriztem milyen címeken mennyi normatíva jár, minden
jogos, amit felírtak bevételnek. Étkezésitámogatásra csak l728 000 Ft jon be az vodásokra,
és mellé kell még tenni z923 000 Ft-ot.Ez abevétel stimmel tételesen végigszátmoltam' de a
kiadás a 9 003 000 nem j , mert az 875 000-e1 kevesebb. A \étszátm adatokat nem ismerem.
2 346 000 Ft jon be normatívára a gyerekek étkeztetésére 720 000 Ft amit a sztil k befizetnek
ez3 066 000, és ezze| szemben 5 989 000 Ft az vodai étkezés teljes koltsége.2923 000 Ft-ot
kel| az onkormányzatnak mellé tenni.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Ezt biztosan mellé kell tenni. A dologi kiadásb l tudunk
lefaragni. A karbantartási, és egyéb koltség.

Máté Ferencné gazdálkodási foel ad : A kiadást biztos, hogy egész évre számolták' nem csak
augusztus 3 l-ig, ahogy kérttik. A norm atíva támogatás, ami érkezik a pedag gusokra, és a
pedag gust segít személyekre nem elég, mert annak a járulékát is venniink kell. A béne
beérkezík normatívatátmogatás 10759 000 Ft, ezzel szemben kifizettink 13291 000 Ft-ot, a
bérhezhozzá kell tenniink 2 532 000 Ft-ot.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Erre rá kell kérdezntink. Mib l ad dik a normativán feltili
rész. Jelenleg ugy látom, nincs az onkormányzat olyan helyzetben, hogy plusz koltségeket
vállaljon. A normativavalamikor rigy volt megá||apítva' hogy az a járulékokat is fedezte.



Dr. Baji Mihály jegyz : Kinek jár abelfoldi kiktildetés?

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Azt én is szeretném tudni, mivel avezeto v n leginkább
kerékpánal megy át Mezoberénybe.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Nagyon sok az egyéb dologi kiadás.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Békés sokkal rugalmasabb, és korrektebb volt. Szakmai
témo gatást i s nyuj tott.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Úey gondolom, hogy ezen lehet még fogni. A
karbantartás, kisjavítás, és az egyéh koltségek nem látom, mit fedeznek.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Amennyiben nincs foglalkoztatva cs<ikkent
munkaképességti személy akkor biintetést kell fizetni?

Máté Ferencné gazdálkodási f el ad : Igen, én is néztem, és nem hiszem, hogy
Mez berényben ne lenne olyan személy, akit foglalkoztatni lehetne, hogy ne kelljen btintetést
frzetni.

Dr. Baji Mihály jegyz : Úsv gondolom, most két határozatot kellene hozni a testriletnek. A
Városi Humánsegíto 2013. évi kciltségvetését elfogadni, illetve a kistérségi voda
koltségvetését nem fogadni el. A polgármester irrnak személyesen kell egyeztetni a kérdéses
tételeket Mez berénnyel, a képvi sel te sttilet felhat a|mazása a|apj án.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Val színríleg jobban járunk, ha nem társulunk
szeptembert l Mez berénnyel.

Máté Ferencné gazdálkodási foel ad : Ha foglalkoztatnánk egy csokkent munkaképességti
személyt, mindjárt megmaradna a btintetési tétel is.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Biztosan van Muronyban is olyan személy, aki megfelel a
feltételeknek, ugye doktorn .

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Val színtileg Van.
Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Itt a nem egyszeniek a megfelelési kritériumok. Sok
embernek van papírja arr l, hogy csokkent munkaképességri, de az rij kritériumoknak csak
kevesen felelnek meg. A régi fqta rokkantsági papirok nem j k, j határozat kell, a most
használt k dokkal. A régieket nem fogadják el.

Dr. Baji Mihály jegyz : Én azt gondolom, hogy szeptembert l át kell gondolni, hogy az
voda az cinkorm ány zathoz tartozzon. Jobban áttekinthet lenne.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Azt kellene megfudni, hogy a kiadások hány h napra
sz lnak. Az emIitett, és vitatott tételekre r{kérdezni.

Dr. Baji Mihály jegyz : Énaztmondom eleve olyan levelet kell írni, melyben kozoljiik, hogy
ezeket a tételeket nem ismerjtik el. Nem megkérdeznt, hogy mi van benne, hanem kijelenteni'
hogy ilyen nincs, mivel például a karbantartásokat az onkormányzat finanszírozza. Szerintem
a teljes koltségvetést bontották le Muronyra gyermeklétszám arányosan.



Máté Ferencné gazdálkodási foel ad : Szerintem a dologi kiadás egész évre van vetítve, mert
visszaosztva irgy stimmel az cisszeg. Id arányosan abérhez is kevesebbet kellene hozzáternt.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Sokkal jobban fogor'k tudni gazdálkodni saját magunk.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Máténét is viszem magammal, mint pénztigyest
Mez berénybe, és tisztázzuk ezek a kérdéseket.

Dr. Baji Mihály iegyz : El bb írjunk nekik levelet.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Hogy lehet elfogadni i'gy koltségvetést, hogy a kisteleptilés
nem egyezettbele.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ezzel kész he|yzet elé illitanak benntinket. Tavaly sem
fogadták el a kifogásainkat. Idén viszont nem engedtink, és nem fogiuk elfogadni a kistérségi
voda koltségvetését addig, amignem látjuk mire megy eI apénz, arnitt liink kérnek.

Dr. Baji Mihály jegyz : 2O1l-r 1 is volt trilfizetéstink, amit csak 2012 második felében voltak
hajland k rendezni.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A |étszámcscikkentésre kapott bevétel elszámolását sem
|áttatrt még. Zárszámadáskor nagyon szeretném látni.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Hány évet voltunk egyÍitt Mez berénnyel?

Dr. Baji Mihály jegyz : 20ll szeptemberét l már ott voltunk.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a tisztelt képvisel _testtilet egyetért azzal,
hogy a Városi Humánsegít és Szociális Szo1gá|at2013. évi koltségvetését elfogadja, kérem
kéz felnyujtássa| szavazza meg.

A Képvisel -testtilet 6 igen szavazattal - ellenszav azat és rlrt zkodás nélkti l _ az alábbi
hatétrozatothozta:

10 D013 0L27.\ Kt. határozat
Murony Ktizsé g Önkorm ényzatÍnak Képvisel
testtilete a Városi Humránsegít és Szociiílis
Szolgálat muronyi Íagsntézménye 2013. éi
kiiltségvetését elfo gadj a.

Felel s: Fekete FeIenc Zoltrán polgrírmester
Határid : értelemszerint

Fekete Ferenc Zoltán oolgiármester: A Kistérségi Óvoda 20 1 3 . évi killtségvetés et szavazálsra
bocsátom a képvisel -testiiletnek

A Képvisel _testiilet 6 nem szavazaIlal _ ellenszavazat és tart zkodrís nélktil _ a Kisterségi
ovoda 2013. évi k ltségvetéset nem fogadja el' és az alábbi hatéroza|athoúa;



|1l20l3 (II.27 .| Kt. határozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel
testiilete a Mez berényi Kistérségi Óvoda
2013. évi koltségvetési tervét nem fogadja el,
és felkéri Fekete Ferenc ZoItán polgármester
urat az egyezteto tfugyalások lefolytatására.

x'elel s: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határid : azonna|

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelt képvisel _testtilet folytassuk a koltségvetés
terv ezet további me gvitat ását.

Máté Ferencné gazdálkodási foel ad : A koltségvetés tervezetet ttibbszor átszámoltam,
m dosítottam, és rigy sikertilt kihozni a bevétel, kiadás oldalt 108 259 000 Ft_al nullásra, hogy
ebben nincs benne az vodába áfataland onkormányzatí rész. Az onkorményzatnak van
3 755 000 Ft-ja számlán.Ez az cisszeg sztikség esetén beá|Lithat a koltségvetésbe, de mégez
sem fedezi az voda kiadásait. Ehhez azonban sziikséges a képvisel testiilet beleegyezése.
Ha be is állítjuk ezt a 3 000 000 Ft-ot még 1 000 000 Ft-ot valahonnan akkor is mellé kell
tenni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A jelenlegi koltségvetés tewezet szerint 7 000 000 Ft
kellene az voda mrik<idtetésére, de ez irreálisan magas. De valamennyit mindenképpen tenni
kell hoz zá szeptet eri g.

Máté Ferencné gazdálkodási f el ad : Forrás hiányt nem lehet beéllrítaní, iey a testiilet
hozzájárulásával valahonnan át kell csoportosítani az voda mtikcidtetéséhez sztikséges pénzt.

Dr. Baji Mihály jegyzo: Na most ennek van egy megoldási m dja. Elvileg nem lehet
mínuszos a koltségvetés, azonban az állam is rajott arÍa) hogy a nagyvárosok sem fudják
megcsinálni a koltségvetést. Eddig volrt az ÖNHrcI az cinhibáján kívtil hátrányos helyzetrí
onkormányzatok számára. Most is valamilyen tátmogatási konstrukci , amire páIyénni lehet.
Ennek a pénz alapja az cinkorm ányzati forráshiányok p tl áséra szolgál. Ú ey gondolom, hogy
amikor az voda koltségvetése meg lesz, akkor fogadjuk el az onkormányzat koltségvetését
is. Addig pedig átmeneti gazdálkodás legyen, most a koltségvetés tervezetet tovább
tárgyalásra alkalmasnak fogadja el a testtilet.

Dr. Lázár Maedolna Csilla alpolgármester: Az onkormányzati bérleti díjak át lettek nézve?
Azokon nem lehet vÍltoztatnl?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A megkotott szerzodések éwégén vagy jov re fognak
lejárni, akkor lehet m dosítani, illetve rij szerzodést kotni. Nagy váItoztatásokat azonban nem
tudunk csinálni.

Dr. Baii Mihály jegyz : Beszélttink arr l, hogy a PénziJrgyi Bizottság a civil szervezetek
témogatását azárszámadásig befagyasztja,lehet hogy annak aZ egy részét is fel kell áldozni.
A kcitelezo feladatokat finanszírozni kell, és az étke etés k kemény mínuSZoS.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Mindig is az volt. Sohasem volt a konyha pluszos.



Váté Ferencné gazdálkodási foel ad : Nekem a koltségvetést március 18_ig le kell adni az
Államkincstár felé.

Dr. Baji Mihály jegyz : Elvileg március 13-arl tarthatunk soron kíVÍ.ili testtileti tilést a
kciltségvetés elfo gadására. Azt gondolom hétfon elktildjiik a levet Mez berénynek. Lehet,
hogy a szakfeladatokon beliil is variálnunk kell, és a civi| szewezetek esetleg csak feleannyi
támogatást kapnak, mint amennyi eredetileg be lett tervezve, vagy kevesebb segély kérelmet
tudunk elfogadni. Még nem tudom hogyan, de az étkeztetést meg kell oldani.

Buzgán Mihály képvisel : Már akkor sem volt tiszta a kistérségi voda koltségvetése, amikor
eloz héten a Pénzigyi Bizottság tárgyaLta. Miért nem lett felkeresve a kompetens személy,
hogy mostanratisztaképet kapfunk volna? Két hét mrilva megint lesz testtileti tilés, és akkorra
lesz elfogadhat koltségvetés?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Pénnjgyí Bizottsági tilése után megkerestiik a
mezoberényi cinkormányzatot, és kérttik a rész|etes k ltségvetés tervezetet, amit a mai napon
meg is ktildtek.

Dr. Baji Mihály jegyz : Igazavanaz elnok tirnak, Mez berénynek 13 nap kellett arra) hogy a
részletes koltségvetést megktildje. És ez is olyan, amit nem fudunk elfogadni.

Buzgán Mihály képvisel : Fel kell bontani a társulást veliik, ha igy viszonyuInak a dolgokhoz.

Dr. Baji Mihály jegyz : Most ezt nem tehetjiik meg. Legkorábban szeptemberrel fudunk
vá|toztatni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:
elkészítette a részletes koltségvetési
pénnjgyes csak tervet készit.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A
elkészítéséhez.

Beszéltem a polgármesterrel, és a jegyzovel, a pénzrigyes
tervet, de Mez berényben is a testtilet hagyja j vá azt, a

muronyi vodát l semmit sem kérdezetek a koltségvetés

Buzgán Mihály képvisel : Mindegy hogy most mit fogadunk el rigysem látjuk el re az egész
évet, és a koltségvetés alakulását.

Dr. Baji Mihály jegyz : Igaz, minden koltségvetésnél van egy tewezet, és egy tényleges.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Ha most nem fogadjuk el, akkor kénytelen lesz Mez berény
változtatni, de ha most elfogadjuk így' akkor kés bb nem tudunk váItoztatni.

Dr. Baji Mihály jeeyz : Mez berénynek egyeztetnie kellene.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha ezt most így elfogadjuk, a kérdéses tételekkel, és a
szétmszaki hibával, akkor jciv zárszámadásig harcolhatunk azért, hogy visszakapjt:/r. azt, ami
jár nektink. Mint ahogyan az e|ozoleg, és most is van.

Máté Ferencné gazdálkodási foel ad : Ha ez most el van fogadva, akkor havi 608 000 Ft-ot át
kell utalni Mez berénynek. o legfeljebb aztmondja' hogy majd éwégén el lesz számolva.



Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ezért nem fogadhatjuk így el.

Dr. Baji Mihály jegyz : Én aztgondolom, hogy a testriletnek azt adontést kellene bozni,hogy
a koltségvetés tervezetét tovább tárgya|ásra alkalmasnak találrja.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Beszéljrik át még azokat a tételeket, amik a pénzigyí
tilésen nem voltak egyértelmtiek.

Máté Ferencné gazdálkodási foel ad : A Pénziigyi Bízottsági tilésen eltérés volt az áltaIarn
ismertetett, illetve a képvisel k á|tal ismert étkezési kciltség kozcitt. Ahogyan utána számoltam
rájottem, hogy ugyan an l az osszegr l van sz , az eltérést a 2011. illetve 2012 évi Ápa
kiilonbsé g okozta.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Akkor térítésidíj m dosítás most nincs?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nincs. Minden maradt arégi áron. Három éve mi azza| az
árra| adtuk át egy-egy adagot, amit a mi konyhánk produkált. Nekiink akkor tíszta nyereség
volt, hogy a konyhát nem nektink kell tizemeltetni. Hanem bérleti díjat kaptunk. Magas a
kciltség, de három éve nem emeltek, van aki olcs bb, de számoljuk azt is, hogy bérleti dijat
fizetnek, S így már k a legolcs bbak. Nem tudjuk aztmegoldani, hogy máshonnanhozzukaz
ebédet. Az iskolánál egyáltalán nincs eÍTe lehet ség. A konyha mrikcidését is
veszélyeztetnénk' és ha megszrínne, elesnénk a bérletídíjt |. Az onkormányzat nem tudná
rizemeltetni, a|ka|mazottakat fizetni. Jelenleg ez az egyiittmtik dés ezzel a konyhával a
legolcs bb. Az, hogy a min ség nem mindig megfelel , igyeksztink a szÍil kkel k zosen
odahatni, hogy vá|tozzon, és megfeleljen a gyerekeknek. Hullámz ateljesítmé''y.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A sziil knek is jobban oda kell figyelni a gyerekekre, nem
egyszer látni eldobott gyiimolc sot az árokparton.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Ez ígaz, de az is igaz, hogy id nként olyan étel kerÍi| az
asztak a, ami ehetetl en.

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Igen, én is taláIkoztam már ilyennel.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Csinálják a minta menzát, bár nem tudom, mit sz l a sziil
allhoz, hogy a gyerek 20 dkgnyers zoldséget kap uzsonnára.

Dr. Baji Mihály jegyz : Elntik asszony van egy technikai jellegti kérdésem,Ita az voda rigyis
vá|toztatni fog, illetve a kozhaszn foglalkoztatás is változik, akkor a kiktildott anyag mát
nem fedi a val ságot. Végig mehetiink rajta, de rigy érzem, hogy most felesleges, mert ezek
ví tozni fognak.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van olyan kozfoglalkoztatás, am7hez 20 % <inrésszel kell
hozzájárulni. Ez bizonyos koltséget jelent, amit mellé kell tenntink, ezt megint máshonnan
kell átcsoportosítani, illetve csokkenteni kell azt a létszátmot, ahol mellé kell tenni.
Természetesen ahol 100 % atámogatás, azokat a lehet ségeket maximálisan kihasználjr'k.

Dr. Baji Mihály jegyz : Iogszabáiy alapján olyan koltségvetést kell elfogadni, amely
tényleges' reális, és val s.



Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Akkor ugy néz ki, hogy a koltségvetés tervezettink nem
reális. Meg kell várnunk az vodával mi lesz, a ktizmunkásokat irja meg kell nézni. Az
egészet íjra át kell számolni, és utána gondolkozhatunk, hogy az iparuzésiad ba beterveztink
még egyéb bevételt. Tudom, hogy ebben az esetben a Pénztigyi Bizottságnak is irjra kell
tátgya|ni a koltségvetés tewezetet, de jelen helyzetben nincs mir l beszélnrink.
Az iskolai ebéd daát ki szedi be? Megold dott már akérdés?

Máté Ferencné gazdálkodási foel ad : Készítettem egy tábIánatot, amely kiszámolja, hogy
gyerekenként mennyi a térítési díj. Átrritte- Agíhoz, beszedi a dijat, majd áthozza
R zsához.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A konyha fogja kitolteni a lista alapján, ott be lesz szedve
a díj, és itt lesz leszátmlazva.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Nem tril bonyolult ez így? Az cinkormányzat nem fudja
megoldani, hogy valaki itt beszedje a 7 gyerek térítési díjár? Az vodában a vezeto v n be
tudja szedni az étkezési díjat. Ezze| a megoldással nem egy ember kezéhen lesz az egész
tigymenet. Igy ki lesz a felel se?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, van egy pénztáros az <inkormÍnyzatnáI, s akkor neki
kellene az egész folyamatot végig kcivetni. A sztil az onkormányzathoz is be tud jonni
havonta egyszer rendezni az étkezési dijat.

Dr. Éaji Mihály jegyz : Akkor itt a pénztárban|esz ezután abefizetés. Kiktildtink egy értesít
levelet az ffintetteknek.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Sokkal jobb, ha egy kézbenvan aZ egész, mert egyébként
nehéz felel st találni egy esetleges hiba esetén.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a tisztelt képvisel k, és a
koltségvetési tervezetet tovabb targya|ásra alkalmasnak találják, kérem kézfelnyujtással
szavazzák meg.

A Képvisel -testtilet 5 igen szavazattaI, és 1 ellenszavazattal - tart zkodás nélkiil a
ko lt s é gv eté s i terv ezetet to vabb tár gy alás ra alk alm as nak talzlj a.

|212013 (II.27.\ Kt. határozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel
testtilete az onkormányzat 2103. évi koltségve-
tési terv ezetét tovább targya|ásra alkalmasnak
taláIta

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Folytassuk a testtileti tilést a bejelentésekkel. Kezdeném
az elso bejelentéssel. Lassan eltelik az e|so negyedév, és a szemétszá|lítás kérdését meg kell
oldani. A Pataky rt l olyan ígéretet kaptunk, hogy a telephelytiket Muronybahozzák, ebben
az esetben nem kérdéses' hogy rájuk esne a választás, mivel ez a plusz bevétel
elengedhetetlen az onkormányzatnak. A két ajánlatnál a lakossági díjfizetésben nincs nagy



kiil nbség. Azonban, ha a kcivetkez testtileti tilésig Pataky irr nem ktild egy konlaét
szerzodést, illetve nem látom a .,hogy hol lesz a telephely, akkor énazt mondom, hogy nem
tudunk rá várni.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Keresstik meg levélben, hogy marcius végéig nyilatkozzon.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem március végéig, hanem március 15_ig. Látnunk kell
a szerzodést, hogy lépni tudjunk. Mindkét cégt l kérek hivatalos ajánlatot, illetve tudnunk
kell, hogy a telephelyét átho zza vagy sem.

Buzgán Mihály képvisel : Melyik lerak val van kapcsolatban PatakY |1r, illetve a békési cég?

Dr. Baji Mihály jegyz : Pataky rir a békéscsabaival, abékésiek a gyomai lerak val.

Buzgán Mihály képvisel : Arra számjtani kell, hogy ha a Pataky rirral megsztínik a szerzodés,
akkor Murony nem szellithat Békéscsabára semmilyen jogcímen szemetet. Mi vitttink be
társadalmi munkában osszeszedett szemetet Békéscsabára, és csak azért fogadták be, mert
Murony egyébként is oda viszi a kommunális szemetet, más esetben nem fogadják be.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Akkor például az epikezési hulladék elszéllításához is csak
Gyomár l lehet kukát kérni?

Buzgán Mihál}, képvisel : Építkezés végén el kell számolni az épitkezési tormelékkel, mivel
ezveszélyes hulladéknak min stil, addig ki sem adjáka|a|<hatási engedélyt. És igen Gyomára
kellene elszállítani.

Dr. Baji Mihály jegyz : Visszatérve Pataky urra, fudtommal pr bál telephelyet találni
Muronyban, de a szerzodés elengedhetetlen.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Szatmítnék mogott a tolgyesnél illegális szemétlerak van.
Kommunális szemetet hord valaki oda, legalább egy nagy p tkocsira val t leraktak már. Ezt
fel kellene szátmolni.

Dr. Lázár Maedolna Csilla alpolgármester: Át kellene nézn|hátha megállapithat , hogy kik
hordták oda.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Csináltunk már ilyet, és sikenilt megá||apítani ki rakta le.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Utánakellene jámi.

Fekete Ferenc Zo\tán polgármester: Indítványozom, hogy a szemétszáI|ít cég írásban
nyilatko Zzon arr |, hogy hol kíván telephelyet létesíteni, kérem a képvisel -testtiletet, hogy
am ennyib en e gy eGrt a j avas 1 att a| kézf e|nffi tás s al szav azza azt m e g.

A Képvisel -testtilet 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tart zkodás nélkii| _ az alábbi
határozatothozta:

I3l20l3 (II.27 .\ Kt. hat rozat
Murony Kozség Önkorm ányzaténak Képvisel
testtilete felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltén



polgármestert, hogy írásban megkeresse a
Békési Hulladékgyrijt Kft-t (5630 Békés,
Verseny u. 3_5), és nyilatkoztassa arr I, hol
kíván telephelyet létesíteni.

Felel s: Fekete Ferenc Zo|tanpolgármester
Határid : azonnaL

Dr. Baji Mihály jegyz : Jeneiné Batízi Julianna az ,,Alapítvány a muronyi vodásokért és
iskolásokért'' kurat rium elncike fordult a képvisel testti|ethez. Tulajdonosi hozzájátr ást
kérve a Murony Arany J. u. 12. szám alatti onkormányzati ingatlanon, egyedi szetnyvíz
elhely ezé s i ki s 1 ét e s í tm ény t el ep í t é s ére p ály ázat keretéb en.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Muronyban 1,5 méter mélységbe kell letenni a dréncsovet ,
az agyag réteg alá ahhoz,hogy ez arendszer j l mtikodjcin.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az onkormtnyzatnak ez nem kertil pénzbe, aZ meg csak
el ny, ha be lesz dréncscivezve a tenilet, és elvezeti avizet.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A m dszer lényege, hogy a tisztított szerrtyviz lesz
felhaszn álv a rintozésre.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képvisel _testÍ.ilet egyetért azza|, hogy az
a|apitványnak megadjuk a tulajdonosi hozzqárulást a pályázat benffitásához, kérem
kéz felnffi tás s al szav azzanak.

A képvisel testtilet 6 igen szavazattal - ellenszavazat, és tart zkodás nélkiil egyhangrilag _
az alábbi batár o zatot ho zta:

l4l20l3.(Il.27 .\ Kt. határozat
Murony Kcizség Önkorm ányzatának Képvisel
teshilete megadja a tulajdonosi hozzájárulást
alt7toz, hogy az ,,Alapítvány a muronyi
vodásokért és iskolásokért" pályázatot

nffitson be a Norvég Civil Támogatási Alap
Kisprojekt 2013 pályázat keretében a
kcirnyezetvédelem és fenntarthat fejl dés
témakorben.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltanpolgármester
Határid : értelem szerint

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester távozIk a testtileti tilésr l.

Dr. Baji Mihály jegyz : A vagyonrendeletet feltil kellett vizsgélni, a testtileti tagok
megkapták aZ el terjesztést. Gyakorlati|ag arr l Van sz , hogy a forgalomképtelen
vagyontárgyak koztil nemzetgazdasági szempontb l kiemelt jelent ségtí nemzeti vagyonná
nem akarunk semmit átmin síteni, viszont akozép és hosszutávu vagyongazdáIkodási terv a
2013 auguszfusi testtileti tilésre lesz elkészítve.



Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képvisel _testtilet egyetért azzal, hogy a
forgalomképtelen vagyontárgyak koztil nemzetgazdasági szempontb l kiemelt jelent ségti
nemzeti vagyonná nem akarunk semmit átmin síteni, akkor kérem kézfelnyujtással
szavazzanak.

A képvisel testi'ilet 5 igen szavazattal _ ellenszavazat' és tart zkodás nélktil egyhangrilag _
az aIábbi határ o zatot ho zta:

1' 5 l 20 13 .(II.27\ Kt. hatálr ozat
Murony Kozég Önkorm ányzat Képvisel _
testtilete az onkormányzat vagyonár l és a
vagyontárgyak feletti jog gyakorlásának
szabályair 1r szl s/2008.(rv.3.)
cinkormányzatí rendelet 1. mellékletében
szerepl forgalomképtelen vagyontátgyak
koziil nem j avasol vagyont ár gy at nemzetg azda-
sági szempontb l kiemelt jelent ségti nemzeti
vagyonná min síteni.

Felel s: Fekete Ferenc Zo|tánpolgármester
Dr. Baji Mihály jegyzi|

Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képvisel _testtilet egyetért Murony
Kozség Önkormfutyzatkozép- és hosszittávuvagyongazdálkodási tervének a polgármester, és
a jegyz urak áIta1ri elkészítésével, kérem kézfelnyrijtással szavazzanak.

A képvisel testtilet 5 igen szavazattal - ellenszavazat' és tart zkodás nélkÍil egyhangulag _
az alábbi határ ozatot hozta:

1' 6 l 20 13 .(II.27 .\ Kt...határ ozat
Murony kozség onkormányzat Képvisel _

testtilete me$izza Fekete Ferenc ZoLtán
polgármestert, Dr. Baji Mihály jegyz t Murony
Kozség onkormányzat kozé:p- és hosszit távu
vagyon g azdáLko dási tervének elké szítés ével, é s

annak 2013. augusztus 28_i tilésre tortén
el terjesztésével.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltanpolgármester
Dr. Baji Mihály jegyz

Határid : értelem szerint

Dr. Baji Mihály jegyz : Jelenleg sem a muronyi cinkormányzatní ', Sem a kozos hivatalnál
nincs anyakonyvvezet .Íey az idei évre helyettesíto anyakcinywezet t kell keresntink. A
muronyi onkormányzat idén beisko|ázza Erdei Melindát, igy jciv re már ismét lesz
anyakcinyvvezeto helyben. Feltilvizsgáltam a most érvényben lév anyakcinyvi rendeletet' és
más onkormányzatok díjtételeivel osszehasonlítva sztikséges a konekci . A rendelet
értelmében a hivatali id ben k t tt házasságkcités ingyenes. A hivatali idon tril kell ftzetni,
meg ha a hivatali helyiségen kívtil van a bézasságkotés. A hivatali id n trili kozremrikodésért



az anyakcinyvvezet t pluszdt1azás illeti meg. Az e|oterjesztés tartalmazza az általamjavasolt
ellentétel ezéseke t. Ezzel kap csolatban várom a képvisel k véleményét.

Buzgán Mihály képvisel : A kcirnyezo teleptilésekhez viszonyítva Murony é íey hogy alakul.

Dr. Baji Mihály jegyz : Gyakorlatilag minden teleptilésé tobb. Tarhossal egyforma, a
nagyobb teleptiléseken magasabb a fizetend ellenszolgáltatás.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Tisztelt képvisel társak kérem kézfe|nyrijtással
szavazzanak az el terjesztett anyakonyvi rendelet m dosításár l.

A képvisel testtilet 5 igen szavazattal - ellenszavazat, és tart zkodás nélkril egyhangrilag -
elfogadta a hénasságkcitések, és egyéb családi események szolgáltatási dijár l, és az
anyakcinyvvezeto juttatásár l sz l lll2011(VIII.17.) nkormányzati rendelet m dosításár l
sz l rendeletet:

2/2013.(II.27.) sz. tinkormánvzati rendelet

A rendelet a jegyz kcinyv mellékletétképezi.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Megkereste az onkormányzatot a békési baptista
gyrilekezet ,,Ktildetés'' a|apítványa. Azza| a kéréssel fordultak hozzám, hogy Muronyban
szabadid s, játékos nevel tevékenységet szeretnének folytatni havonta2 alkalommal. Nyáron
pedig szeretnének egy hetes gyermektábort szervezni. Szeretnének kérni egy olyan helyiséget,
amely használaton kívtil van. Ők vailalnák ennek a rendbe téte\ét, és fizetnék a rezsi kciltségét
is. Az éptilet állagát meg vnák. A vizhánnáI anagyterem jelenleg nincs kiadva senkinek, ott
mellékhelyiség is van, illetve udvar is. Javaslom ennek a teremnek a használatba adását a
baptista gytilekezet részére' amennyiben a képvisel testiilet egyet éft vele. A lelki nevelés
nem árt senkinek, rigy gondolom.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képvisel _testtilet egyeÉrt ajavaslattal,
kérem kézfelnyuj tással szav azzák meg.

A képvisel testtilet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tart zkodás nélktil egyhangrilag _
az a|éhbí határ ozatot hozta:

17l2013.(II.27 .\ Kt. határozat
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel
testtilete a vízház épÍiletében (5672 Murony
729 hrsz.) találhat nagy helyiséget, rezsiftze-
tés ellenében, a békési Baptista Gyiilekezet
(5630 Békés Teleky u. 39.) rendelkezésére
bocsátja, azzal a céllal, hogy havi 2 alkalom-
mal gyerekek részére szabadid s tevékenységet
biztosítson.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : értelem szerint



D1. Baji Mihály jegyz : Kaptunk aZ interneten kereszttil egy értesítést, hogy a
TAMOP 6.1.2lA szétmu 10 milli s pályázatunk tarta|ék listára kertilt, fedezet hiány miatt.
Tobb mint ezer pályázat érkezett be, és 63 nyertes onkormányzat volt. Vállalkozások, és
onkormányzatok ny jthattak be páIyazatot. Nem ortiltink ennek az eredménynek.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Két éve eredményhirdetés sem volt.

Dr. Baji Mihály jegyz : Az állam most év végén kifizette a likvid hitelt az
ad sságkonszolid ácí ban. El kellene gondolkodni azon) hogy a 8 milli s likvid hiteltinket
megrijítanánk. Tartalékalapot képeznénk. A takarékszcivetkezet felré jelezziJk az igénytinket.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Lehet sz kisebb osszegr l is.

Dr. Bají Mihály jegyz : 8 milli felett márkozbeszerzés vall' alattanem.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Éwégéig még biztosan lesznek olyan pá|yázatok,
amelyeken érdemes lenne pályá,zni.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Ennek az igénybevételéhez testiileti dontés kellene, és nem
mrikcidésre fordítani hanem fej lesztésre.

Dr. Baji Mihály jegyz : Gondolkodjon el mindenki ezen a lehet ségen.
A civil szeÍvezetek megktildték a 2012. évi beszámol jukat. Az ijusági klub nem kiildott
beszámol t, de k nem vették fel a támogatást. A koltségvetés elkészítéséhez kérttik, de még a
koltségvetés nem végleges.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Minden civil szervezet eleget tett a kotelezettségének.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a testi'ilet elfogadja a civil szervezetek
b e s z ámo I j át, k érem kézf elnyujtás s al szav azzák m e g.

A képvisel testtilet 5 igen szavazattal _ ellenszavazat, és tart zkodás nélktil egyhangrilug -
az alábbi hatátr o zatot ho zta:

I8l20t3.(II.27 .\ Kt. határozat
Murony Kclzség Önkorm ányzat Képvisel
testtilete elfogadja a civil szervezetek 2012. évi
szakmai és pénziigyi besz ámol ját.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : értelem szerint

Buzgan Mihály képvisel : Nekem lenne kérdésem. Tud-e valaki arr. l, hogy akaszálr dril t
a régi vasirtállomásr l kapja az áramot? Amikor átépitík az állomást, akkor honnan fogju
kapni az árarnot ez arész.
Másik kérdésem, fudunk-e arr l, hogy az onkormányzat nem igényelte Murony
vasritállomáson a pénztér, a vár terem' és a vizesblokk tizemeltetését . És ez nem is fog a
kés bbiekben sem tizemelni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Err l nem egészen így volt sz .



Buzgán Mihály képvisel : Harmadik kérdésem dZ, hogy aluljár t fognak építeni a
vasritállomáson. Azzal tisztában vannak-e, hogy akkor szivattyrhézat ís kell építeni, mert
Murony egy lapos rész, és az aluljár t e|árasztja avíz, ha esik.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Szerintem képvisel rir is itt volt amikor megkaptuk a
szerzodés tervezetet a vasritt l, hogy építenek egy j vasriti megáll t, de terveik szerint a
muronyi onkormányzat fogja azt izemeltetni. Adnak rá egy bizonyos pénzcisszeget, mellyel
elszámoltatnak benntinket. Én ekkor mondtam, hogy ez egy állami cél, áI|arrti feladat, akkor
miért akarják ezt az onkormányzatra terhelni. Vonat aligáIl ffi g' és ha megáll Van' ahkor az
tizemeltetés is a vasrit feladata. Szerintem aZ feladatuk az iizemeltetés. Szerinttik ez, ahogy a
szerzodés tervezetben megfogalmazták,,cinként vál|a|t kcitelez feladat''. Most valami vagy
kotelez , vagy cinként vállalt.

Dr. Baji Mihály jegyz : Atesttilet is tárgyaltaaszerzodés tervezetet és nem fogadta azteI.
Gyakorlatilag egy tizemeltetési szerzodést ktildtek, egy biank t az osszeg nem szerepelt rajta,
hogy mennyit áldoznának az tizemeltetésre. Gyakorl ati|ag a takarítást l, a tertilet
rendbetételéig minden feladatot átadtak volna. Mivel a szerzodésen semmi nem szerepelt, így
a képvisel testiilet sem fogadta el. Visszaktildttik a vasritnak.
Az áram ellátással kapcsolatban annyit fudok, hogy megkerestek benniinket, hogy aZ
onkormánpat át kivánja-e venni a vasritt l a p znákal illetve melyik szolgáItat val kíván
szerzodést kcitni. Az onkormányzat nem kívánta átvenni ezeket. Eznem akozvilágítás része.

Buzgán Mihály képvisel : Most aZ ahír juja Muronyban, hogy azért nem |esz pérutár, és a
vár terem, mert Murony onkormánpat nem igényelte.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Jelenleg sincs pénztár. Évek ta nincs.

Dr. Baji Mihály jegyz : A vasrittal elég docog s a kapcsolattartás. Mikor kérnek valarnit azt
azonrtal váqák, de ha mi fordulunk feléjiik kéréssel' nem reagálnak.

Buzgán Mihály képvisel : Most a vonaton lehet jegyet venni?

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Igen, bírság nélkiil a vonaton ad akaiauzjegyet.

Dr. Baji Mihály jegyz : Még lenne egy bejelentésem. LadányiLászl né képvisel a rÁvop
2.l.2Idegen nyelvi kompetenciafejlesztés programban e-tanácsad lett. Amí aztjelenti, hogy
amíg eZ a program megy addig munkanélktilieket fognak szátmitástechnikára, illetve idegen
nyelvre oktatni, itt Muronyban a Mrivel dési há.zban. Bérleti díjat egyel re nem fizetnek.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Lega|ábbis addig, míg a helyi lakosok képzése folyik. Ez
egy j képzési lehet sé g a ftataloknak.

Buzgán Mihály képvisel : Meddig tartana ez aprogram?

Dr. Baji Mihály jegyz : 2ll4.augusztus 31-ig.

Pocsai Imre LászI képviselo távozik.



Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Beneveztem egy virágosítási folhívásra. A kovesrit, és
járdakoztí részt a hivatalnál meg lehetne csinálni. A nyertes egy szekérderéknyi virágot kup,
amellyel be lehet virágosítani atertiletet. Ajelentkezést visszaigazolták, most várjuk ki lesz a
nyertes.

Fekete Ferenc Zoltánpolgármester más hozzász lás hiányában az {ilést bezárja.

- KmÍ. -
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