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Jesvz kiinvv

Késziilt: Murony Kozség onkorményzata Képvisel -testtiletének 20t3. május 29-én
megtartott tilésér l.

Az iilés helve:

Jelen vannak:

onkorm ényzat tanácsko z terme

Fekete F erenc Zo|tán pol gármester
Dr. Lazár Magdolna Csilla alpolgármester
Buzgán Mihály képvisel
Pocsai Imre LászI képvisel
Jeneiné Batízi Julianna képvisel
Ladányi Lászl né képvi s el
Fekete Zoltán Ferenc képvisel

Dr. Baji Mihály jegyzo

Kovács Edina Városi Humánsegíto és Szociális SzolgáIat
Viszokainé Mári Renáta BMKH Békési Járási Hivatal Járást

Munkaiigyi Kirendeltsége kirendeltség_
vezeto

Dr. Csarnai Judit BMKH Békési Járási Hivatal hivatalvezeto
Dr. Farkas Lászl BMKH Békési Jarási Hivatal hivatalvezeto-

helyettes
Csíborné Such Anita véd n

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel koszont mindenkit, ktilonos tekintettel a
meghívott vendégekre. Megállapítja, hogy az iilés határozatképes. Az tilést megnyitja.

Jegyzokonyv hitelesít knek Dr. Lézár Magdolna Csilla alpolgármestert és Ladányi Lászl né
képvisel t javasolja.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képvise1 -testi'iletet, hogy a hitelesít k személyér l
szavazzanak.

A Képvisel _testtilet 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tafi zkodás nélktil - a hitelesít
személyekre tett jav aslatot elfogadj a.

Ezt kcivet en a napirendi pontok ismertetése kovetkezik. Fekete Ferenc Zoltán a
meghívottakra val tekintettel, aZ alábbi m dosítással javasolja elfogadásra a napirendi
pontokat.
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Napirendi pontok:

L l T áj ékoztat a munkanélktil i sé g helyzetér l .
El ad : Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezet

2.l Beszámol az AlapszolgáLtatási K<izpont 2012. évi mtikodésér l.
El ad : Kovács Edina , aMezoberényi Városi Humánsegít és Szociális

Szolgálat ígazgat ja
Jeneiné Batizi Julianna az Alapszo|gá|tatási K zpont vezet je
Csíborné Such Anita véd n

3.l Beszámol a20l2. évi gyermekj léti és gyermekvédelmi tevékenységr l.
El ad : Dr. Baji Mihály jegyzo

4./ DAREH társulási megállapodás.
5./ Önko rmányzati voda alapítása.
6.lKozep-Békési Térség lv vizmin ség-javít

megállapodás m dosítása.
7 .l Bejelentések, egyebek.

onkorményzatí Társulás társulási

Fekete Ferenc ZoLtén polgármester a napirendi pontok ismertetése után kéri a képvisel -
testtiletet, hogy kéz fe|nyrijtással szavazzaÍuak a napirendi pontokr l.

A Képvisel _testtilet 7 ígen szavazattal _ ellenszavazat és tart zkodás nélktil - a napirendi
pontokat elfo gadj a meglár gyalásra.

1./ T iékoztat a munkanélkiilisée helvzetér l.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megkapta mindenki a békési Munkaiigyi Kirendeltség
írásos beszámo\ ját, mely egy részletes beszámol . A beszámol val kapcsolatban van kérdése
valakinek? A Munkatigyi Kirendeltséggel évek ta j kapcsolatunk van, és nincs ez másként a
vezetováltás ta sem. Az onkormányzatnak az a céL1a, hogy minden rászorul nak, aki onmaga
nem tud munkátta|álni, biztosítsa a szociális ellátáshoz sztikséges egy h nap munkaviszonyt,
annak érdekében, hogy senki se maradjon ellátás nélkiil. Ennek ellenére minden évben van
néhány ember, aki kiszorul aZ ellátásb l, mert nem él a felkínált lehet séggel, vagy a

munkáh oz va\ hozzááI|ásáva| vannak jelent s gondok. Így mindig van, akit egy-két évig nem
vonunk be a kozfogla|koztatásba, ezt a dontést azonban meg kell hoznunk annak érdekében,
hogy a hatékony munkavégzés biztosított legyen. Az adott |étszám kereten beltil lehet ség
varl aZ emberek cseréjére, mely lehet séggel éliink is, annak érdekében, hogy a 30 napja
mindenkinek meg legyen. A mrilt héten tartott a Munkaiigyi Kirendeltség ellen rzést, a
kozmunka programban foglalkoztatottak k rében. Az ellen rzés során nem talált kifogásolni
val t, a munka az idojárás viszontagságai ellenére halad, melyet a Munkatigyi Kirendeltség
fot i is a|átámasztanak. E^ aZ elfogadhat szintet a jov ben is tartani kívánjuk. Az
elhangzottakkal kapcsolatban Van e valakinek kérdése, észrevét e|e? Az írásos tá$ékoztatás

mellé a kirendeltség_vezeto asszony kívan e kiegészítést tenni?

Viszokainé Mári Renáta kirendeltsée_vezet : Ktilonosebb kiegészítést nem kívánok az irott
anyaghozhozzáfuzni. Koszoncim abiztat szavakat, magÍlm is irgy érzert, hogy j kapcsolatot
sikertilt kialakítani az onkormányzattal. A vezetoi váltás során mindenkiben kétségek
mertilnek fel. Az tamajd 9 h nap telt el, és az eltelt id szak zokken mentes volt. Én is azt

tudom meger síteni, amit a polgármester rir is mondott, egy felé haladunk, egyek a céljaink.
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A kozfo glalkoztatás tertiletén vannak lényeges feladataink. De rigy látom, eZ rLagyon j l
mtikodik a teleptilésen. A Munkatigyi Kirendeltség is rigy gondolja, hogy az nagyon fontos,
hogy az énntetteknek meg legyen a 30 nap ledolgozott id évente. Senki se keriilj n olyan
helyzetbe, hogy teljesen ellátatlan marad. Bízunk benne, hogy fudunk keretet biztosítani a
kozfoglalkoztatáshoz. A Munkaiigyi Kirendeltség adatai szerint Muronyban 54 fo dZ, aki
érintett. Ez a lakosok osszlétszárnat tekintve nem olyan nagy szám. Biztosan lesznek k zÍiliik
is, akik tart san elhelyezkednek, és kikeriilnek a kozfog|a|koztatási rendszerb l. Koszcin m
szépen a meghívást, és ha valakinek kérdése Van' vátom azt.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Vannak olyanok, akik maguk is el tudnak helyezkedni
hosszabb-rovidebb id re, aminek az onkormányzat is ortil. Egyrészt behatároltak a

lehet ségeink a foglalkoztatottak számát tekintve, másrészt sok esetben maga a dolgoz is
jobban jár akkor,ha az onrlaga választott helyen dolgozik, mert ez rendszeint magasabb bért
is jelent. Azonban akik onmaguk nem tudnak munkaviszonyt létesíteni, azo|<nak igyeksztink
segíteni abban, hogy az ellátáshoz szí.ikséges egy h napot ledolgozhassa. Az a célunk, hogy
ne legyen e|Iátatlan senki sem, mert az, végs soron rigyis az <inkotmányzat gondja lenne,
mert segélyek formájaban rigy is támogatnunk kell. Koszon<im a sz beli kiegészítést, és
riil k a j munka kapcsolatnak. Bízom benne, hogy ez a jovoben is megmarad.

Amennyiben egyéb hozzász lás nincs, akkor kérem a képvisel -testtilet tagjait
kézfelny$tással, szaYazzaÍIak a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Jarási Hivatal Járási
Munkaiigyi Kirendeltsége áItal beny jtott írásos tájékoztat elfogadásár l.

A képvisel _testtilet 7 igen
az alíhbi határ ozatot hozta:

szavazatta| _ tart zkodás, és ellenszavazat nélLul _ egyhangi|ag,

33 l2013.N .29.\ nkormánvzati határozat
Murony Kcizség Önkorm ányzatának Képvisel -testtilete a
Békés Megyei Kormányhivatal Békés Járási Hivatal Járási
Munkatigyi Kirendeltségének ( 5630 Békés Mirzeum koz 1.)

írásos, és sz beli tájékoztat ját Murony kozség munkanélkti_
liségi helyzetér l elfo gadj a.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : értelem szerint

2./ Besz mol azAlanszoledltatdsi Kijzoont 2012. évi míÍk désér l

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A mezoberényi Városi Humánsegít és Szociális
Szolgálat képviseletében Kovács Edina igazgat t kciszontom. Az irásos anyagot megkaptuk,

mely rigy gondolom minden tertiletre kiterjed . A muronyi Alapszo|gáltatási Kcizpont
részérol, annak vezetoje Jeneiné Batízi Julianna van jelen, illetve Csíborné Such Anita
véd n , aki a gyermek á||apotával kapcsolatos kérdések megválaszolásában á1l rendelkezésre.

A megkiildott írásos arrya1gal kapcsolatban van e valakinek kérdése, illetve Kovács Edina

igazgat kíván_e sz ban hozzáfuzni valamit a leírtakhoz? A mezoberényi Városi
Humánsegíto Szociális Szolgálattal a jciv ben is szeretnénk fenntartani a társulást, mivel ez

egy gyiimcilcsciz egytittmtikcidés. Úgy gondolom, hogy ez mindkét részr l kolcsoncis.

Kovács Edína Városi Humánsegít és Szociális Szolgálat igazgat ja: Tisztelt Képvisel -
testÍilet ez az egytittmrikcidés 2007 ta mrikodik sikeresen. A gyermekj léti szolgáltatás
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mrikodtetése nem kis feladatot r a muronyi családgondoz ra, rigyhogy tulajdonképpen egy
negyed állásban végzi ezt a feladatot . 22 gyermek részesiilt alapellátásban, illetve védelembe
vétel 15 családot érintett a tavalyi évben. Tudni kell, hogy a védelembe vétel kereteiben csak
azokat a családokat gondozzák, akik a kcitelezo egyittmtikcidés feltételeinek eleget tesznek.
Erre a gyámhat ság kotelezi a családokat. Ez a kcitelez egytittmrik dés mindig nehezebben

mtikc'dik, mint az nkéntes. Az cinkéntes egyiittmríkc'dés keretében sokkal hatékonyabban
mrikodik a gyermekvédelmi feladatok ellátása.

A muronyi je|zorendszeri mtikodésr l megtartottuk március 3 l_ig a szokásos éves

tanácskozásunkat, ebb l is kidertil, hogy nagyon j a gyermekvédelmi rendszer

egytittmtík<idése. A kolcson<is megbecsÍilés, tájékoztatás jellernzí a kapcsolatot. Az elmrilt
évek a|att a jelzorendszeri tagoknak egytittmtikodése sokat alakult, a kolcson<js elvárásoknak
ígyekeztek megfelelni, és így egyetlen gyermek sem maradt vesz élyeztetett kortilmények
k z tt. Ez az egyiittmtik dés nagyon fontos a veszé|yeztetettség megel zésében, illetve a

veszélyeztetettség megsztintetése szempontjáb l. Most már kutatások is alátámasztják, hogy a
hatrányos helyzettí gyerekek kciztil sokkal sikeresebbek azok, akik védelemben részestilnek,

mint akik nem részestilnek védelemben. Az alapellátás keretében mtíkodnek, és a
jelzorendszeri feladatok sikeresebbé teszik a segítségnyrijtást. Amikor befejez dik ez a

tanulmány konkrét adatokkal is a|átámaszthat lesz a jelzorendszeri szolgáltatás

hatékonysága. A gyermekj léti szolgÍltatás az nagyon sok olyan feladatot felvállal ami a

prevenci t szolgáLja, és ez nagyon fontos a szo|gáItat az kamasz csoportot mrikodtet. A
muronyi Alapszolgáltatási K zpont vezetoje, Jeneiné Batízi Julianna minden páLyázati
programban részt vesz. Én rigy gondolom példaértékri munkát végez. Erzsébet táborba vitt
tavaly 10 gyermeket, a,,Minden Gyerek Lakjon J l'' alapítvány programját is igénybe veszi,
igy 32 család részesiil juttatásban. A Gyermekétkeztetési Alapítványho, is rendszeresen
páIyázik Úgy gondolom' hogy a muronyi gyermekeknél ezeket a lehet ségeket nagyon j l
kihasználja. Minden egyes szewezet támtogatásá! amit csak lehet, igénybe veszi. Ennyit
szerettem volna még cisszefoglal ként elmondani. A felmerÍil kérdésekre szívesen
vá1aszo1ok.

Buzgán Mih ly képvisel t vozik, a Képvisel -testtjlet létsz ma 6 f re csÖkkent.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Ilyen mélységti írásos, és sz beli tájékoztat után már

nincsenek kérdéseink. A kcizos egyiittmrikodés eddig is hasznosnak bizonyult, és reméljtik a
továbbiakban is igy folytat dik. Murony nem nagy teleptilés, igy bizonyos feladatok

ellátásához nélktilcizhetetl en az egyÍittmrikodés. Voltak, és vannak olyan esetek, amikor ez
nem felh tlen, de a Városi Humánsegít Szociális Szolgálattal val egytittmtikodéstink nem
ide tartozik.

Dr. Baji Mihály jegyz : A beszámol val kapcsolatban meg tudom er síteni az nkormányzat
részérol a j egytittmríkcidést, mind szakmailag, mind pénziigyileg hasznos az onkormányzat
szátmttra. A normativa esetében a tarsulást a koltségvetés még a tovabbiakban is preforéija,

tehát azt mondom, hogy egyébként sem lett volna más rit, hogy ellássuk ezeket a feladatokat.

Koszonom az egytittmrikcidést mind Kovács Edina Városi Humánsegito Szociális Szolgálat
igazgat jának, mind Jeneiné Batízi Julianna Alapszolgáltatási Kozpont vezet nek. Amit
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kérnék, és a polgármester írr nem mondta. Márciusban a mez berényi Polgármesteri Hivatal
pénziigyi osztályáva| egyeztetttik a pénzigyi elszámolást. Az onkormányzatnak, az iskola'
illetve az vodatársulásban tcirtén ellátása után van egy kis tartozása, illetve a j gazdálkodás

eredményeként a Varosi Humáns egito Szociális Szolgálat esetén egy kis t l fizetéstink

keletkezett. Amikor márciusban itt volt egyeztetés, akkor Hidasi Zoltár'na| azt beszélttik, hogy

ne a ktilonbozetet utaljuk át. Murony tartozik 1 400 000 Ft-al az voda, és iskola után, míg a
Városi Humánsegíto Szociális Szolgálat esetén, pedig 800 000 Ft tulfizetéstink van. Torténjék

meg atartozás megfizetése, illetve atuIfizetés visszaftzetése. ,

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Mez berény ragaszkodott ehhez. Én logikusabbnak
találtam volna a kett kcizotti kiil<inbozet átuta|ását, mint a teljes cisszegek ide_oda utalását.

De ha pénzigyileg így aZ egyszenibb ám legyen, azonban ezt minél el bb rendezni kellene.

Dr. Baji Mihály jegyz : Szeretnénk, ha az igazgat n felvenné a kapcsolat a mezoberényi

Polgármesteri Hivatal pénnlgyi osztályával, és megbeszélnék a pénzugyi rend ezést. Nem
akarjuk, hogy a kés bbiekben gond legyen.

Kovács Edina Városi Humánsegít és Szociális Szolgálat igazgat ja: Én egyeztettem a

gazdasági vezetovel, és azt a támogatást, amit támogatásként utalt át Murony mi vissza is
utalfuk. Az ta meg kellett kapni. Ez 200 000 Ft k riili osszeg. De utána fogok nézrn. Viszont
a 600 000 Ft az a normatíváb l ered , az állami támogatásb l maradt fenn. Azt pedig

egy eztetrlink, ho gy Muro ny leszÍtmlíuz a nektink a ko z fo gl alkoztatást.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Ezvalahol elcsirszott, majd tisztáznlk.

Dr. Baji Mihály iegyz : Egy kozos dolgunk van még, a TÁMOP_5.4.9 -Ill1-2Ot2-00Ol7
azonosít szétmupá|yazatot megnyerttik, szervezetfejlesztés témában, amiben Mez berénnyel

egyutt Murony kozség is benne Van. Elvileg május 1-t 1 elindult.

Kovács Edina Városi Humánsegít és Szociális Szolgálat igazgat ja: Igen, és holnap lesz az

els lakossági f rum, a projektnyit rendezvény. Erre szeretettel várjuk polgármester urat,
jegyz urat, mint konzorcium partnert, és a projekt asszisztenst is. Ez leszaz els rendezvény,
ezt kovet en lesznek megrend ezve a ke'pzések' a pedag gusoknak lesznek képzések, ez is
akkreditá|t ke,pzés, illetve lesz 3 olyan workshop ahol ilyen országos hírrí el ad kat fogunk

hívni. Mindenkit szeretettel várunk. Végtil szeretném megkoszonni aZ onkormánpat
egytittmtikcidését mindenben partnerce találtunk, mert hogy apozitívan állnak a feladatokhoz.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Koszcinjiik szépen a kiegészítést. Van még kérdés az

írásos anyaggal, vagy az elhartgzottakkal kapcsolatban?

Ladányi Lászl né képvisel : Mint képvisel szeretném megkoszonni az igazgat n nek a

kozos munkát, illetve Jeneiné Batizi Juliannának, akivel most annyira cisszecsiszol dfunk a

kozos rendezvények, és pá|yazatok alkalmával. Így jobban belel áttam abba a munkába is,

amit csinál, és csinálunk, egytitt és párhuzamosan, hogy azért a 8 réhan o Sem egy
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munkakort lát el, ugyanrigy ahogyan én sem. Ez azért sok szervez munkával jar.Ez egytitt jár

azza| is, hogy sok esetben haza viszi magával az ember a megoldand feladatokat

gondolatban, illetve foleg a páIyazat írási feladatokat ténylegesen is. A kozségben, és a

kozségért mi páIyazunk az id sebbeknek, és a fiataloknak, én pedig a tobbi korosztálynak.

Ez mindenképpen dicséretre mélt , és kclszonom, hogy j l egyÍitt tudunk mtíkcidni.

Fekete Ferenc Zo\tán polqármester: Az e|hangzottakkal kapcsolatban van e még kérdés,

észrevétel? Amennyiben nincs akkor, kérem a képvisel -testiilet tagtrait kézfelnyujtással,

szavazzanak a Muronyi Alapszo|gá|tatási Kozpont írásos, és sz beli beszámol jának

elfogadásar l.

A képvisel _testÍilet 6 igen szavazatta| _ tan zkodás, és ellenszavazat nélktil _ egyhangí|ag,
az alábbí hatttr o zatot hozta:

3 4 l 2013 .N.29 .| n\.or mánv zati határ ozat
Murony Kcizség Ónkormányzatának Képvisel -testÍilete a
muronyi Alapszolgá|tatási K zpont 2012. évi mtikodésér l
sz | írásos, és sz beli beszámol t elfo gadja.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : értelem szerint.

3./ Besz mol a 2072. évi wermek: " ": és wermekvédelmi tevékenvségr l

Fekete FereÍrc Zoltán polgármester: K vetkezo napirendi pontunk írásos anyagát mindenki
megkapta. Atadom a sz t jegyzÍ| rirnak.

Dr. Baji Mihály jeeyz : Jogszabályi kotelezettségnek tesztink eleget ezze| abeszámol val, és

bízunk benne, hogy a felettes hat ság is kielégít nek találrja az cinkotmányzat 2012. évi
gyermekj léti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásár l sz l írásos beszámol t.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Úgy gondolom, hogy lévén eZ egy'sza\<nai beszámol ,

igazáb l azok fudják elbírálni, akik jártasak ezen a szakmai téren. En irgy látom, hogy
szakmailag megaIapozott beszámol r l van sz . Ha kérdés, észrevétel Van aZ anyaggal

kapcsolatban, kérem jelezzék.
Amennyiben nincs akkor, kérem a képvisel _testÍilet tagjait kézfelny jtással, szaYazzanak a

2Ot2. évi gyermekj léti és gyermekvédelmi tevékenységr l sz l beszámol r l.

A képvisel _testi.ilet 6 igen szavazattal - tart zkodás' és ellenszavazat néLkil _ egyhartg(iag,
az aléhbi hatítr o zatot ho zta;

35/20 L 3. (V.29.) iinkormánvzati határozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testÍilete

megtárgya|ta a jegyzo által készített, dZ nkormányzat

gyermekj léti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásár l a

20LL május és 2012. április id szakra terjed en késztilt
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átfog értékelést, a Képvisel _testtilet az átfog értékeléssel
egyetért.

Megbizza a jegyzot, hogy
el írásoknak megfelel en

gyárrhat sághoz.

az átfog értékelést a jogszabályi

kiildje meg véleményezésre a

Felel s: Dr. Baji Mihály jegyz
Határid : 2013. május 31.

4./ DAREH társuldsí mee llupodás

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: K<ivetkez napirendi pontunk a DAREH társulási
megállapodás m dosításainak ismertetése. A hulladékgazdálkodás egy olyan onkormányzati
feladat, melyet onáll an nem fudunk ellátni, így mindenképpen csatlakoznunk kell valamilyen
hulladékgazdálkodási társuláshoz. A m dosításr l sz l részletes írásos anyagot mindenki
megkapta a testtileti tilést megel zoen. A megktildcitt anyaggal kapcsolatban van e valakinek
kérdése?

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A II. Határozati javaslatnál, mit jelent eZ a Mez berényt
feltiinteto tablazat?

Dr. Baji Mihály jegyz : Amit megktildtÍink írásban az a m dosít okirat. Az egységes

szerkezetri társulási megállapodást a nagy terjedelemre val tekintettel emailben kiildtiik meg.

Mez berény csatlakozni kíván a társuláshoz, és ezt valamennyi tagnak j vá kell hagynia. Ami
ránk vonatkozik az a m dosítások tudomásulvétele, illetve az egységes szerkezetu társulási
megállapodás elfogadása.

Fekete Ferenc Zo\tán poleármester: Amennyiben egyéb hozzász lás nincs, akkor a Délkelet-
Alfi'ld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer társulási megállapodásának m dosításait.
Az el terjesztésben szerepl határozati javaslatoknak megfelel en elfogadásra javaslom,

kérem kézfelnyuj tás s al, szay azzanak a m do sítások el fo gadás ár l.

A képvisel _testi'ilet 6 igen szavazatta| _ tan zkodás, és ellenszavazat nélkiil - egyhangulag
az alábbii hatír o zatot ho zta:

3 6 l 2013 .N .29 .| onkor mánvzati határ ozat
Murony Kcizség Önkorm ányzatának Képvisel _testiilete a

Délkelet-Alfi'ld Regionális Hulladék gazdáIkodási Rendszer
társulási megállapodásának feliilvizs gálatával egyetért, a
társulási megállapodás m dosításait, az el terjesztésben
szerepl határ ozati j avas l atoknak me gfel el en e l fo gadj a.

Felel s: Fekete Ferenc Zo|tánpolgármester
Határid : értelem szerint.
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5./ onkorm nvzatí voda alapítdsa

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az onkormínyzati voda alapítása a k vetkezo napirendi
pontunk. Err l már tobbszor beszélttink idén, és egyetértettiink abban, hogy nem kívanjuk
fenntartani a jelenlegi társulási formát. Nem látunk bele a pénz felhasználásba, aZ

elszámolásba. Nem tapasztaljuk a kcilcsoncis bizalmon alapul egyiittmtikodés el nyeit, csak
az ebb l származ gondokat. Sokkal tisztabb képet fogonk kapni, ha aZ onkormánYat
mrikodteti az vodát. Majd menet kozben látjuk, hogy szakmailag meg fudunk_e mindent

magunk oldani, de legalább fudjuk, hogy az vodára fordított koltség mennyi, illetve mire
fordítottuk. E|ozetesen ezel<rol a kérdésekr l már beszélttink. Az el terjesztésben az

onkormányzati voda megalapításának kezdeti feladatait foglaltuk <issze. Ez még egy
folyamat, atanév végével szeretnénk a váltást, ez aztjelenti, hogy szeptember 1_t 1 mtikcidne

onkormányzati vodaként, mivel jogilag ekkor van lehet ség váltani. Az iskolában lehetett,

s t évkozbenkellett váltani, - irj fenntart aKIK - ez az vodánál nem lehetséges. Régebben a
békési vodával t kéletesen mrikcidcitt az egyÍittmiíkodés, irgyhogy ha szakmallag még sem

bírjuk, akkor egy év után gondolkodhafunk más megoldáson. Ezt most mindenképpen meg

kell pr bálni, mert jelenlegi társulás nem apartneri kapcsolaton alapul. Az voda rendelkez1k
megfelel szakember gárdával, v n k, dajkák, ami mtikcidés feltétele. A j<iv ben így tudni

fogjuk, hogy amit az vodára fordítunkaz oda is kerÍilt. Ezzel kapcsolatban van e észrevétel,
kérdés? J egyzo irrnak v an hozzáfuzni v a| ja?

Buzg n Mihály képvisel megérkezik, a Képvisel lesttilet létsz mo 7 fO.

Dr. Baji Mihály jegyz : Ahogyan az e|oterjesztésben leírtam szeptember l_t l a jelenlegi

infrastruktrirával, alkalmazotti létszámmal és szakmai programmal kívánjuk mtik dtetni az
vodát, de nem társulásos formában, hanem onáll an fenntartott tinkormányzati

intézményként. Ahogyan a polgármester irr is mondta' a k<iznevelési torvény a|apjan május

végéig lehet meghozni a fenntart nak a dcintést az alapításr l. E . mi már el zetesen a

koltségvetés tárgyalásakor Mez berénynek jelezttik, hogy szeptember 1-t l saját náll
onkormányzati voda lesz. E^ k, illetve Bélmegyer, aki szintén a társulás tagja, fudomásul

vették. Gyakorlat1lag szeptember l-t l mindenhol onáll voda lesz. Még a folyamat elején
vagyunk, akoznevelési torvényben vannak olyan szeÍvezetek' akik véleményezhetik a dontést

15 nap á|lt rendelkezéstikre. Ez megt rtént, a sziil i munkakoz<isség, a|kalmazottak,

kozalkalmazotti tanács stb. véleményezték, a mai napon kaptam meg. Ez a jegyzokonyv

mellékletét fogia kepezni. Egyetértésiiket fejezték ki aZ onáll onkormányzati voda
létrehozásáva| kapcsolatban. Az vodaalapítással kapcsolatban két határozatjavaslat van. Az
egyik a társulás megsztintetésével kapcsolatos, most márhatározatban is kimondaná a testi.ilet,

hogy támogatja az intézményi társulás megsztintetését a 201212013. nevelési tanév utols
napjáva|, és egyben egyetért a Mez berényi Kistérségi Óvoda A1apít okiratának
megsziintetésével. A másik pedig, hogy a 20l3l20l4. nevelési év els napjával cináll

onkormányzati voda jcinne létre. A kovetkezo lépcs ezek után az Alapít okirat' amit már

elkezdtem írni. A pedag giai program átiiltetése,intézményvezet kijelolése. Még sok feladat

lesz, de elindítottuk a folyamatot. Azt is jelezni kívánom, hogy kozoktatási szakért t is
megbírtunk, aki kezeli az egészet, mert Mez berény, és Bélmegyer iigyét is csinzlja. A
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folyamatot elindítottuk, én azt kérem a képvisel _testtilett l, hogy a sztil i munkakozcisség,
illetve az alkalmazottak egyetértésével a két határozati javaslatot a képvisel _testtilet fogadja
el. A kcivetkez testtileti tilésen folyatjuk a további teend kkel.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor kérem kézfelnyujtással,
szavazzanak a Bélmegyer Mez berény - Murony Mikrotérségi Intézményi Társulás
megsztintetésér l.

A képvisel -testtilet 7 igen szavazattal _ tart zkodás, és ellenszavazat nélkiil _ egyhangiiag,
az a|ábbí határ o zatot hozta:

37 l 2013 .N .29 .| onkormánvzati határ ozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel _testtilete

támogatja a Bélmegyer Mez berény Murony
Mikrotérségi Intézményi Társulás (Mez berényi
Kistérségi Óvoda) megsztintetés ét a 2Ol2l2O13. nevelési év
utols napjáva| egyben egyetért a Mezoberényi Kistérségi
Óvoda Alapít okiratának megsziintetésével.

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

Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zo\tán poleármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor kérem kézfelnffitással,
szav azzanak az o nál l o nkorm án y zati vo d a m e gal ap ításár I.

A képvisel -testtilet 7 igen szavazatta| _ l'art zkodás, és ellenszavazat nélktil _ egyhangulag
az a|ábbi határ o zatot ho zta:

38/20L3.(V.29.) iinkormánvzati határozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testiilete
egyetért azzal, hogy Muronyb an az vodai foladatok ellátása a

201312014. nevelési év els napjával onáll onkormányzati
intézmény keretein beliil kertiljon biztosításra. Murony
Kozség Önkormányzattnak Képvisel _testtilete megbizza
Fekete Ferenc ZoItán polgármestert, valamint Dr. Baji Mihály
jegyzot az t4 onkormányzati intézmény Alapít okiratának
e|készitésével, annak a Képvisel -testtilet 2013. jriniusi
Íilésére tortén el terj esztésével.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltátnpolgármester
Dr. Baji Mihály jegyz

Határid : értelem szerint



6./ K, Békési Té Iv ví: íavít rmun Társul s

megdllaoodds m dosításu

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 6_os napirendi ponfunk, a Kozép_Békési Térség

Iv vízmin ség-javít Társulás társulási megállapodás m dosítása. El kell mondani, hogy a

társulási megállapodás m dosítását a tulajdonjog, és jogszabáLyí változások teszik

sztikségessé. Az írásos anyagban az els 6 pont foglalja ssze azokat a vá|toztatásokat,

me1yek jogszabáIyváltozás miatt elengedhetetlenek. A kovetkezo rész, pedig az elfogadásra

ajanlott határozatjavaslat. Az írásos anyagot mindenki megkapta. Ebb l a Társulásb l nem

tudunk, és nem is szabad kimaradni, mert más lehet ségtink nincs az iv viz bi osítására.

Murony kis telepiilés lévén jelent s szavazattal nem bír a társulásban, így amennyiben

ellenvetésiink lenne, akkor sem fudnánk onmagunkban eredményt elérni, a mostani

m dosításokat jogszabályváLtozások teszik sztikségessé, így más váLasztásunk nincs, mint

elfogadni. Err l aziv vizrendszerr l nem tudunk leválni.

Dr. Baji Mihály jegyz : Gyakorlati\ag, mint az e|ozo DAREH-os anya$ál is, a jogszabályi

kotelezettségnek eleget téve a társulás feltilvi zsgáIta a társulási megállapodását, és annak a

m dosítása kerÍ'ilt el terjesztésre. Az e\oterjesztésben pontokba vannak szedve a változások, a

hatá1yos társulási megállapodás értelems zeruen nem vá|tozna. A második lapon, pedig a

határozati javaslat szerepel. Amint a polgármester rir is mondta a m dosítások a

jogszabalyváItozástkovetik,íwazokelfogadhat k.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a Képviselo-testtilet egyetért a Kozép_

Békési Térség lv vízmin ség_javít Önkormányzatí Társulás Tarsulási Megállapodásának

m do sítás ával, kérem kézfelnyuj tás s al, szav azzan*..

A képvisel _testiilet 7 igen szavazattal _ tart zkodás, és ellenszavazat nélkil - egyhang lag

az althbí határ ozatot hozta:

39/20 13.(V.29.) tinkormánvzati határgzat
M.''""y Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testtilete

elfogadja a,,Kozép-Békési Térség'' Iv vizmin ség_javít

Önkorm ányzatt Társulás, Társulási Megállapodásának
m dosít ását, az alábbiak szerint:

A Társulási Megállapodás jogs zabáIyváltozás miatt

m dosításra kertil a k vetkezok szerint:

1. A Preambulum hatályon kívtil kertil, helyette az alabbi

szovegezés kertil elfogadáSra:,,A,,Kozép-Békési Térség''

Iv vízmin ség_javít Önkorm ányzatí Társulás

onkormán yzati képvi sel -testtil etei (további akb an : Tagok)

Magyarország helyi onkormányzatur | sz l 2011. évi

crxxxlX tv. 87-95 $-ai alapján társulást hoznak létre

abb 1 a célb l, hogy a Dél_alf ldi Régi lv vízmin ség-

javít Programj ának II. megval sítási szakaszában

eredményesen vegyenek részt, az iv vizmin ség_javít

beruházásokhoz a megfelel mértékri cinerejtik biztosítása

10
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mellett a Magyar Kciztársaság koltségvetése és az Eur pai
Uni á|ta| biztosított vissza nem térítend támogatás
lehívásara jogosultságot szerezzenek, majd a mríkodést, az
egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapul egészséges
iv víz-s zolgáItatást biztosítani tudj ák.

A Társulási megállapodás I.1 . fejezetében a dontés_
hozata|ra vonatkoz szabályok a kovetkez k szerint
m dosulnak:
- egyszení tcibbs égi szavazást igényl dontést váItozatlan

szabáIyok mellett hozza meg a Társulási Tanács, azza|,
hogy egyszeni tobbség esetén is az igen szavazatoknak
meg kell haladniuk a jelen lév tagok szavazatainak
tobb, mint felét, de el kell érníik az általuk képviselt
tel epiil é s ek 1 ako s s ágszám Ítnak e gyharm adát

_ min sített d ntéshozatalnál a társulás tagjai számának
tobb, mint a fele, és a társulás tagJu szavazatának tobb,
mint fele egyetértése sziikséges, de ezen szavazatoknak
el kell érnitik a társulásban részt vev tagok áItal
képviselt telepiilések lakosságszítmának a felét is.

A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási
Megállapodás felmondásítra vonatkoz szabályok
hatályon kíVtil kertilnek' helyére a kovetkezo rendelkezés
kertil: ,,A társulásb l kiválni legalább hat h nappal
korábban hozott dontés a|apján a naptán év utols
napjával lehet, ha a torvény vagy a Társulási
Megállapodás másként nem rendelkezik. A kiválásr l
sz 1 min sített szavazataránnyal hozott képvisel -
testtilet dontésr l' az érintett Önkorm ányzat a Társulási
Tanácsot, illetve annak tagsait a targyév jrinius 30. napjáig
értesíteni kciteles.''
A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás
felmondására vonatkoz kifejezés kiválás kifejezésre
váItozlk.

A Társulási Megállapodásban aZ 1997. évi CXXXV.
torvényre és az 1990. évi LxV torvényre utalás
mindeniitt a 2011. évi CLXXXIX. torvényre változik.

A Társulási Megállapodásban aZ Elnokhelyettes
elnevezések Alelnok kifej ezésre váLtoznak.

6. Az ítt nem érintett részeiben a hatályos egységes
szerkezetú Társulási Megállapodás egyéb rendelkezései
v áIto zatl anul maradn ak.

Felel s: Fekete Ferenc Zolténpolgármester
Határid : 2013. jrinius 14.

J.

4.

5.

LL
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T vozik az tilésr l:
Dr. Csarnai Judit BMKH Békési Járási Hivatal hivatalvezet
Dr. Farkas Lászl BMKH Békési J rási Hivatal hivatalvezet -helyettes
Viszokainé Mári Ren ta BMKH Békési J r si Hivatal J r si Munkaíigyi Kirendeltsége
kirendeltség-vezet
Csíborné Such Anita véd n
Dr. L zár Magdolna Csilla alpolg rmester, a Képvisel -test let létszáma 6 f re csokkent.

7./ B ei elentések, ewebek

Dr. Baji Mihály jegyz : Az Alfoldviz Zrt az tizemeltetési szerzícdés j váhagyását kéri. A
Magyar Energetikai és KÓzmu-szabályozásí Hivata|hoz engedély kérelmet adtak be, miután
m dosultak a jogszabályok, illetve mint ahogyan lehetett olvasni terjeszkednek is, és ezért
sztikséges a szerz désm dosítás. A jogszabályi eloírásoknak tesznek eleget a m dosításokkal.
Az artyagot jogászok á|lították cissze, az Igazgat ság j váhag.yta, rigÉogy jogi szempontb l
megfelel nek kell lennie.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben kérdés, hozzász lás nincs, akkor kérem
kézfelnyujtással szavazni az Alfol dvíz Zrtbérleti_tizemeltetési szerzodésér l.

A képvisel -testÍilet igen szavazatta| _ tart zkodás, és ellenszavazat néIl<lll - egÉangrilag
az aLábbí határ ozatot hozta:

40 l 2013 .N.29 .| onkor mánvzati határ ozat
Murony Kcizség Önkormányzatának Képvisel _testtilete aZ
Alfloldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba Dobozi ut 5.) Kozép-Békési
Regionális Yízetlát Rendszerre vonatkoz Bérleti
Üzemeltetési szerzodését a m dosításokkal egységes
szerkezetb en e lfo gadj a.

Felel s: Fekete Ferenc ZoIténpolgármester
Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Szarvas Varos Önkorm ányzatát l érkezett egy levél,
melyben felkínálják az Alft'ldvíz Regionális Vízikcizmii-szolgáltat Zrt.-ben lev 12099 db
részvényiiket megvételre. Én rigy gondolom, hogy Murony Kozség Önkorm ényzaténak elég
az a részvény, ami már meg van. Igazeh | eZ egy holt t ke, nem látom értelmét a
befektetésnek. Varom az észr evételeket, kérdés eket.
Amennyiben nincs hozzász lás, kérem kézfelnyujtással, szavazzanak arr l, hogy Murony
Kozség Önkorm ányzata nem kívánja megvásárolni Szarvas Város Önkorm ányzata által
fel aj anl o tt r észv ények et.

A képvisel _testtilet 6 igen szavazattal _ l.art zkodás, és ellenszavazat nélktil _ egyhangulae
az alábbi határ ozatot hozta:

41'l20|3.N .29.| 4kormánvzati határozat
Murony Kozség onkormányzatának Képvisel -testÍilete rigy
dcint, hogy nem vásárolja meg a Szarvas Város
Önkorm ányzata (5540 Szarvas Szabadság u. 25-27 .) á|tal

L2
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megvételre felkínált Alftildvíz Regionális Yízikozmu-
szo|gáltat Zrt. r észv ényeket.

Felel s: Fekete Ferenc Zolténpolgármester
Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Csaba Ingatlan Kft szeretne egy pályázaton indulni, k
bérlik a konyha éptiletét, Murony Arany János utca t2. szám aIatt. A pá|yazat megnyerése
esetén lehet ség nyílna nyi|ászár cserére, h szigetelés, illetve nemesvakolat cserére. Ő csak
gy pályÍnhat, ha az nkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását adja ehhez. Résztinkr l
gy gondolom, hogy ennek nincs akadáIya. Az már más kérdés, hogy a megkereséséb en, azt

írja, hogy apáIyátzathoz sztikséges ciner kompenzáIását kérné a bérleti díjban j váírni. Ezzel
nem értek egyet, az ner megfinanszírozását nem tudja az nkormányzat átvállalni. A
pá|yazati onrész esetleg betudhatjuk a bérleti díjban, de az egyéb jogcímen kifizetett <isszeget,

kcitelezettségvállalásokat nem. Mi nem zárk ntnk el a felrijítást l, de minden ezze|
kapcsolatos kotelezettség a Csaba Ingatlan Kft-t terheli. Az, hogy a bérleti díjban miként
tudjuk kompenzáIni az éltala befizetett onrészt att l is fiigg, hogy pl. hány száza|ékot kell
befizetnie.

Ladányi Lászl né képvisel : Én s'e'etném látni el bb e . a pá|yázatot. A levélb l semmi
konkrétum nem trinik ki. Amennyiben megadja, a páIyánat azonosít ját meg tudjuk nézn|
hogy konkrétan mir l is van sz . Milyen feltételekkel lehet páIyázni, mekkora onrésszel stb.
Ebben a levelében leírhatta volna mely pá|yázaton szeretne indulni, kell e, és ha igen mekkora
cinrész. Hiszen vannak 100 %-os támogatottság pályazatok is, illetve amikor kell onrészt
fizetni annak is eltér a oÁ-os mértéke. Az onrész ismeretének hiányában nem fudunk arr l
donteni, hogy vállaljuk-e azt, hogy a bérleti díjban kompenzáIásra kertiljon.

Buzgán Mihály képvisel : Igen, valami konkrétumot várnánk a pályénattal kapcsolatban,
hogy egyá|ta|án mir l van sz .

Pocsai Imre Lászl képvisel : Ennyi ismeret birtokában' amennyit a levélben k zcil, érdemi
dontést nem tud hozni a képvisel -testtilet.

Ladányi Lászl né képvisel : Klhez, mlhez adja be ezt a pályazatot, valami elképzeléstink
legyen r Ia, hogy mégis míhez adjuk a beleegyezésiinket.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Nyrijtsa
képvisel -testtilet, a tények ismeretében,
kompenz áci kérdését.

be a páIytnatot, és ha megnyerte, akkor a
ismét napirendre tuzi a bérleti díjban val

Dr.Baji Mihály jegyz : osszefoglalva az elhangzottakat, határozati javaslatként azt fudnám
javasolni, hogy Murony Kozség onkormányzata, mint a Murony Arany János u. 12. számu
ingatlan tulajdonosa, el zetesen hozzájáruI ahhoz, hogy a Csaba Ingatlan Kft aZ éptilet
felrijításával kapcsolatban pályénatot nffitson be. A kérelemben foglaltakr l a pályázat
nyertessége esetén, a konkrét adatok birtokában dcint a képvisel testtilet.
Az cinko tmányzat hozzájáruI a páIyázat beny($tásához, ebben nem akadályo zzuk a bérlot, azt
el re nem tudni, hogy nyer vagy Sem. Amennyiben nyertes pályázata lesz, akkor látni akarjuk
a konkrétumokat is.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az onkorményzat semmiképpen Sem zark zik el annak
lehet ségéto|, hogy az épulet felrijításapáIyázatkeretében megval sulhasson.
Amennyiben a képvisel -testtilet a jegyzo rir által megfoga|mazottjavaslattal egyetért, kérem
kéz felny j tás s al, szav azzanak.

A képvisel -testtilet 6 igen szavazatta| _ tart zkodás, és ellenszavazat nélktil _ egyhangolag
az aléhbí határ ozatot hozta:

42 l 20|3 N .29 .\ onkor mánv zati határ ozat
Murony Kcizség Önkormányzatának Képvisel _testtilete,

mint a Murony Arany János u. t2. szétmv ingatlan tulajdonosa
el zetesenhozzájárul ahhoz,hogy a Csaba Ingatlan Kft., mint
bérl az éptilet felrijításával kapcsolatban a
rÁuop -2 . 4 .3 .D -2 - l 3 l L szám,h p á|y ázatot b enffi ts a.

A kérelemben foglaltakr l, a pályazat nyertessége esetén, a
konkrét adatok birtokában dcint a Képvisel _testtilet.

Felel s: Fekete Ferenc ZoLtánpolgármester
Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Muronyban is mint mindenhol jirliust l dohányárut csak
trafikok árusíthatnak.

Buzgán Mihály képvisel : Kcitelez nektink nyitni?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem az onkormányzat feladata azizlet tizemeltetése. Mi
csak helyiséget biztosítanánk a trafiknak. Kopp Márton, a TABAK-OP Kereskedelmi és
Szolgáltat Betéti Társaságvezetje megkeresett, hogy az <inkormányzat tudna e a trafiknak
helyiséget biztositaní? Egyeztetés után a Murony Foldvári u. 4. szétm alatti ingatlant találfuk
alkalmasnak az iizlethelyiség kialakitásíra, amely meg is felelne neki. Ez a cukrászda, illetve
a rend rség, és polgár rség melletti helyiség. A petyazat elbirálásába az onkormányzatnak
nem volt belesz lása. A Muronyra vonatkoz pályánatok koziil ez nyert. Az el zetes
megbeszélések során az onkormányzatí ingatlan bérbeadásával kapcsolatban azt kértem, hogy
muronyi lakost alkalmazzon az iizletben elad nak . Az rij kiírás szerint a trafik már nem csak
dohányárut árusíthat, hanem pl. rijságot, sorsjegyet stb.
Azt megbeszéltiik az e|ozetes egyeztetés során, hogy mivel a polgár rség, rend rség, és a
leend trafik átam fogyasztása egy villany rán van' a TABAK-OP Kereskedelmi és

Szolgáltat Betéti Társaságvá1'|alja a teljes cisszegrí áramfogyasrtás megfizetését, a bérleti díj
mellett. A polgár rség, és a rend rség áramfelhaszná|ása minimális mértékii.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Már azis nyereség,haarezsit ezután k fizetik.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egy l2mz-es helyiségrol van sz , ahol csak az áram
szolgá|tatás biztosított, fritésr l, vízrol neki kell gondoskodnia. T 1 sok bérleti díjat nem
kérhettink érte. A kérelemben 4 500 Ft/h * áramdíj van megjelolrre. Úgy gondolom, hogy pl.
a fodrász ilzlethelyiséghez viszonftva 6 000 Ft+ÁFA/h , valamint az árarldíj reális <isszeg

lenne a helyisé gért.

Fekete Zoltán Ferenc képvisel : Eznemtul sok.
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Pocsai Imre Lászl képvisel : A TABAK-OP Kereskedelmi és Szolgá|tat Betéti Társaság
megnyerte a trafik pá|yázatot, tehát Muronyban k fognak trafikot nyitni ez nem kérdés, a
kérdés csupán az, hogy az onkormányzatt l bérelnek ehhez helyiséget, vagy máshonnan.
Amennyiben az onkormányzati ingatlant bérli, akkor nekÍink nem kell erre a részre ezután
rezsit ftzetni, és bérleti díjat is fizet. Nem ÍLagy haszon, de nem is fizet ráaz cinkormánYzat.

Dr. Baji Mihály jegyz : Akkor beszéljiik meg a bérbeadás feltételeit. Ktildott egy bérleti
szerzodés tervezetet, de azt át kell dolgozni. A bérleti díj 6000 Ft + ÁFA/h , valamint az
501033972 gyáLr' számu villany ra áramszám|ája, melyet mi megftzefiink, és tovabb
számlázzuk neki. Kérdés még, hogy mennyi id re adjuk bérbe a helyiséget. Jriliust l, vagY
jriniust 1 szeretné bérbe venni a helyiséget? Milyen id szakra legyen bérbe adva?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az elozetes megbeszéléseken arr l nem volt sz , hogy
hány évre bérelné.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : 20 évre nyerte meg a jogot nem?

Dr. Baji Mihály jegyz : Az más. Az csak a jog.

Pocsai Imre Lászl képvisel : o most megnyerte a jogot a trafiknyításra, és a kés bbiekben
annak adja a jogot, akinek akaqa.

Ladán}'i Lászl né képvisel : Nem adhatja el a jogot.

Pocsai Imre Lászl képvisel : A jog természetesen az ové, de az tizemeltetéssel megbizhat
mást is.

Dr. Baji Mihály jegyz : Mi keriilj n a szerzodésbe, mikort l bérli a helyiséget?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Jrinius 1-t l. Nyitás el tt még rendbe kell tenni a helyet.

Dr. Baji Mihály jegyz : z}l3.jirnius l-t l meddig adjuk bérbe?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szerintem adjuk oda 5 évre.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Foglaljuk bele a szerzodésbe' hogy évente meg kell rijítani.

Fekete Ferenc Zoltán pol gármester: Évenkénti feltilvizsgálattal.

Dr. Baji Mihály jegyz : A javaslat alapján egyel re egy évre kcisstik meg a bérleti szerz dést
2013.06.01.-t l 2014.05.3l-ig, és lehet séget biztosífunk az évenkénti feliilvizsgá ,atra. Aú
most nem írom bele, hogy a bérleti díj évente feltilvizsgáIatra kertil. Ezeket pontosítani kell
allhoz, hogy a bérleti szerzodést megírjam, mert amit ktildott aznem egészen j .

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor, ahogyan a jegyz rir elmondta, ezekkel a
feltételekkel kertilj on megk tésre a szerzodés.

Buzgán Mihály képvisel : Tehát 6 000 Ft + Ár'a,'no bérletidíj:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Valamint az áramdij.
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Dr. Baji Mihály jegyz : 6 000 Ft + Ápano és az áramdij. Egyel re egy év legyen, háthaazt
mondja egy félév mrilva, hogy tul sok a bérletidt1, vagy valamiért nem felel meg neki, és
elmegy máshova.

Fekete Zoltán Ferenc képvisel : Nem hiszem, hogy elmegy.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzász lás nincs akkor, kérem
kézfelnyujtással megszavazni a Murony Foldvári u. 4. szánn a\atti l2mz _es helyiség
bérbeadását, trafik nyitás célj áb l.

A képvisel -testtilet 6 igen szavazattaI _ lart zkodás, és ellenszavazat nélk<tll - egyhang lag
az a|ábbi hatér o zatot hozta:

43 l 20\3 .N .29 .\ onkor mánvzati határ ozat
Murony K<izség Önkorm ányzatának Képvisel _testÍilete

hozzájáruI althoz, hogy az onkormányzati tulajdonban lév
Murony Foldvári u. 4. szítm alatti ingatlan 12 m'_"s
helyiségét a TABAK-OP Kereskedelmi és Szolgáltat Bt
(székhely: 5622 Korostarcsa Kossuth u. 59.) bérbe Vegye
6 000 Ft + Ápnnro bérletidíj, valamint az 501033972 gyán
számu villany ra szerint esedékes áramdij megfizetése
mellett.
A bérleti szeruodés id tartama 20|3.06.01. napját l
2014.05 .3 1 . napjáig terjed id szak.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az onkormányzat anyagi helyzetét megnézve, a
hivatalban van 8 kozalkalmazott' akik eddig nem kaptak Erzsébet utalványt.uev gondolom,
hogy havi 5 000 FíÍ nem r na nagy anyagi terhet a kciltségvetésre. A 8 fonek ez havi 40 000
Ft tobblet kiadás lenne.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Nem lett el terjesztve írásban. Nem látjuk mit jelent éves
szinten. Nem azt mondom, hogy ne kapjanak utalványt, csak azt, hogy el bb lássuk, mibe
kertil.

Dr.Baji Mihály jegyz : En is a . mondom, legyen leíwa, és rigy a képvisel _testrilet elé
terjesztve.

Ladányi Lászl né képvisel : Szeretném bejelenteni a Kihívás Napja végs eredményét.
Mindenki megkapta az értesítést, miszerint Murony megnyerte a versenykiírás 8. pontjában
meghirdetett kiilondíjat. A kateg riánkban 2. helyen végezrÍink így bekeriiltiink a második
ktirbe, és sorsoláson vethink részt, ahol ki is sorsolták Muronyt. Hivatalosan a sorsolási
jegyzokcinyv fel van téve a honlapra. Amit a keztinkben tartunk ) aZ a hivatalos meghív a
díjátad rendezvétrYTe, ami holnap lesz Budapesten.
Úey gondolom j kezdeményezés volt benevezní a Kihívás Napjára, a falu oriilt neki, és a
roSSZ id ellenére is j t sportoltunk, szeretnénk ezt a hagyományt rijra inditani, és jov re is
nevezni. A második helyro|, már csak egy lépés az els , és jciv re nagyobb er bedobással
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elnyerhetjtik a kateg riánkban a 
',Legsportosabb teleptilés'' címet is. A megyéb l 3 teleptilés

lesz holnap Budapesten, ezek Gyomaendr d, Sarkad, és Murony.
Koszonom mindenkinek, aki segített a lebonyolításban, és részt vett a rendezvényeken, én
csak koordináltam aZ eseményeket, az eredmény eléréséhez sziikség volt a lakosok
részvételére, amit a honlapon már meg is koszonttink polgármester rirral kcizosen.
Másik bejelenteni val mr l, már el zetesen beszélttink, és egyeztetttink. Ez a hétvége a
pedag gusnap hétvégéje. Én így érzem, mint képvisel , és mint kozalkalmazott is, hogy a
pedag gusok, v n k aktívan részt vesznek a falu életében. Egytitt oriilhettink neki, hogy
szeptembert 1 is megmarad a 8 osztályos iskola, és nem kell azon gondolkodni, hogyan
mondjuk el a lakosságnak, hogy osztályokat kell osszevonni. Úgy érzetrt, hogy a
pedag gusok, és az vodai dolgoz k is odatették magukat. Szerintern ez nem keriil olyan
sokba az onkormányzatnak, hogy pedag gusnap alkalmáb l az onkormanyzat tanácskoz
termében megvendégeljtik ket, egy szá| virággal, és fehér abrosz mellet egy kicsit
elbeszélgessi'ink, és k sz ntstik ket. A megbecstilést éreztetve biztosan k is még
lelkesebben vesznek részt a kozcis programokon. Úgy gondolom ennyit megérdemelnek.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Nincs az onkormányzat sem ellene. Pontosan mikor
lenne?

Ladányi Lászl né képvisel : A foigazgat rir kérése az volt, hogy hétf n jrinius 3-an 13

rakor legyen, mert délután 17 rakor Mez berényben lesz pedag gusnapi kcisz nt . Íev
délután nem lesz napk zi az iskolában, vodában. A Képvisel -testiilet tagjaít is szeretettel
meghívom a muronyi pedag gusnapi kciszont re. Egy általános iskolás, és egy vodás
gyermek fog egy kis mtisort adni a pedag gusok, v n k tudta nélktil, ez nekik is meglepetés
lesz.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szerintem is megérdemelnek ennyit a pedag gusok,
vnk.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Mikor volt utolj átrapedag gusnapi kciszcint ?

Ladányi Lászl né képvisel : Valamikor Kis Edit el tt, mert nem volt partner ebben. Erce az
tinnepségre Kiss Eszter tankeriil eti igazgat t is meghívtam, aki cirommel vette, és ígéretet tett
urÍa) hogy eljon.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Akkor értesíteni kell a sztil ket, hogy hétf n délután az
vodában nincs feltigyelet, mindenki vigye ttaza a gyermekét ebéd után.

Fekete Ferenc Zoltán polgilrmester: Amennyiben nincs hozzász lás, akkor kérem
kézfelnyujtással szavazni arr l, hogy a pedag gusok, és v n k pedag gusnapi koszcintése
2013.06.03-án 13 rakor az cinkormányzat tanácstermében kertiljon megrendezésre.

A képvisel -testtilet 6 igen szavazattal _ 1art zkodás, és ellenszav azat nélk'jrl _ egyhangrilag
az alábbi határ o zatot ho zta:

44l20l3.N .29.| nkormánvzati határozat
Murony Kozség Önkorm ányzaténak Képvisel -testtilete
egyetért azzal, hogy a pedag gusnap alkalmáb l, Murony
Kozség Önkorm ínyzata 2013. jrinius 3-án 13 rakor
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az onkormányzat tanácskoz termében koszontse a
pedag gusokat és v n ket.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérem kézfolnyujtással szavazni arr l, hogy 2013. jirnius
3 -án délután az v odai foglakozás, és feltigyelet sztinetel.

A képvisel _testtilet 6 igen szavazatta| _ tart zkodás, és ellenszavazat nélktil _ egyhangolag
az a|áhbi határ ozatot hozta:

45 l 20!3 .N .29 .\ onko,r mánv zati határ ozat
Murony Kozség onkormányzatának Képvisel _testtilete

egyetért azzal, hogy a pedag gusnapra val tekintettel a
muronyi vodában 2013. jrinius 3-é.n a délutáni feltigyelet
sztineteljen.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : értelem szerint

Ladányi Lászl né képvisel : Megkezd d tt a fiataloknak megnyert LEADER pályázat
kivitelezése. A pá|yazatban vállalt kotelezettségtinket teljesítettÍik, illetve 2013. május 3l-ig
teljesítjiik, a bontott tég|át kell még oda szállítani. Ezt kcivet en 2013. jrinius 3-án
felvonulnak, addigra minden el késztilet kész lesz. Ennyi volt a páIyázatban felajánlott
onrész. Ha idevonulnak' akkor teljes átadásra készen adják át atervletet. A hivatalos átadás
2013. jrinius 30-án lesz. Utána kovetkezik aZ elszámolás, és a megel legezett rész
visszautalása. Az avat tinnepség pontos forgat konyve még nincs meg. A projekt zár
rendezvényét én váIlaltam. Az tinnepség nem jár kiilon kiadással, mivel erre a páLyázatban
van egy elktilonített cisszeg. A lakosság korében megoszlik a vélemény a létesítményr l.
Vannak, akik csak a kifogásokat keresik, hogy miért esik bele a szenrtyviz tárol a
létesítmény tertiletébe. Erre csak azt fidom mondaní, az akna nem szokott kionteni, nincs
szenrtyvíz szag, ez egy zárt rendszer. A lakosok ezen részének azt fidom mondani, ne
I<rttizá|janak, hanem tegyenek a faluért. Vannak, akik aztís kifogásolják' hogybe lesz kerítve.
Igen, ott olyan érték lesz, amit vni kell, és csak így fudjuk biztosítani a védelmét, szeretnénk
megakadályozni a vandálkodást. Az oszlopok oner b l voltak, a dr tot Mez berényb l
hozfuk, aminek aZ cisszege 39 000 Ft, és ezt az cisszeget a Békési Hulladékgyiíjt Kft.
vezetoje, Pataky Attila rir onként felajánlotta, hogy támogatásként az onkormányzat részére
befizeti. Borbély Zsolttalr is felvettem a kapcsolatot, hogy egy zárhat kaput tegyiink oda. A
sovények megfakadtak. Ú ey érzem, hogy egy sikeresen megnyert pályínatban, egy
maradand értékben, és a falu sszképét is ncivel értékben, miért a kifogásokat kell keresni,
illetve ha kifogás van, miért nem személyesen engem' vagy a polgármester urat keresik meg.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Eddig is ugyanott foztek, amikor szabadtéren foztek,
akkor senkit sem zavart a szennyviz al<na.

Dr. Baji Mihály jegyz : Nekem lenne még egy bejelentésem. A LEADER keretében
beny jtotfunk egy páIyázatot a játsz térrel kapcsolatban. Az MVH-t 1 kaptunk értesítést,
hogy befogadták a páIyázatot. Ma kerestem az MvH osztályvezetojét, hogy b vebb
informáci t kapjak a pályázattal kapcsolatos végleges dontésr l. Nem sikerÍilt t utolérnem,
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így emailt ktildtem neki, hogy tájékoztassanak a fejleményekr l. Remélhet leg r<ivid id n
beliil válasz is érkezik.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Annyit szeretnék még elmondani, hogy a Nap gyermekei
pá|yázaton aZ vodások 64 db 30-as fenyvéd faktoru naptejet kaptak, minden gyerek vihetett
haza, illetve a nyán tábor tészére is maradt. 2013 jrinius 7 -én pénteken mindenkit várunk
szeretettel a családi napon.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben egyéb bejelentés, hozzász lás nincs, akkor
koszonom a részvételt, és az iilést bezárom.

Kmf.

N.(' ,4
Fekete FererÍ Zo\tán

polgármester
íhety

á^L (*
Dr. IJazár Magdolna Csilla
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