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Jegvz kiinvv

Késztilt: Murony Kcizség Önkorm ányzata Képvisel _testiiletének 2013. április 24-én
megtartott tilésér l.

Az iilés helve: Önkormányzat tanácskoz terme

Jelen vannak:
Fekete F erenc Zo|tán pol gármester
Dn Lázár Csilla alpolgármester
Buzgán Mihály képvi sel
Pocsai Imre Lászl' képvisel
Jeneiné Batízi Julianna képvisel
L adány i lászl né képvi s e l
Fekete Zoltán Ferenc képvisel

Dr. Baji Mihály jegyzo
Máté Ferencn é gazdáIkodási foel ad

Vertetic s Marianna Swietel sky Vasrittechnika Kft . képvi sel j e

Kovács Áoam Antal Swietelsky Vasírttechnika Kft. képvisel je

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel koszont mindenkit. Megállapítja, hogy az iilés
hatétrozatképes. Az tilést megnyitj a.

Jegyzokonyv hitelesít knek Jeneiné Batizi Julianna és Buzgán Mihály képvisel ket javasolja.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képvisel -testiiletet, hogy a hitelesít k személyér l
szavazzanak.

A Képvisel _testtilet 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és tart zkodás nélkiil - a hitelesít
személyekre tett j avaslatot elfogadj a.

Ezt kcivet en a napirendi pontok ismertetése kovetkezik.

Napirendi pontok:
1 ./ Murony k<izség Önkorm ányzat 2012. évi k ltségvetésér l sz l rendelet m dosítása.
2.l Beszámol az Önkorményzat2O|2. évi kciltségvetés végrehajtásának teljesítésér l.
3 . l Bekési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának m do sítása.
4 . l T ár sul ási me g á|Iap o dás m do s ítása Mez beré nnye 1.

5 .l Y állalkozási szerzodés az Alftildvíz Zrt.-ve1'.

6.l Egynttmríkodési megállapodás a Gyoma-L koshánavasritvonal fejlesztéssel kapcsolatban.
7 .l Beje|entések, egyebek.
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Fekete Ferenc Zoltán polgiirmester: Eloljár ban annyit szeretnék mondani, hogy a mai
testtileti tilésre várjuk a Gyoma-L kosháza vasutvonal rekonstrukci jával kapcsolatban a
Swietelsky Vas ttechnika Kft képvisel it, amennyiben megérkeznek, akkor a napirendi pont
annyiban változik, hogy a 6-os pontot el re vessztik' mivel k csak ebben a pontban
érintettek. Megérkezéstikig a napirendben meghatározottak szerint folytatjuk a testtileti tilést.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester a napirendi pontok ismertetése után kéri a képvisel _
testtiletet, hogy kéz felnyrijtással szavazzanak a napirendi pontokr l.

A Képvisel -testiilet 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és tart zkodás nélkti| - a napirendi
pontokat elfo gadj a megtárgyal ásra.

7./ Murony k aég onkorm nyzat 2012. évi k kségvetésér l sz l rendelet m dosít sa.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A napirendi pont írásos anyagot minden képvisel
megkapta. APénziigyi Bizottság el zetesen átbeszéIte az abban foglaltakat.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Ezen a megbeszélésen Mez berény is képviselte magát.

Fekete Ferenc Zoltánpoleármester: Végtil is nem PénnjgyiBizottsági tilés volt, hanem csak a
pérrzij;gyí kérdések megbeszélése, azonban így is hasznos volt, foként azért mert Mez berény
pénzigyi vezetoje is részt vet ezen, így a nyitott kérdésekre sikertilt vá|aszt kapni. Volt a
mezoberényi iskola, voda, és nappali ellátás kérdése, és most sikeriilt a Hidasi rir
tájékoztatása alapj én e1y tisztább képet kapni. De en l inkább beszéljen aPénztigyi Bizottság
vezetoje.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A tavalyi koltségvetéskor Mez berény hamarabb elfogadta
a kciltségvetést, mint Murony. Mez berény 39 l30 000 Ft-al fogadta el a koltségvetést,
Murony pedig 35 000 000 Ft-al. A visszafe|é szétmlálásnál Mezoberény 44 milr|i b l indult
vissza. Végg van yezetve az osszes plusz, ani jár Murony telepiilésnek. Tételesen fel van
ttintetve minden, és egyezik is, ahogyan ert meger sítette Máté Ferencné gazdálkodási
foel ad is. Murony 1 475 000 Ft-al tartozikMez berénynek az iskola' vodatekintetében. A
Városi Humánsegíto Szociális Szolgálat gazdá|kodása nagyon j volt ott pluszban megmaradt
840 000 Ft. Ha a ktilonbséget nézzik, akkor 635 000Ft az) amivel Murony tartozik
Mez berénynek.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 635 000 Ft a mi k<itelezettségiink. Az egyeztetésen
megbeszélttik a vitás tételeket, s ezután rigy tiínik minden tétel rendben van. Az elég zavar
volt, hogy a két onkormányzat tavalyi koltségvetése nem azonos osszegr l indult.

Dr. Baji Mihály jegyz : Eddig el sem jottek hiába kérriik, most legalább itt voltak, és tudfunk
pontosítani.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Elvárhat lenne' hogy el zetesen egyeztessenek' elfogadva
a meghívásunkat a testtileti tilésre.

Dr. Baji Mihály jegyz : Egyébként, amivel mi tartoznánk Mez berény felé, az 1475 000 Ft,
ebb 1 gyakorlatilag l 202 000 Ft a tavalyí éwégéig, vélelmezhet en els sorban december
dologi kiadás, az áram és foként a gazdíj emelte meg a kiadást, ha ez nem nyomta volna ffiog,
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akkor még Mez berény tartozna nektink. Mindemellett azt is hozzá kell tenniink, bogy az
iskola majd 2 miit|i , az voda pedig majd 3 milli forintot megtakarított. Összességéb en eZ
nem rossz.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Az iskola, és az voda miík<idtetése 37 248 000 Ft_jába
keriilt az onkormányzatnak a normatíván feliil 20l2-ben. Ennyit kellett a muronyi
onkormányzatnak a normatíva mellé tenni azért, hogy legyen a teleptilésen iskola, és voda.

Dr. Baji Mihály jegyz : Ezért kevesebb az idei koltségvetés, mert az állam elvette az iskola
finanszírozást.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az vodamarad csak, és az éves szinten 7_8 milli forint
kiadást jelent az <inkormányzatnak llletve ha szeptembert l a muronyi onkormányzathoz fog
tartozni, majd látjuk, milyen lehet ségek lesznek.

Buzgán Mihály képvisel : De ez azza|jár egyiitt, hogy a bevételeink is kevesebbek lesznek.

Dr. Baji Mihály jegyz : A normatíva kevés az intézmények fercÍartására. Az nem igar, hogy
semmit sem jelent az onkormányzatnak az,hogy az áll.atrl, átvette az iskolát, ez csak akkor
lenne igu, ha nem kellett volna mellé saját pénzt tenni, ha elég lett volna a nonnatíva. Az
ígaz, hogy a normatívát sem kapjuk ffiog, de nem is kell mellé tenntink semmit, amit eddig a
kétíntézmény finanszírozásérakoltottiink' aZ most megmarad az onkormányzatnáI. Nem lesz
tobb pénziink, de kevesebb lesz a kiadásunk.

Buzgán Mihály képvisel : Tovabb bonyolítya) a srilyad b l is visszavett az áIlam, rigyhogy
csak kevesebb pénzrink marad.

Dr. Baji Mihály jegyz : Valamennyivel jobb lesz.

Megérkeznek a Swietelsky Vas ttechnika Kft képvisel i.

Máté Ferencné gazdálkodási foel ad : Az onkormánpat személyi juttatás emelés
kcivetkezménye nem valami plusz illetmény kifizetésb l ered, hanem a koztisztvisel k 2011.
évi decemberi illetményéb l, mert a kÓztis visel k illetménye hiába a k<irjegyz ségnél volt
megtervezvq az onkorrnényzatnál kertilt teljesítésre. A m dosított el irányzat a teljesítéshez
Iett igazitva a kiadásnál, csak a pénzeszkoz átadásnál nem. A bevételek, és kiadások teljesítési
aránya befolyásolta a 2012. évre el irányzatot. 19 990 000 Ft fonáshiány m dosítva lett
489 000 Ft_ra, felhasználva semmi sem lett. Nagymértékben kozrejátszik a teljesítésnél,
bevételi és kiadási oldalon a 8 047 000 Ft likvidhitel állam áItaL t rtén megfinanszirozása.
Murony kozség Önkorm ányzat 20lL évi koltségvetési mérlege bevételi oldalán szerepel egy
400 oÁ-os teljesítés, ez a likvid hitel jelentkezéséb | ad dik.
Az cinkormányzat 2012. évi koltségvetésének bevételi f sszege 159 970 000 Ft, kiadási
focisszege 161782 000 Ft, mrik<idési forráshiány 489 000 Ft és apénzmaradvény l323 000 Ft
osszeggel van megállapiMa.
A teljesített bevétel 16l l29 000 Ft, kiadás159 806 000 Ft <isszesen.

Dr. Baji Mihály jegyz : Az els napirendi pontunkhoz kapcsol dik az 5l20l3. (IV.25.)
<inkormányzati rendelet' mely Murony kozség 2012. évi koltségvetésér l sz 1'

ll20l2. (II.23.) onkormányzati rendelet m dosítása. Második napirendi ponfunk pedig a20l2.
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évi koltségvetés végrehajtásának teljesítésér l sz l beszámol , melyeket az el z ekben
átbeszéltiink.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben egyéh hozzász lás nincs, akkor kérem a
képvisel _testtilet tagtrut kézfelnyujtással szavazzák meg a koltségvetés m dosításár l sz l
rendeletet.

A képvisel testiilet 7 igen szavazattal, tart zkodással' és ellenszavazat nélkiil - elfogadta a

rendeletm dosítást. (a rendelet szcivege a jegyzokonyv mellékletétképezi)

Mu ro ny Kiizs é g Ö nko rm ány zat Képvis el -testiiletének
5l20l3 ,(Iv.25.) tinkorm ányzati rendelete

Murony kiizség 2012. évi kiiltségvetésér l sztíl
1 l 2012.(II.2 3.) iinkorm ányzati rendelet

m dosításár l

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéh bozzász lás nincs, akkor kérem a
képvisel _testtilet tagait kézfelnyujtással szavazzák meg Murony Kozség 2012. évi
ko lt s égvetés e telj e síté s ér oI sz 1' rendel etet.

A képvisel testulet 7 igen szavazattal, tart zkodással, és ellenszavazat nélktil _ elfogadta a

koltségvetés teljesítésér l sz l rendeletet. (a rendelet szovege a jegyzokonyv mellékletét
képez1)

Mu ro ny Ktizs é g Ö nko rm ány zata Képvis el -te s ttitetének
6 l 2013 .(Iv.2 5.) tinkorm ínyzati rendelete

Murony Kiizség 2012. évi ktiltségvetés teljesítésér l

3./ EwiittmíÍk dési mee llaood s a Gvoma-L kiish za vas tvonal feilesztéssel
kapcsolatban

Fekete Ferenc Zoltánpolgármester koszonti a Swietelsky Vasirttechnika Kft képviseletében
megjelent vendégeket.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: A megbeszélés tátgyát a vasritállomáshozvezeto
ritszakaszkeze|ése, és a jelenleg meglév 6 db lámpatest áthelyezése képezi.

Dr. Baji Mihály jegyz : Jelenleg 6 db lámpatestvan avasritállomás tertiletéig. Mivel apálya
rekonstrukci keretében az áI|omás éptilete átépítésre kertil, igy a meglévo lámpatesteket is át
kell helyezn|

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az átépités kapcsán felszínre kertilt, hogy azut egy
szakaszát, mely a vasiltállomásho z visz ak ziltkeze\o nem kívánja iizemeltetni. Ez a szakasz
azonban eddig sem tartozott az onkormányzatkezelésébe, és ezután sem kívánjuk.

Dr. Baji Mihály jegyz : A tervekben 19lámpatest szerepel, ami az é lomás éptiletéíg, illetve a

buszfordul ig tart.

Kovács Ádám Antal Swietelsky Vasirttechnika Kft. képvisel je: A lámpatestek, illetve a

0+190_t l a0+420_ig terjedo irtszakaszizemeltetése az onkormányzat kezelésébe kertilhet.
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Dr. Baji Mihály jegyz : Ez egy forgalomképtelen vagyontárgy lenne. Természetesen nem
vagyunk ellene a fejl désnek, a vasirt rekonstrukci nak, de az onkormánpat nem kíván plusz
terhet felvállalni.

Vertetics Marianna Swietelsky Vasirttechnika Kft. képvisel je: A belteriileti utak aZ
onkormányzat tulajdonában vannak. A jogszabáIyi e|ícírásokat át kell nézni eÍTe vonatkoz arl.
Valakihez tartoznia kell ennek az utszakasznak is.

Dr. Baji Mihály jegyz : A MÁV Zrt-nek milyen tizemeltetési, és garanciális kotelezettségei
vannak a fejlesztéssel kapcsolatban?

Vertetics Marianna SwietelskyVasrittechnika Kft. képvisel je: Aztjkoztftnem lehet a tvtÁv
tulajdona. A Magyar Kozut Kezel a 0+1 90 szakaszon vállalja az utkezelést, és az aztkoveto
szakasz, mely a 0+190 t I, a 0+ 42}-igterjed, jelenleg gazdátlan.Ez arész a gyakorlatban a
parkol , és a buszfordul kozotti tész, beleértve magát a buszfordul t is.

Dr. Baji Mihály jegyz : Ha a világítást vállaljuk, akkor egyéb koltségek is lesznek. A kérdés
az volt eddig, hova legyenek téve aZ i lámpák.

Ladányi Lászl né képvisel : Azt sem értem minek ekkora beruhazás, amikor csak a helyi
vonatok állnak meg. Ha hosszabb tÍwrautazik az erclber, át kell szállnia Mez berényben, vegY
Gyomán.

Dr. Baii Mihály jegyz : Az elozetes tárgyalásokon nem tudjuk mi volt, tulajdonosi
nyilatko zatot az Önkormányzatnem tett.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mi lesz az é ját kkal, mert olyat is hallottam, hogy a
Tessedik utca fel li le lesz záwa.

Kovács Ádám Antal Swietelsky Vasirttechnika Kft. képvisel je: Csak az átépités idejére lesz
Iezátrva, utána az eddigiek szerint lehet használni.

Dr. Baji Mihály jegyz : Most an l kell dontentink, ffii legyen a 6 db lámpatesttel. A
parkol t l a buszfordul ig terjed irtszakaszr Inemmost kell dontést hozni.

Kovács Ádám Antal Swietelsky Vasrittechnika Kft. képvisel je: A jelenleg meglév 6
lámpatestet el kell távolítani. Az onkormínyzat' amennyiben igényt tart rá, megmondja hova
szeretné felszereltetni, és mi felszereljiik. Ez nem kertil az onkormányzatnak semmibe.

Buzgán Mihály képvisel : Minek nekiink 6 j lámpatest?

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : 6 |ámpát bárhova, ahova szeretnénk?

Kovács Ádám Antal Swietelsk}z Vasirttechnika Kft. képvisel je: A régi 6 db lámpatestet
bárhova lehet tenni. A vasritnáL atervszerinti 19lámpa fel lesz á|Iítva. A 19 |ámpa egyharmada
lenne az cjnkorm ányzaté.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Hol lesznek zajvéd falak?
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Kovács Adám Antal Swietelsky Vasrittechnika Kft. képvisel je: A felmérés jelenleg folyik. A
zajszínt mérés után d l el, hogy mi indokolt ablakcsere' vagy zajvédí| falr.

Dr. Baji Mihály jegyz : A lakosság fog kapni err l tájékoztatást?

Kovács Ádám Antal Swietelsky Vasrittechnika Kft. képvisel je: A felmérés még most indul.

Dr. Baji Mihály jegyz : Ezek szerint elkezdték a felmérést? Folyamatos táqékoztatást kérnénk
menet kcizben, illetve a dontés el tt, hogy a beérkezo észrevételeket lehessen menetkcizben
kezelni. Kérnénk, hogy az onkormányzat fe|é jelezzék a felmérés eredményét.

Kovács Ádám Antal Swietelsky Vasrittechnika Kft. képvisel je: A felmérés fiiggvénye, hogy
milyen intézkedés sztil etik.

Buzgán Mihály képvisel : Ki lesz az onkormányzat, és a kivitelezo kozott a kapcsolattart ?

Kovács Ádám Antal Swietelsky Vasírttechnika Kft. képvisel je: Én leszek az.

Buzgán Mihály képvisel : A vasrit mellett vannak olyan létesítmények, amelyek
létfontosságiak, ilyen például a Gyuriréti csatorna. Ezekkel mi lesz?

Vertetics Marianna Swietelsky Vasirttechnika Kft. képvisel je: Akkor lesz é véve az adott
tertilet, ha minden rendben van.

Kovács Ádám Antal Swietelsk}'Vasrittechnika Kft. képvisel je: Vállaltuk a vas tvonal
melletti nádas tertilet rendbe tételét is. Ez arész ki lesz takarítva, és fel lesz t<iltve.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Kié az a tertilet?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem az tinkormÍnyzaté.

Buzgán Mihál}r képvisel : A ktiltertileti fénysoromp megmarad?

Kovács Ádám Antal Swietelsky Vasirttechnika Kft. képvisel je: Igen, megmarad.

Buzgán Mihály képvisel : Mez berény felé az ontoz csatornával mi lesz? ott volt
csapadékvíz eIvezet rendszer is.

Kovács Ádám Antal Swietelsk}'Vasirttechnika Kft. képvisel je: Ennek uténakell néznem, ezt
így nem tudom megmondani.

Buzgán Mihály képvisel : Anyugati részen csak Murony felé tud folyni avíz.

Kovács Ádám Antal Swietelsk}, Vasrittechnika Kft. képvisel je: Az arész is felirjításra kertil.

Dr. Baji Mihály jegyz : Mindenki megkapta a NemzetiInfrastruktrira Fejlesztíí Zrt., Murony
Kozség Önkormányzata,valamint az AlftildvízRegionális Vízikizmu-szoLgáltat Zrt.kozotti
3 oldalri egytittmtíkc'dési megállapodást. E'z a megállapodás Gyoma-Békéscsaba vasritvonal_

szakaszt keresztezo, i|Ietve az átépítésbez sztikséges egyéb vezetékek kiváltásár l sz l.
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Kovács Ádám Antal Swietelsky Vasrittechnika Kft. képvisel je: A beruh ázásnak ez a része két
iv víz vezetéket érint a Szab Dezs , és a Verseny utcánál.

Vertetics Marianna Swietelsky Vasrittechnika Kft. képvisel je: Visszatérve, mi legyen a

parkol t 1 a buszfordul ig tart utizemeltetésével? Gazdátlanritszakasznemmaradhat. A
jegyzo rir tud segíteni, hogy kinek a tulajdona az ut.

Dr. Baji Mihály jegyz : Gondolom a tulajdonjog a vasrité.

Buzgán Mihály képvi sel : A koltségvetésb en nincs az izemeltetésre fedezet.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Mikor kezd dne az tltépítés?

Vertetics Marianna Swietelsky Vasirttechnika Kft. képvisel je: Aziltépítés várhat an

szeptember-okt ber h napban indul.

Buzgán Mihály képviselo: Az aszfaltizem mikor fog távozn1? Addig hizba késztil ilj t,

ameddig a nagy gépek ott járnak.

Kovács Ádám Antal Swietelsky Vasirttechnika Kft. képvisel je: Aztmégnem fudni, ma volt
felmérés. Ehhez kapcsol d kérésiink, a volt buszmegáll tertiletén szeretnénk zuzott kovet
tárolni.

Buzeán Mihály képvisel : Amennyiben irjabb tertiletek kapnak szilardborítást, a csapadékvíz
ehezetést feltétleniil meg kell oldani.

Kovács Ádám Antal Swietelsk}z Vasirttechnika Kft. képvisel je: A csapad ékvíz ossze lesz
gyrijtve, és a Gyuriréti csatornába lesz belevezetve.

Buzgán Mihály képvisel : Jelent sebb mennyiségti csapadék esetén a szikkasztás nem
elégséges. A belvíz gondok évr l-évre el jcinnek. Más megoldást kell alkalmazni ahhoz,hogy
ne álljon meg aviz, és ne veszélyeztesse az a|ul1ár' t sem.

Vertetics Marianna Swietelsky Vasrittechnika Kft. képvisel je: Az észrevételeket továbbítjuk
az í|Ietékesek felé.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Szikkasztással nem lehet megoldani a csapadékvíz problémáját.

Buzgán Mihály képvisel : Számolni kell azza|, hogy a nagy feltiletri beton tertilet nagy
mennyisé gti csap adékvizet gyuj t ci ssze.

Vertetics Marianna Swietelsky Vasirttechnika Kft. képvisel je: Mikor tudunk visszaterni az

iltkezelésre, mert feliigyelet nélktili ritszakasz nem maradhat.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az onkormányzat anyagi lehet ségei nem engedik ffieg,

hogy irjabb terheket vállaljunk. Mindenesetre koszonjtik a Swietelsky Vasirttechnika Kft.
képvisel inek, hogy meghívásunkat elfogadvarészt vettek a testiileti tilésen, és tájékoztattak
bennrinket a vasitt fe|i$itás kapcsán felmertil munkákr l. Amennyiben egyéb bozzász |ás

nincs' akkor szavazásra bocsátom a képvisel -testtiletnek, hogy Murony kozség
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Önkorm ányzata a 19lámpatestet, illetve a parkol t l a buszfordul ig terjed ritszakas zt nem
kívánja tizemeltetni. Kérem a tisztelt képvisel ket kézfelnyrijtással szavazzanak.

A képvisel -testii|et7 igen szavazattal- tart zkodás, és ellenszavazat nélktil - egyhang lag, az
al ábbi ltatár ozatot hozta:

21 l 2013 .(IY .24.| x,kormánvzati határ ozat
Murony Kozség onkormányzatínak Képvisel -testtilete
nem támogat1a azt, hogy a vasritvonal rekonstrukci ja
kapcsán felállítand 19 tj lámpatestet, valamint a parkol
és buszfordul kozotti utszakaszt Murony Kcizség
Önkorm ányzata tiz emeltes s e.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A vasriti pályarekonstrukci kapcsán háromoldalri
egytittmríkcidési megállapodás megk tése sztikséges a Nemzeti Infrastruktrira Fejleszt ZÍt.,
mint Épífieto, Murony Kozség Önkormányzata, mint Kcizmtitulajdonos, és aZ Alfloldvíz
Regionális Yízikozmu-szolgíltat Zfi., mint Yízlkozmu-szolgáltat kozott a Gyoma-
Békéscsaba vasritvonal-szakasrt keresáezo, i|Ietve az átépítéshez sztikséges egyéb vezetékek
kiváltása tekintetében. Amennyiben nincs tobb hozzász lás, kérem a képvisel ket
kéz felnyuj tás s al szav azzanak a m e gá1 l ap o d ás a|áír ás ér I.

A képvisel -testti|et7 igen szavazatta|- tart zkodás, és ellenszavazat nélkiil - egyhang l,ag, az
al abb i hatír ozatot hozta:

22 l 201,3 .(IY .2 4 .\ o!,kormánv zati határ ozat
Murony Kozség onkormányzatának Képvisel _testtilete

a Nemzeti Infrastruktrira Fejleszt ZÍt. (1134 Budapest
Váci t 45.), mint Építtet , Murony Kozség
Önkorm ányzata, (5672 Murony Foldvári u. 1.), mint
Kcizmritulajdonos, és az Alft'ldvíz Region áIis Y ízikcizmri
Szolgáltat Zft., mint Yíz1kozmri_szolgáltat kozotti
háromoldalri megállapodást elfogadja, és egyben
folhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert annak
al{úrására.
A megállapodás tárgya a Gyoma_Békéscsaba vasritvonal
szakaszt keresztezo, i|Ietve az átépítéshez sztikséges egyéb
vezetékek kiváltása.

Felel s:

Határid :

Felel s:

IJatárid z

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Értelem szerint

Fekete Ferenc Zo\tán polgármester
Értelem szerint.

T voznak a Swietelslcy Vas ttechnika Kft. képvisel i.
Pocsai Imre L szl , és Buzgán Mihály képvisel k távoznak a testiileti lésr l.

4./ Békési Kistérségi Társulás t rsuldsi meg llapodásának m dosít su
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Dr. Baji Mihály jegyz : Kcivetkezo napitendi pontunk a Békési Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának m dosítása. El kellene fogadni, illetve a polgármester urat fel kellene
hatalmazni, itt van a hatérozat minta, hogy gyakorlatilag Lesz a delegált. Most már meg kell
nevezni ki lesz az áIland delegált. Egy más kérdés, hogy jirnius 30-ig át kellene gondolni a
Békési Kistérségi Társulás tagsági kérdését.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: EgyáItalán akarunk e egytittmrikodni. Att l felek' mivel
nincs forrás, így a tagdíjb l nem tud megélni a társulás. Hat h nappal el bb be kelljelenteni,
ha valaki ki akar lépni. A jirniusi testtileti tilésig ezt e| kell donteni. Addigra látjuk, meÍTe
mozdul atátsulás, de val színtíleg jobb, ha kilépiink.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A kistérségi normatívát azt hogy a ja, szociális teriileten
még van valami esélyiink támogatásra

Dr. Baji Mihály jegyz : Ez nem a Békési Kistérségi Társuláshoz k t dik, hanem az abban
résztvevol toz, és a gesztor, a székhely intézi. Most a bels e|lenorzés miatt fizetíink 130 000
Ft_ot évente.

Ladányi Lászl né képvisel : Akkor azt a 130 000 Ft tegytik inkább felre.

Dr. Baji Mihály jegyz : A bels ellen rzést kcitelez fenntartani, de azt megriszhatjuk
50 000 Ft_b 1, és akkor még 80 000 Ft megmarad.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A tagság kérdésére még kés bb visszatértink, de most van
egy k telezettségiink, a delegált személyér l donteni kell. Nem muszáj engem választani, más
is lehet a delegált személy.

Dr. Baji Mihály jegyz : Nem gondolom, hogy mást kellene delegálni, a polgármester rir
intézte eddig is Békési Kistérségi Társuláshoz kapcsol d iigyeket.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Amennyiben egyéb hozzász lás nincs, akkor javaslom
Fekete Ferenc Zoltán polgármester irr delegálását a Békési Kistérségi Társulásba. Kérem a
képvi s e l -testtil et tagj ait kéz felnffi tás s al szav azzaÍ|ak, a del e gált szemé lyé r l .

A képvisel -testiilet 5 igen szavazattal - tart zkodás, és ellenszavazat néIl<tll _ egyhangirlag
az a|éhbi határ ozatot hozta:

23 l 2013 .(IY.2 4 .\ Q.llkor mánv zati határ ozat
Murony Kozség onkormányzatának Képviselo_testiilete a
Békési Kistérségi Társulás feltilvizsgált és a Társulási
Tanács 16l20l3.(IV. 10.) sz. hatétrozatával j váhagyott
társulási megállapodását elfogadja. A társulási
megállapodás 2013. jrilius 1_e1 lép hatá|yba.
A Társulási Tanácsba delegált személy Fekete Ferenc
Zoltén Murony Kozség pol gármestere.

Felel s:

Határid :

Fekete Ferenc Zoltán pol gármester
Értelem szerint.
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5./ T rsultÍsi meg llapodtÍs m dosít sa Mez berénnyel,

Dr. Baji Mihály jegyz : Ez az arryag tobb szálon fut. Gyakorlatilag Mez berény Észérol van
egy kikiildott anyag amiben van 6 határozati javaslat, err l igazában marciusban kellett volna
dcinteni, de nekiink korábban volt testiileti iilés a kciltségvetésr l márciusban, így mostanta
maradt a dontés. Sz ban jeleztem, hogy szándékunkban Van a társulást fenntartani, illetve
krild tt még Mez berény, ami a szociális ellátásokkal kapcsolatos társulási megállapodások
m dosítása. Amiben nem csak mi vagyunk benne, hanem tobb teleptilés is. Az egy nagy
vastag anyag. Gyakorlatilag abban házi segítségnyujtásr l, nappali ellátásr l, családsegítésr l,
és a jeIzo rendszeres házi ellátásr l van sz . Ami m dosítások vannak benne, egyfel l már
korábban kérte a kormányhivatal, hogy a ftzetés, nem fizetéssel kapcsolatos dolgok
kertiljenek bele, illetve gyakorlatilag egy-két pontosítás volt. Yá|tozás a polgármester
személyében, illetve ami fontos, és j ha a testtilet tud r la, bár azért majd a gyakorlatban
látjuk hogyan mtikc'dik. Gyakorlatilag azt mondja a szociális tcirvény, hogy amennyiben
társulás Van' akkor be kell építeni azt, hogy társulási megállapodásokban rendelkezni kell a
kozos feladat, és hatáskor gyakorlat kiterjesztésér l, kitérve a rendeletalkotásra is. Ennek
szrikségességét a jogalkotásr l sz l torvény indokolj a, ha a felhatalmazás jogosultja a helyi
cinkormányzat képvisel -testiilete társulás esetén az onkorrnányzati rendelet megalkotására a
társulási megállapodásban kijelolt, vagy ennek hiányéhan a társulás székhelye szerinti helyi
onkormánpat képvisel -testiilete jogosult. Esettinkben Mez berény, de ezt meg kellene a
megállapodásban er síteni, illetve természetesen nem donti el, teszem azt, hogy Muronyban
mennyi lesz a térítési díj, hanem ki lesz számolva és az itteni testiilet is megtárgyalja.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Eddig mi dontotttink r la, most pedig javaslatot tesziink,
és Mez berény dont.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Nem tudunk érdemi javaslatot sem tenni, mivel nála van
minden szátmadat' és a koltségvetés.

Dr. Baji Mihály jegyz : Eddig az a|apjántudtunk dolgozni, ami adatot Mez berény megadott.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs tobb hozzász lás kérem
kézfe lnyuj tás sal szav azni a Mezoberényi Társul ási me gál l apo dásr 1.

A képvisel -testtilet 5 igen szavazatta|- tart zkodás, és ellenszavazat nélkiil _ egyhangÚ|ag, az
al abb i határ ozatot hozta:

24 l2013.(IY .24.\ nkormánvzati hatá,r ozat
Murony Kozség Önkorm ányzaténak Képvisel _testtilete

a 112007.(I.10.) számu hatírozatával elfogadott , a hází
segítségnffitás Békési Kistérségi Társulás keretein beliil
tortén ellátásra vonatkoz társulási megállapodás
m dosításait az el terjesztéshez csatoltan, egységes
szerkezetben e lfo gadj a.

A Képvisel -testiilet felhatalmazza Fekete Ferenc
Zoltán polgármestert a társulási megállapodás
m dosításának, valamint a m dosításokkal egységes
szetkezetb e fo g1 alt m e g ál 1 ap o d ásn ak az alíúr ás átr a.

1_0
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25 l20t3.(IY .24.\ nkormánvzati határozat
Murony Kcizség onkorm ányzatának Képvisel _testtilete

a l5l2007.(II.13.) számu határozatáva| elfogadott, az
id sek nappali ellátását a Békési Kistérségi Tarsulás
keretein beltil tortén biztosítására vonatkoz társulási
megállapodás m dosításait az eloterje4sztéshez csatoltan,
egységes szerkezetben elfogadj a.

A Képvisel _testtilet felhatalm azza Fekete Ferenc
Zo|tán polgármestert a társulási megállapodás
m dosításának, valamint a m dosításokkal egységes
szerkezetb e fo gl al t m e gál 1 ap o d ásn ak az aláír ás ár a.

Felel s:

Határid :

Felel s:

Határid :

Felel s:
Határid :

Fekete Ferenc Zo|tán polgármester
Értelem szerint.

Fekete F erenc Zoltán polgármester
Értelem szerint.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Értelem szerint.

26 l20t3.(IY z24.\ nkormánvzati határ ozat
Murony K zség Önkorm ányzatának Képvisel _testtilete

a ll2007 .(I.10.) számu hatétrozatával elfogadott, a
családsegítés k<itelez feladatainak a Békési Kistérségi
Társulás keretein beltil tcirtén e|Iátáséra vonatkoz
társulási megállapodás m dosításait az el terjesztéshez
csatoltan, egységes szerke zetb en elfo gadj a.

A Képvisel _testtilet felhatalm azza Fekete Ferenc
Zo|tán polgármestert a társulási megállapodás
m dosításának, valamint a m dosításokkal egységes
szerkezetb e fo gl alt m e gá1 l ap o d ásn ak az al'Íúr ás ítr a.

27 l2013.(IY z24.\ nkormánvzati határ ozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel _testtilete

a 112007 .(I.10.) számu határozatával elfogadott, a
jelzorendszeres házi segítségnyrijtási feladatok a Békési
Kistérségi Társulás keretein beltil tcirtén e|látására
vonatkoz társulási megállapodás m dosításait az
el terjesztéshez csatoltan, egységes szerkezetben
elfogadja.
A Képvisel _testtilet felhatalmazza Fekete Ferenc
Zoltán polgármestert a társulási megállapodás
m dosításának, valamint a m dosításokkal egységes
szerkezetb e fo gl alt me gál 1 ap o d ásn ak az aláir ás ár a.

LI



Muronv K zséa onkorm nvzata Muronv F ldv ri u. 1.

28 l 2013 .(IY .2 4 .| onkor mánv zati határ ozat
Murony K<izség Önkorm ányzatának Képvisel _testiilete

az 112007 .(I.10.) szátm határozatával elfogadott, a
gyermekj léti szolgáltatás feladatainak a Békési
Kistérségi Társulás keretein beltil tcirtén e|látására
vonatkoz társulási megállapodás m dosításait aZ
el terjes éshez csatoltan, egységes szerkezetben
elfogadja.
A Képvisel -testiilet felhatalmazza Fekete Ferenc
Zoltán polgármestert a társulási megállapodás
m dosításának, valamint a m dosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt megállapodásn ak az altúrására.

Felel s:

Határid :

Felel s:

Határid :

Felel s:

Határid z

Fekete Ferenc Zo\tán polgármester
Értelem szerint.

Fekete F erenc Zoltán polgármester
Értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Értelem szerint

29 l2013.(|Y .24.\ nkormánvzati határozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel _testiilete

a 20612009.(XII. 14.) szátmű hatÍnozatával elfogadott, aZ
étkeztetés foladatainak a Békési Kistérségi Társulás
keretein beltil tortén e|Iátására vonatkoz társulási meg-
álIapodás m dosításait aZ el terjesztéshez csatoltan,
egységes szerkezetben elfogadj a.

A Képvisel _testtilet felhatalm azza Fekete Ferenc
Zoltán polgármestert a társulási megállapodás
m dosításának, valamint a m dosításokkal egységes
szerkezetb e fo gl al t m e gál 1 ap o d ásn ak az aléúr ás étr a.

6./ VtÍllalkoztÍsi szerz dés az Alf ldvíz Zrt-vel.

Dr. Baji Mihály jegyz : A vállalkozási szerzodés anyagát email_ben megktildttik a
képvisel knek. Átadom a sz t a polgármester rnak, ismertesse vállalko zási szerz désben
foglaltakat, mivel azegyeztetéseket Ő folytatta\e korábban az AlftildvízZrt.-vel

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A vállalkozási szeru dés egyik része gyakorlatllag a
rekonstrukci r l sz Ina, 1336 |75 Ft a rekonstrukci egylk része ez nem fedezí a teljes
osszeget, ami bérleti díjban kapunk a rendszerért. Hagyunk egy tartalék cisszeget aZ
e s etl e ge sen b ekciv etkezo rendkívtil i e s etek fi nans z ír ozásár a.

Dr. Baji Mihály jegyz : Tehát a bérleti díjb l tobb péru folyik be, mint ami a rekonstrukci
fodezetéhez szi.ikséges.

1Z



Muronv K zséa Önkorm nvzata Muronv F ldv rÍ u. 7.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, marad még tartalék is, ha valamilyen nem várt
kiadás lenne.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A teljes bérleti dt1at nem engedjÍik felhasznáIni?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, marad egybiztonsági tartalék is. Amennyiben ezzel
egyetért a képvisel -testtilet, kérem kézfelnffitással szavazzák meg az Alfloldvíz Zrt-vel
kcitend vállalko zási szerzodés aláírását.

A képvisel _testiilet 5 igen szavazattal- tart zkodás, és ellenszavazat nélkril - egyhangÚIag, az
al ább i határ o zatot hozta:

3 0/2 0 1 3. (IV.24.) iir-rkormánvz ati határoz at
Murony Kozség onkorm ányzaténak Képvisel _testiilete

felhatalmazza Fekete Ferenc ZoLtan polgármestert
Murony k<izség Önkorm ányzata részérol, hogy a|áirja az
Alfoldvíz Zrt.-ve| (5600 Békéscsaba, Dobozi t. 5.)
kcitend vállalkoz i szerz dést.

Felel s:
Határid :

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Énelem szerint.

Dr. Baji Mihály jeg}"Z : A testtileti tilés el tt lett kiosztva egy megállapodás, mely aZ
Alftildvíz Regionális Yízik zmu-szo|gáltat Zrt.-t l érkezett. Gyakorlatilag volt itt egy
pá|yázat, a KEoP-2.2.3lBl09-2010-0004 azonosít számu. Felhívnátm a figyelmet a2. oldalon
a rendelkezések 5-cis pontjára, miszerint ,,Az Önkormányzat vá|lalja, hogy a térítésmentes
átadás kapcsán a SzolgáLtat mint átad áLtaI felszámított Ápa_t annak
visszaigényelhet ségének (levonhat ságának) megnyí|tát kovet 5 munkanapon beliil
megftzeti''. Jogszabá|yi váLtozás alapján nektink ezeket a vagyon elemeket a tulajdonunkba
kell venni. Eddig avízmuvek nem tartotta kiilcin számon, hogy ki a tulajdonos, és hogy o az
iizemeltet , most mén ezt ktilon kell válas ani, a mi vagyonnyilvántartásunkban lesznek ezek
az eszkozok nyilvántartva, nem a vízmuében. Ami viszont érdekes, ez a vagyon átadás
ingyenes \esz, viszont ennek van egy konyv szerinti értéke, és ez után az átadás során Ápe
fizetési kotelezettség keletkez 1k. Ezt a, Ar x-t a vízmu megfizeti. Ez azt jelenti, mivel Tarhos
esetében az ad szám 2-es, így k visszatudják igényelni az Ápl-t, mig Murony ad száma l-
oS, így a, Áp'n_t nem fudja visszaigényelni. A gyakorlatban az lrlrténik' hogy az Ár'n-t
megftzeti a vízmti, Tarhos esetében az Önkorm ányzat visszaigényeli, és a megérkezést kcivet
5 munkanapon beliil átadja a vízmunek. Telefonon már megkerestem az Alftll dvíz Zrt+, hogy
mi van azokka|, akik nem tudják visszaigényelni az xpn-t, igy nem is tudnak mit visszaadni a
vízmtlnek. A vízmu megftzeti azÁFA-t, mi nem tudjuk visszaigényelni, ilyen esetben mi van.
Erre azt mondta, hogy felfogiák mérni, és vélelmezhetoen a vízmú felvállalj a ezt, mivel
1 milliárdos KEOP pályázatr I van sz . Én azt gondolom, hogy magát a megállapodást el
kellene fogadni, azzal a kiegészítéssel, hogy Murony kozég Önkormányzata nem hrtozlk az
Ápa hatálya aIá, így Ár'e_t visszaigényelni nem tud, ezért felkéri az Alfoldviz Zrt.4, hogy a
befi zetett ÁFA kérdésében továbbí egyeztetés kertilj on lefolytatásra.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzász lás nincs, akkor kérem a
képvisel -testtiletet, hogy kézfelnyrjtással szavazzák ffieg, hogy a megáLlapodást tovabb
tár gy alásra alkalmasnak ta|á|j ák.

A képvisel -testiilet 5 igen szavazattaI- 1art zkodás, és ellenszavazat nélkiil - egyhangblag, az
al abb i határ o zatot ho zta:

3 1' l 20 13 . (IY .2 4.| Q.|kormánv zati határ ozat
Murony Kozség onkormányzatának Képvisel _testiilete

hozzájárulását adja a\thoz, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt.,
mint d,,, A Békés Megyei YízmuvekZrt. tizemeltetésében
lév vízbázisok biztonságba helyezése'' címti
KEOP-2 .2 .3 lB09 -20 10 _0 004 számu proj ekt kedvezménye-
zettje a folyamatban lév beruházást vá|tozatlan formában
a támogatási szerzodésben vállalt kotelezettségek szerint
végezze eI.

A beruhá.zás megval sítása után a vksztv 10$. alapján a
létrejott vagyoni elemet az ALFÖLDVÍZ Zrt. iladja
Murony Kozség Önkormányzat részére az cinkormányza-
totmegillet hányadban.
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel _test{ilete

felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a
megállapodás a|áiráséra, azzal a kiegészítéssel, hogy a
befizetett Áp'n kérdésében további egyeztetés kertiljon
lefolytatásra.

tr'elel s:

Határid :

Fekete Ferenc ZoItán polgármester
Értelem szerint.

7./ Bejelentések

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A kozmunkaprogram beindult, a jov héten hozzáfogunk
betonozni, csináljuk a járdát tovább. Az utat rigy oldottam ffieg, hogy a tavalyi utjavítás az
nem volt valami tokéletes, mert amit tavaly megcsináltak, az tavasszalkt1ott Most kértem egy
szakembert, és szakember segítségével, de a mi embereinkkel fog|uk az utat tovabb javitaní.
Reméljtik így maradand bb lesz.
A 2O13-2O14-es tanév gy néz ki, hogy 8 osztályos lesz. Öreg István foígazgat rír segített
ebben, akinek meg is kosz<intem a kozremtikodést, és remélem a továbbiakban is
segítségtinkre lesz.
Az vodát pedig egyértelmti, hogy visszavessztik.
Nekem egyéb bejelenteni val m most nincs.

Dr. Baji Mihály jegyz : Nekem két bejelenteni val m lenne. Egyik, hogy a játsz tér a
LEADERpá|yazatbanbefogadásra kertilt. Nem kértek semmi hiányp tlást. Úgy nézki, hogy
a játsz tér pá|yazat nyerni fog.
A helyi építési szabáIyzat m dosítása ma késztilt el. Mindenki tudja' hogy a hamvaszt val
kapcsolatban már korábban volt dontés. Évekk el eze|ott az atertilet egy Speciális tertiletté lett
min sítve, most kidertilt, hogy vissza kell min síteni gazdasági jellegtí tertiletté. En l sz L az
j rendelet. Készítettem a helyi építési szabályzatr l sz l rendeletm dosítást. E'zzel
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kapcsolatban ismertetem az állami f építész idevonatkoz levelét. (Az Állami F építész
levele a jegyzokcinyv mellékletét képezi.) Gyakorlatilag javítás elvégzése után a helyi építési
szabáIyzat és a rendeletm dosítás jogszeníen j váhagyhat . A j váhagyást kcivet en a
teleptilésrendezési tervet, és a helyi építési szabáIyzatot az állami foépitésznek meg kell
ktildeni, illetve a j váhagyott, zátradékolt teleptilésszerkezeti tervet, szabá|yozási tewet, és a
helyi építési szabáIyzatot meg kell ktildeni. A szerkezeti tervm dosítást hatÍtrozattal kellene
j váhagyni. Egyrészt donteni kell a hamvaszt kapcsán arr |, hogy Murony kozség szerkezeti
tervm dosításával a képvisel _testtilet egyetért, vagy sem.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Kérem a képvisel -testiilet tagai| hogy amennyiben
nincs tobb hozzász |ás, kézfelnffitással szavazzanak Murony kozség szerkezeti
tervm dosításár l a hamv aszt kapcsán.

A képvisel -testiilet 5 igen szavazattal- tart zkodás, és ellenszavazat nélkiil - egyhang lag, az
al ább i határ ozatot hozta:

32 l 2013 .(IY .2 4 .\ o:lkor mánv zati határ ozat
Murony Kozség onkorm(nyzatának Képvisel _testtilete

rigy dont, hogy Murony kozség teleptilés szerkezeti tew-
m dosítását oly m don hajtja végre, hogy a hamvaszt
tertiletét átmin síti, és speciális tertilet jellegb l áthe|yezi
ke re ske d e l m i _ s zo I gáltat gazdas ági tertil etté.

Felel s:

Határid :

Fekete Ferenc Zo|tán pol gármester
É'telem szerint

Dr. Baji Mihály jegyz : Illetve donteni kell a teleptilés Helyi Építési Szabályzatár t sz l
1 /2 0 0 8 . ( I.29 .) onkormán yzati rendel et m do sítás ár 1.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Mit tartalmaznak a mellékletek?

Dr. Baji Mihály jegyz : Az 1. számu melléklet az orokségvédelmi szempontb l régészeti
lel helynek min stil tertiletek felsorolása. Jogszabály m dosítás miatt kellett ezeket a
m dosításokat nekiink is elvégezni.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Kérem a képvisel -testtilet tagjait, hogy amennyiben
nincs tobb hozzász lás, kézfelnyrijtáss a| szavazzanak a teleptilés Helyí Építési SzabáLyzatár l
sz 1 ll2008.(I.29.) onkormányzatírendelet m dosításár l.

A képvisel -testi'ilet 5 igen szavazattal- tart zkodás, és ellenszavazat nélkril _ egyhang,ilag,
elfogadta a rendeletm dosítást. (a rendelet szcivege a jegyz konyv mellékletétképezi)

Murony Kiizs ég Onko rm ány zata Képvis el _tes tÍitetének
7 l 2013 .(Iv.2 5.) iinkorm ányzati rendelete

a telepíilés Hetyi Építési Szabály zatár | sz l
1 /2 0 0 8. (I.29 .) ii nkorm ány zati ren delet m d o sít á s ár l

Buzgán Mihály képvis el megérkezik.
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Ladányi Lászl né képvisel : Nekem is lenne még bejelentésem. Április 30_án retro majálist
szervezttink, és idén ismét beneveztiink a kihívás napjára is, ahol lehet séget szeretnénk
biztosítani a civil szervezeteknek arra) hogy árulhassanak, és így bevételhez juthassanak. Nem
akarunk ktils személyeket felkérni stitemény, tidít árusításra, pont azért, hogy a bevétel
nálunk maradjon.
Május 4-énszinhátzi el adás lesz a mtivel désiházban, melyre a belép 500 Ft lesz. Egyel re
rigy néz ki, hogy van érdekl dés Íá' de majd meglátjuk. Ez most rijdonság is a
kcizmrível désben. A másik biztosan látta már mindenki, hogy a mtivel dési ház mellett fel
vannak á|Iitva az oszlopok.
A pá|yénatot, amit a fiataloknak megnyerttink, jirnius 30-án kertil átadásra. Mi |esziJrnk az
utols k, ahol kivitelezik, mivel mi nyertrink a legttibbet bel le, dZ utols nagy zát
rendezvényt is én vállaltam annak idején, amire apályánatban ktilon péru van. Tehát rigy lesz
felavatva. A civil szervezetek vezet inek ajánlottam, hogy gondolkozzanak e| azon, hogy ha
nem jegyz1k be magukat, akkor itt lesz a falunap, a kihívás napja stb. ezeken a
rendezvényeken k is árulhatnak valamit, hogy egy kis bevételtik legyen. Szívesen venném,
ha k is bekapcsol dnának a rendezvényekbe, és nekik is lenne egy kis civil szewezet
pénztik. Most ugy néz ki nem zárk znak el. Veled is beszéltíik elnok asszony' hogy a
falunapon aZ étkezést valahogy oldjuk ffiog, nem feltétleniil kell ktils vállalkoz , szerintem
mi magunk is meg tudjuk oldani, és akkor az alapítvényi pénz, és civil szervezetek pénze
gyurwszik. Jrinius 30 után, amikor ezek arendezvények meg voltak akkor látjuk mennyi pénz
van a falunapra. Akkor tudunk gondolkodni, hogy falunapra milyen programokat, mrísorokat
tudunk szervezní. Valami j szint is szeretnénk vinni aZ idei rendezvényekbe, hogy
osszefogva mi magunk biztosítjuk a vendé gIátást, elthez partnernek tekíndiik mind a civil
szervezeteket, mind a lakosságot. Valami j programot is kitalálunk mindehhez.
A másik, ahogyan azt a jegyzo irr is említette a játsz tér páIyazatot hiba nélki'il befogadták.
ÚgÉogy most már bizhatunk a támo gatásban.
A 10 milli s egészség pályézatr l (TÁMOP-6.1 .2.) még nem beszéltíink testtileti tilésen.
Tulajdonképpen nyerttink apáIyázattal, de tartalék listán vagyunk. Mert a dél_alfoldi régi ban
mindossze 4 onkormányzat, íntézmény, vállalkozás nyert. Nem 10 milli t, kevesebbet.
G d 11 polgármestere az tinkormányzatok képvisel je, a kistelepi'ilésekre vonatkoz an
egytittes fellebbezést ny jtott be, így én kiilon nem ny jtottam be fellebbezést. Vannak olyan
informáci im, hogy ha nem is 10 milli forintot' de a felét megkapjuk. Bízom benne, hogy
még a falunapig abb l is jon valamenni pénz, igy a gondok megold dnak.

Dr. Lázár Csilla Magdolna alpolgármester: Legut bb amikor temetésen voltam roSSZ id volt'
és felháborít viszonyok voltak a temet ben. Nem lehet bemenni csak sáros lábbal, itt vannak
a járdalapok nem lehetne lerakni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Most lett április eIején járda csinálva.

Dr. Lázár Csilla Maedolna alpolgármester: Biztosan korábban voltam ott. A másik, amit
szeretnék megkérdezni, hogy folyamatosan jelezzik a vállalkoz felé, hogy építsen urnafalat.
Miért nem épití fel az cinkormányzat? Akkor értékesíthetné is. Vannak olyan id szakok'
amikor nem lehet foldbe temetni. Átt a dolog, nem épiti fel senki, és miért kell nektink kiils
vállalkoz ra várni.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Azt sem tudjuk, milyen eloírások vonatkoznak az urnafal
építésre.
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Dr. Lázár Csilla Maedolna alpoleármester: Utána kell nézni az el írásoknak, mert vannak
olyan id szakok, amikor nem lehet ft'ldbe temetni. A tet alatt meg lehetne építeni.

Dr. Baji Mihály jegyz : Voltunk a temet ben a polgármester rirral, a kétsoros járda le van
rakva.

Dr. Lázár Csilla Magdolna alpolgármester: Beszélni kellene a vállalkoz val arr l is, hogy az
kegyeletsért , hogy a kopors t lerakj ák a sárba, és rigy emelik be a sírba. Miért nem lehet azt
valami bakra tenni.

Dr. Baji Mihály jegyz : En err l nem tudtam. Szombaton beszéltem a vállalkoz val, és
mondtam neki, hogy bent a takantásra figyeljenek oda. Megígérte, hogy utána néz, rendet
tesznek.

Buzgán Mihály képvisel : Ha lesz valami a k torésb l, akkor a temet el tt a parkol t is fel
lehetne tolteni. Sokat jelentene, ha lenne egy rendes parkol .

Ladányi Lászl né képvisel : Sokan eldobálják a Szemetet, nem viszik el a kukáig.

Dr. Lázár Csilla Maedolna alpolgármester: Még egy észrevételem lenne. Az vodánáI a játrda,

ami az tt l ffi98Y, rigy el van stillyedve, hogy amikor esik akkora viz á11 ott ffi g, hogy alig
lehet bemenni az vodÍha. Azt ki kellene emelni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: J meg fogiák nézni.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Pályazturtk az Erzsébet tábor programra, és 10 gyerekkel
m ehetiink Z átnkar a nyaral ni .

Buzgán Mihály képvisel : Tobben jelezték, hogy az ingyenesnek mondott utcanéwáltozással
probléma Van. Sok az utána járás, koltsége van. Reggel bemegy a busszal, délben haza jon,
mert nem vitt valamipapírt, és mehetujra.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Én már tobbszor felajánlottam, hogy szervezzenek
csoportot, és a kisbuszbeviszi Békésre az embereket. Vagy hozzél< be nekem a régi lakcím
kártyát, és én leadom azt, és hozom az jat. Az e|qén azt is ígérték, hogy kíhozzék.

Buzgán Mihál}' képvisel : Most meg aztizenik, hogy menjél be érte.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Vannak gondok. Akinek hat sági bizonyitvány kell annak
frzetni kell.

Buzgán Mihály képvisel : Annak idején ezugy indult, hogy azok a hat sági iratok, amiket ki
kell váltani koltségtérítésmentesek lesznek. E'zzel szemben addig nem adják ki, amíg nem
fizetnek.

Ladán}ri Lászl né képvisel : Szeretném, ha ez is benne lenne a jegyzokcinyvben. A behíz
kapcsán a facebookon figyeltem, hogy irgymond akozmunkásokat egy lakos megsz lta, hogy
ami foldet kirakott ahiza eIé a kozmunkás, amikor majd a fiivet kell nyírni, eltakarítja e. A
médiák kozolték, hogy a lakás el tt lév áteresztkciteles mindenki kitakarítani. Így oriilj onaz
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a lakos, aki el tt a kcizmunkás kirakta azt a néhány lapát fcildet, és nem bírságot kapott
helyette, és azt a néhány lapért" foldet igazán elterítheti a frinyírás el tt.

A másik a Verseny utcai lakosok megkerestek, hogy egy lakos el tt a rengeteg vas hulladék,
illetve aZ árokban k t<irmelék van. Polgármester urral' kimenttink kozciltiik vele, hogy
lakossági bejelentés érkezett az utcán tárolt hulladékkal kapcsolatban. A kcivetkezo hét elejéig
kapott haladékot, és ha addig nem takarítja el a vasat, és nem szedi ki a k torme|éket az
árokb l, akkor jegyzo rirral megytink ki, és bírságot kap. Visszamenttink ellen rizni, a vasat
betakarította az udvarára, és a k tcirmeléket is kiszedte. Így u Verseny utcai panaszokat
sikerÍilt orvosolni.
Akihez a járdalap ki lett száIlitva, és vállalta, hogy lerakja azIe is rakta' kivéve a bérelt fodje
el tt, de figyelmeztetttik, hogy vagy lerakja mindenhol, vagy vissza |esz száI|ítva a járdalap.
De osszességében az utcakép elfogadhat .

Fekete Ferenc Zoltán polgármester más hozzász lás hiányéhan az iilést bezárja.

' KmÍ. _

-''-7Fek&#nczffán
polgármester

3'b.;ffi
képvisel
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