
ul,t
2- t 12012.Ikt. szám:

Jegvz ktinvv

Késziilt: Murony Kozség Önkormányzata Képvisel -testtiletének 2012. december 27.'én
megtartott kozmeghall gatásár l.

Az iilés helve: Miivel désiHaznagyterme (Murony, Szarvasi u. l14.)

Az iilés elniike:
Fekete F erenc Zoltán pol gármester

Jelen vannak Muronv Ktizség onkormánvzata részér l:

Fekete Ferenc Zo|tán polgármester
Fekete Zolté.r;' Ferenc képvisel

i'"1'1li;":::;i#ffi i't:iJisel
Pocsai Imre képvisel

Tanácskozási ioggal részt vett:
Dr. Baji Mihály ko1egyzo
tlyés Péter Békési Kommunális és Szolgáltat Kft.
Pataky Attila Békési Hulladékgyríjt Kft.
Piiski LászI
Somlyai Imréné
Máté Ferncné
Koppányné Gorog R zsa
Vágási Gábor érdekl d k

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Tisztelettel koszonti a kozmeghallgatáson megjelenteket.

Megállapítja, hogy aZ tilés hatírozatképes. Megállapítja, hogy az iilésr l távol van Buzgán
Mihály képvisel , illetve Dr. Lánár Magdolna Csilla alpolgármester. Az tilést megnyitja.

A jegyzokcinyvet Murony Kozség Önkorm ányzata rész&ol Ladányí Veronika vezeti,
jegyzokonyv hitelesít knek Fekete ZoLtánFerenc és LadányíLászl né képvisel ket javasolja.

Fekete Ferenc Zo\tinpolgármester kéri a képvisel -testtiletet, hogy a hitelesít k személyér l
szavazzanak.
Murony Kozség Önkormányzat Képvisel _testtilete 5 igen szavazaÍtal ellenszavazat és

furt zkodás nélktil - a hitelesít személyére tett javaslatot elfogadja. Kéri, hogy a jelenlev k
kérdezzenek.

Váeási Gábor érdekl d : A kozmeghallgatást miért csak ma kellett meghirdetni?

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Val ban voltak szervezési problémák, de véleménye

szerint, ha a megjelentek egyetértenek vele, nincs akadá|ya annak, hogy januárban ismét

tartsanak egy kozmeghall gatást.

Ptiski Lászl érdekl d : Szeretne vá|asztkapni néhany kérdésre. Rengeteg kutyaiirtilék van a

házak el tt a járdákon' a kcivesutak széIe t redezett, áLLít lag nincs alapjuk. A szélén lév
kavicsot az aut k véleménye szerint hamar kihordják.



Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A véleménye dZ, hogy a a saját portája el tt a
kutyatirtiléket mindenki takarítsa el.
Az onkormányzati utak szélesítve lettek, lehetett megoldani. Amennyiben esetleges
karokoz ás s al kap c so l atb an b ej el entés érke z7k, az onkorm án Yat akko r tud intézkedni.
Az idén is kikátyuzfunk tobb utat - pl: Mokry, Békési utca _, de sajnos ennyire futotta a
kozmunkára kapott keretb l. Jov re ismét folyat dik a program' igyekeznek minél tcibb utat
kijavítani.

Ptiski Lászl érdekl d : Atemet ig nem lehetne azutat megszélesíteni?

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Nem onkormányzati irtr l van sz , aKozutté,, ezt a kérést
már korábban megfoga|mazruk feléjiik, de sajnos az iJrgy itt megállt.
Jtiv re ismét folyat dik a kcizmunkaprogram, dZ ritfel jítást jov re is beterveátik'
igyeksziink az állagot meg vni.

Ptiski Lászl érdekl d : Akozmunkások megcsinénják az árkot' kirakják a foldet, de azt nem
nézlk, hogy a dudacs nél átfolyik- e avíz.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A saját portája el tt Sosem kellett tisztítani a dudacsovet,
mert kitisztítj a maga el tt.

Vágási Gábor érdekl d : AzÓrházutcána 11O-es cs<ivon szerinte aviznem fog átfolyni. J l
meg kellene btintetni szabálysértési eljárás során.

Dr. Baji Mihály kc'rjegyz :2012. ápn|ís l-jét l az általános szabálysértési hat sági jogkcir
már nem jegyzoé. Véleményes szerint t bb ember ,,Sáros'' lehet az adott tigyben.

Ptiski Lászl érdekl d : Írásban ke|I az ilyen iigyeket bejelenteni? Csak btintetni lehet?

Dr. Baji Mihály kcirjegyz : Igen, irásban, mert annak nyoma van. Minden írásos bejelentés
alapján a hivatal intézkedik. Véleményes szerint az igazságos az |enne, ha minden utcát,
minden átfoly t megvizsgálnának, és hiányosság és hanyagság esetén el lehetne járni.

Pocsai Imre képviselq: Kis teleptilésen éltink, azt gondolja, hogy a szomszéd nyugodtan
sz ljon a másiknak. o is tobb esetben sz It, volt' amikor sikert ért el. Annak nem látja
értelmét, hogy nehéz anyagi koriilmények koú élo embereket feljelentsen.

Dr. Baji Mihály kt'rjegyz : Voltak már idén ilyen ,,SZomSZéd'' tigyek, pont a Lenin utcában,
ahol a békési Építéshat ság mar intézkedett is.

Pocsai Imre képvisel : Csak annyit kér, hogy ha már egyiitt éltink, akkor el bb egymásk zt
beszéljiik meg a problém ákat.

Vágási Gábor érdekl d : A polgármesternek tudnia kell ezekr l a dolgokr l.

Pocsai Imre képvisel : Azért vagyunk itt, hogy megbeszéljtik a problémákat, és ha fudunk,
fo go.'k r ajta v áltoztatti.



Dr. Baji Mihály korjegyz : Kéri a megjelenteket, hogy ha problémát észlelnek, írásban
tegyenek bejelentést az onkormánYat folé.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van egy nagyon fontos dolog' amir l a falu lakosságát
té$ékoztatni sztikséges. 2012. december 31. napjával lejar a hulladékszállítási szerzodés a
jelenlegi szolgáltat val. Jov év január l-jét l ilyen szo|gáltatást már csak onkormányzati
tobb ségi tulaj donri szol,gáltat v égezhet.
A fentiek miatt ezt a kérdést már tárgyalta a képvisel -testiilet, de akkor még nem voltak
kiforrott ajánlatok a jogszabáIyí változások miatt. Vannak irjabb ajánlatok, a képvisel -
testtilet a jobb ajánlatot fogja elfogadni.

Piiski Lászl érdekl d : 60 literes kukát is lehet igényelni? o most kéthetes szállítást fizet' 80
oÁ-át a heti szolgéltatás díjának.

Pocsai Imre képvisel : A gépjármri minden héten kijon, azt ki kell fizetni. A jogszabályi
váItozást nem a képvisel _testiilet találta ki, a változásokat víszont végre kell hajtani. Például
a SzeÍrnyvíz esetében ha elkésziil a SzennyvízháI zat' annak ára addigramir duplája lesz.

Vágási Gábor érdekl d : Aki jelenleg szippant, annak sem olcs .

Ptiski Lászl érdekl d : Véleménye szerintigy nem lehet tudatosságranevelni.

Pocsai Imre képvisel : A képvisel -teshiletnek a feladatokat végre kell hajtania, a szabáIyokat
betartatnia.

Piiski Lászl érdekl d : Mi van a kutyák chipezésével? Nem lehetne megoldani rigy' mint a
kutyaoltást?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Január l-jét l kcitelez a chipezés. Már beszélt az
állatorvossal, véleménye szerint a fiítési szezon letelte után kellene megszervezti.

Ladányi Lászl né képvisel : Sajnos sok lesz a k bor kutya, amelyek nem csak a falubeli
lakosokt l származnak, hanem az átutaz kt l is. Nyáron szemtanrija volt, amikor a já sz tér
mellett, fényes nappal kiraktak egy kutyát egy aut b l. Kirakták, majd gyorsan elhajtottak.
Sajnos olyan gyorsan tortént a dolog, hogy nem tudták a rendszámot felírni.
Véleménye szerint az á|Iatmenhely l lehetne segítséget kérni.

Dr. Baji Mihály korjegyz : Az onkormányzatnak van kutyabefog val szerz dése, mindet
nyilván nem lehet elvitetni. Ktilteriileten a vadászoknak is csak jogszabályi feltételek _ lakott
tanyát l számított távolság,hauzi avadat, stb - mellett van lehet ségiik k bor kutyát lel ni
Visszatérve a hulladékszáI|ítási k<izszolgáItatás kérdésére, január l-jét l j szabályozás lép
életbe, már lerakási járulékot, és foliigyeleti díjat is fizetni kell.
Két pályaz Van jelen, mindkett megfelel annak a jogszabályi el írásnak, hogy
onkormányzatt tobbségi tulajdonrinak kell lennie: a Békési Kommunális és Szolgáltat Kft.
90 %-át az cinkorm ányzatí LIsz. Kft, 1 O %-át Békés Város Önkorm ányzatatulajdonolja.
A Békési Hulladékgytíjt Kft. a Békés-Manifest Non-profit Kft. tagtra, amely tobb
nkormányzat tulajdona, ide lépett be Murony Kozség Önkotmányzata a képvisel -testtilet

korabbi dontése alapján.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Javasolja, hogy a jelenlegi szo|gáItat val kertiljon 3



h nappal meghosszabbításra a szerz dés. Addig megtcirténhet egy kcivetkez
kcizmeghallgatás is, véleménye szerint a képvisel -testtilet az olcs bbat fogia vá|asztari.

Ladanyi Lászl né képvisel : Javasolja, hogy 3 h nap mrilva is kérjen a képvisel _testtilet

ajánlatokat, mert addigra lehet látni a jogszabá|yi vá|tozásokat.

Dr. Baji Mihálv k<iriegyz : Bontja az ajánlattev k által beadott, ezen jegyzilkonyv mellékletét
képezo ajanlatokat. Tájékozatja a jelen lev ket a beadott ajánlatokr l.

Pataky Attila BékéSi Hulladékg}rtijt Kft.: A tcirvény még tavasszal m dosulhat, ezért az
ajánlatban nincs benne a lerakási díj, amelyet rigy is magasabb szintti jogszabály fog
meghatározni. Számítása szerint a keletkezett hulladék alapján ez lakásonként évente 900 Ft_
ot jelenthet, és nem 3.000 Ft_ot.

Ladányi Lászl né képvisel : Annak idején a szolgáltat minden lakossal szerzodéSt kotott. Ha
most máshonnan lesz szolgáltat , lehet, hogy nem mindenki fog szerzodést kcitni.
YáItozás esetén mi lesz az edényekkel?

Ilyés Péter Békési Kommunális és Szolgáltat Kft.: A szerzodés részeként 120 literes edényt
fu dnak bizto sítani. B ármikor tudn ának kezdeni.

Pocsai Imre képvisel : Hagyjuk meg a képvisel -testtiletnek a dontést.

Pataky Attila Békési Hulladékgyrijt Kft.: Január l-jét l k is tudják biztosítani a
szolgáltatást.

Ilyés Péter Békési Kommunális és Szoleáltat Kft.: Elhangzott, hogy macera lenne j
szolgáltat val j szerzodést k tni. Véleménye szerint a jogszabáIyi m dosítások miatt a
régivel is rij szerzodést kell kotni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a két szo|gáitat kozel azonos ajánlatot
tett. Kiilonbség annyi van' hogy a Manifostbe val belépés 250.000 Ft-ba kertilt, mig az q
békési szolgáltat hoz t rtén belépés 100.000 Ft-ba keriilne.

Dr. Baji Mihály kcirjegyz : Véleménye szerint vannak még tisztánatlan kérdések, amelyeket
tisztázni kell.

tu
Fekete ZoltánFerenc

j egy zokcinyv hitele sít


