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Késziilt: Murony Kozség Önkorm ányzata Képvisel -testtiletének 2013. jrinius 26-én
megtartott tilésér l.

Az iilés helve: Önkormányzattanácskozo terrne

Jelen vannak: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Dr. Lázátr Magdolna Csilla alpolgármester
Buzgán Mihály képvi sel
Pocsai Imre LászI képvisel
Jeneiné Batízi Julianna képvisel
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Dr. Baji Mihály jegyzo

Ladányí Zoltán r.aLezr ede s rend rsé gi f tanácso s Kapitányság-
vezeto
Szilágyi Julianna r. szds. Kcizl. Alosztályvezeto
Szegedi Jen tri.szds BMKV Bcs. KVK
Baráth János tti.szds BMKV Bcs. KVK Bcs. HTP
Pataky Attila Békési Hulladékgyrijt Kft
Péter István Békési Baptista Gyiilekezet
Molnár Zoltán Békési Baptista Gytilekezet
Madarás" Ágnes vezeto v n
Kiss Angéla
Kiss Tímea sztil
Kiss Bernadett K<izos Pont Egyestilet alelncik, intézményvezet
Szigeti Ágnes tanít (Waldorf iskola)
Orosz Zoltán Csaba ta t (Waldorf iskola)

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

Jegyzokcinyv hitelesít knek Jeneiné Batízi Julianna, és Buzgán Mihály képvisel ket javasolja.

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

A Képvisel _testtilet 6 igen szavazatal - ellenszavazat és tart zkodás nélkti| - a hitelesít
személyekre tett j avaslatot elfogadj a.
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Ezt kovet en a napirendi pontok ismertetése kovetkezik.

Napirendi pontok:

1 .l A Békési Rend rkapitánys ág tájékoztat ja a 2012. évi tevékenységr l
El ad : Ladányi Zoltán rend rkapitány

2.l Tájékoztat a Muronyi Polgár rség 2012. évi tevékenységér l
Elad:

3.l ABékés Megyei Katasztr favédelmiIgazgat ság Békéscsabai Katasztr favédelmi
Kirende lts é gének táj ékoztat j a a 20 l 2 . év i tevékeny sé gr 1

El ad : Yiczián Gy<lrgy tuzolt aIezredes ttízolt parancsnok
4 . / Hul l adékgazdálko dás i Kci z sz olgá|tatási szer zodé s me gk cité s e

El ad : Fekete Ferenc Zo|tánpolgármester
5.l Békési pszichiátriai, valamint Mez berényi Szociális Szolgáltatás társulási megállapodás

megszi'intetése
6.l Önkormányzati voda létrehozása II.
7.l Kozos Pont Egyesiilet kérelme
8./ Békési Baptista Gytilekezet Muronyi Misszi j ának kérelme
9 . l T ájékoztatás helyi e sélye gyenl sé gi pro grammal kapcsolatban
1 0./ Bejelentések, egyebek

A Képvisel _testtilet 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és tart zkodás nélktil _ az ismertetett
napirendi pontokat elfo gadj a.

1./ A Békési Rend rkapit nysdg tájékoztat ja a 2012. évi tevékenységr l

Fekete Ferenc Zo\tán polgármester: Els napirendi pontunk a Békési Rend rkapitányság
tájékoztat ja aZ elozo évi tevékenységér l. El ad Ladányi Zoltán rend rkapitány rir.

Megkaptuk a rend rség írásos beszámol ját. Sz beli kiegészítést szándékozik e a leírtakhoz
hozzáfljznl?

Ladán}'i Zoltán rend rkapitán}, Békési Rend rkapitán},ság: Szeretettel koszontok mindenkit,
és pár sz t szeretnék sz lni a mrilt évi tevékenységtinkr l. Murony Kozségben a KMB_s
rég ta itt var\ mindenki áLtaI ismert, megbizhat kolléga. A Kapitányság éves munkája
országos szinten is j l mtik dcitt az elmrilt évben. Rendszeresen statisztikai, és egyéb
mutat kkal értékelik a munkánkat, s az egyének munkáját. Úev gondolom, hogy a lakosság
véleménye is meger síti azokat a mutat kat, melyeket elérttink a kcizlekedés tertiletén' a
brincselekmények felderíté se tekintetében.
Nagyon roviden a brincselekmények típusair l. 2}ll-ben osszesen 17 bríncselekményt
regísztráltunk, vagy vált ismertté a kozség tertiletén 20l2-ben 11 bríncselekmény volt, tehát
csokkenés tapasztalhat . Természetesen a statisztika, az csak statisztika, atní igazán fontos, a
lakosság szubjektív biztonság erzetét kell hogy figyelemmel kísérjtik, Ami orvendetes az hogy
lopás brincselekmény 9 volt z}ll-ben, tavalyi évben csak 2. Betoréses lopások
vonatko zásábanvan egy kis emelkedés ott 1 volt 201 l-ben, és 20I2-ben ped íe 3 .Úgy hiszem,
hogy az egyj tendencia, hogy csokkentek a mutat k.
Várjuk a lakosság segítségét abban, hogy ha bármely ismeretlen típusri személygépkocsi,
vagy személy megjeleník akozségben, akkor azt je|ezzék fe|énk. Megtehetik a KMB-s felé,
vagy jelenthetik az i'igyeletnek, s akkor egy igazoltatással el lehet téríteni egy jogsértésen
gondolkod szem é|yt, egy hézd, t, így a lakossá gbiztonság erzetét n<ivelni tudjuk.
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Kozlekedés biztonsággal kapcsolatban, 3 kozlekedési baleset volt 20t2-ben, egy személyi
sértilés nélktil, 2 pedig sr'lyos személyi sértilésseI járt. A baleset bekovetkezésének okai az
ittas jármtívezetés, és a sebesség tullépés. Önmagában a 3 baleset nem jelent s, de ha meg
tudnánk elozni ezeket, az lenne igazinj . Ennek érdekében iskolákban, vodakban is tartunk
el adásokat. YáItoznak a jogszabályok, a kerékpánal val kozlekedésben is tilos az ittas
vezetés. Néha a lakoss áe űgy érzi, hogy ez részil<re egy zaklatás, amikor a kerékpárost is
megszondáztatjuk, de ez mind azért van' hogy megvédjiik ket az esetleges balesetekt l.
Továbbra is várjuk a lakosság segít készkozremtik dését, a jelzéseiket.
Megkoszonjtik a polgármester rnak, a jegyzo rnak, a képvisel -testtiletnek aZ
egytittmtikcidést. 20t2 ta jabb betorés volt, reméljiik, megkeriil az elkovet , vaEY
elkcivet k. Elképzeléseink vannak az elkcivet vel kapcsolatban' de természetesen en l addig
nem célszeni beszélni, amíg le nem zártllk.
Megk<iszonjtik a polgár rségnek is azt a munkát, mellyel segítette a mi munkánkat.
Ennyit szerettem volna hozzáfuzni a megki'ildott írásos anyaghoz.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Van valakinek kérdése a kapitány urhoz? Koszcinjik az
éves beszámol t, és sz beli kiegészítést. Ami jelenleg gondot jelent az Önkormányzatnak, az
a betcirés, ami itt volt. Tudom, hogy ez még folyamatban lév tigy, nincs Iezáwa. Az a gond,
hogy az elt ajdonított eszkcizoket az onkormányzat nem tudja rijra megvásárolni, arc.jg a
biztosít nem ftzeti akéffiérttés osszegét. Az illetékes nyomoz irnal beszélttink arr l, hogy ha
kérj iik, akkor Lezárnák?

Ladányi Zoltán rend rkapitány Békési Rend rkapitán}.ság : Felfiiggesztés.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A felfiiggesztés megkonnyítené az eljárást a biztosít
felé, ha egy ilyen jellegrí nyilatkozatot tenne a nyomoz ur a biztosít felé. A biztosítási
osszegb l p tolni tudnánk az eltulajdonított eszkozoket, melyek nélktilozhetetlenek.
A másik, j az egyÍittmtíkodés a polgárorséggel, ha lehetne a Muronyi KMB_s tobbet
tart zkodhatna itt, mert a polgár rcik egyediil nem intézkedhetnek. Most is van egy csoport,
amely szeret a játsz téren garázdá|kodni. A kerti britorokat megrongálták, sejtjtik kik a
tettesek, de amíg nincs bizonyték, addig nem lehet intézkedni. Valamit lépni kellene, tetten
érni ket, és elfogni.
Sz ltak a tanyában, hogy megkeresték, err l az esetr l értesítettem a helyi KMB_t, aki
jegyzokonyvet vett fel, és intézkedni fog. Van egy gyanrim' Van Muronyban egy lak csoport,
akiknek utána kellene nézni,8-10 fo, hogy mikor mennyien vannak itt, be sincsenek jelentve
ide. Gondolom ez a KMB-s hatáskorébe tartozik, akár a polgár rokkel egytittesen kimenni
hozzé$uk. Legaléhb nyilvántartásba vennék kik is k, mivel foglalkoznak, tudtommal nincs
munkahelytik. Ilyen eddig nem volt a kozségben.
Ennyi kérésem lenne, att l fiiggetlentil, hogy tcikéletesen meg vagyok elégedve az
egytittmtikcidésse|. Az hogy egy-egy lopás becsriszik abban szerepet játsz1k a lakosság anyagi
he|yzete is. Nem aztmondom' hogy megélhetési lopás de sajnos eZ ahe|yzet.
Koszonom a beszámol t, és a magamrészér l ennyit szerettem volnahozzáflizni.

Amennyiben kérdés, hozzász lás nincs, akkor kérem kézfelnyrijtással szavazzanak a
rend rkapitány rir írásos és sz beli beszámol jár l.

A Képvisel -testiilet igen szavazatta| _ ellenszavazat és tart zkodás nélktil - egyhangolue
az alíhbi határozatot hozza
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46 l 2013.NL26.\ nkormánvzati határ ozat
Murony Kcizség Önkorm ányzatának Képvisel -testÍilete
a Békési Rend rkapitányság (5630 Békés Rák czi u.13.)
2012. évi írásos beszámol ját a sz beli kiegészítéssel
egyiitt elfogadja.

Távozik az iilésr l
Ladányi Zoltán r al e zre de s rend r s é gi f tanác s o s Kapit nys g-v ezet
Szil g,,i Julianna r szds. Kozl. Aloszt lyvezet

2./ TtÍjékoztat a Muronyi Polg r rség 2012. évi tevékenységér l

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Második napirendi ponfunk tá$ékoztat a Muronyi
Polgár rség 2012. évi tevékenységér l. A polgár rség elnoke egyéb teend i miatt nem tud
részt venni a testiileti iilésen, de az írásban a tájékoztat ját átadta. Az írásos anyagot mindenki
megkapta. Magam részérol, a beszámol t j nak tartom. Az elnok rir megkért, hogy ha
kérdések mertilnének fel a tá4ékoztat val kapcsolatban, akkor amennyiben tudom,
vá|aszo|jam meg, ha olyan jellegií, melynek megválaszoIásában o az illetékes akkor pedig
továbbítsam a kérdést, és írásban megválaszolja. Az irásos anyaggal kapcsolatban van kérdése
valakinek?

Amennyiben nincs kérdés, akkor kérem kézfelnyrijtással szavazzanak a Murony Polgár rség
20 12 . évi íráso s tájékoztat j ar 1.

A Képvisel -testiilet 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és tart zkodás nélkiil _ egyhangirlag
az a|{hbi hatér ozatot hozza

47 l 20 |3 .NI.2 6.\ onkor mánv zati határ ozat
Murony K zség Önkorm ányzatának Képvisel -testtilete
a Muronyi Polgár rség 2012. évi tevékenységér l sz l
írásos beszámol t elfog adja.

Határid :

Felel s:

Határid :

F'elel s:

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltánpol gármester

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester

3./ A Békés Megyei Katasztr favédelmí lgazgat s g Békéscsabaí Kutusztr favédelmi
Kirendelts ég éne k táj ékoztat j a a 2 0 1 2. évi tevékenys égroT

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Rátértink harmadik napirendi pontunkra, mely a Békés
Megyei Katasztr favédelmi Igazgat ság Békéscsabai Katasztr, favédelmi Kirendeltségének
tájékoztat ja a2012. évi tevékenységr l. Az írásos anyagot megkaptuk, amit minden testtileti
tagnak emailben megkiildttink.

Baráth János tti.szds BMKV Bcs. KVK Bcs. HTP: Koszontom a polgármester urat, és a
képvisel -testtiletet.Yiczián Gyorgy parancsnok rir nem tudott eljonni a testtileti tilésre, igy én
képviselem t. Amit el szeretnék mondani, és ki szeretném egészíteni az írásos anyagot.
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Létrejott a20|2 étpnlis 1_e1 a Megyei Katasztt favédelmiIgazgat ság és a Hivatásos Tílzolt -
parancsnokság kozott egy kciztes Szerv ez a Katasztr favédelmi Kirendeltség. Ennek
képviseletében Szegedi Jen polgárvédelmi feliigyel(i tuzo|t szénados kísért el. Amennyiben
polgárvédelemmel kapcsolatos kérdés lesz, neki fel lehet tenni. A Békéscsabai
Katasztr favédelmi Kirendeltség vezetoje Kiss András ttizolt ezredes. Kéttuzolt ság tartozik
hozzá a gyulai és a békéscsabai. Békéscsabán Yicztén Gyorgy tuzolt a|ezredes lett a

Békéscs abai Hivatásos Ttizolt parancsnokság tuzolt parancsnoka. Létszámunk 90 fore
korlátoz dott, korábban magasabb |étszámmal láttuk el a tevékenységtinket, még aZ

cinkormányzati rendszerben. A nevtink is megváItozott Hivatásos Ttízolt parancsnokságra.
Maximum 90 fo lehet atuzolt ságlétszámajelenleg 3 tires státuszunk van. 82 fovel látjuk el a
vonul s állomány feladatait. Ebb l a 82 fi b l egyszeffe 18 f tud kivonulni az adott
telepi.ilésre egy nagyobb káresemény felszámolására. Illetve a kornyezo tuzo|t ságokr l
fudnak jonni. 20l2-ben nem volt kiemelked káresemény' mint pl. 201l-ben amikor még
vonul sként Murony kozségben is tobb káreseményt számoltunk fel egy délután alatt Amit
még tudni kell a tuzolt ságunkr l, a megel zésnek nevezett os álry elkertilt a kirendeltséghez'
a tuzoLt sághoz csak a muszaki mentés rész tartozik, hozzánk kertilt a polgárvédelmi rész,
amit a polgárvédelmi feladatokat a katasztr favédelemi megbízottak látnak el. Jelenleg
Békéscs abán 2 f megbízott van Ze\enyánszki Zoltán tllzo|t zászI s, a Békéscsabai Járási
tertileten Látja el a polgárvédelmi feladatokat. A Békési Jttrás tekintetében, ide tartoz1k
Murony is Gyurk LászI tuzolt zász\ s. ovele tcibbszor ta\áIkozhattak ktilonboz
katasztr favédelmi felkészítésen, illetve riasztási gyakorlaton, mint tava|y tavasszal is volt.
Ekkor tortént meg a kozbiztonsági referensek felkészítése is' katasztr favédelmi verseny.
Hozzánk tartozik, személy szerint hozzám, a belvíz védelmi csatornarendszerek bejárása,
el|enorzése. A lakossági iaszt eszkozok felmérése, a lakosság felkészítése, tájékoztatása.
Nagy szereptik van a helyszínen a referenseknek is, akik a helyismeretiikkel tudnak segíteni.
Ezilton is koszonjiik a segítségtiket, a munkájukat.
Rátérve a káreseményekre, a tavalyi évben 2 tuzesethez kellett vonulnunk. Murony
telepiilésre egy tanyának a saralt fodéme égett kb. 4 m2-en, ahol a kémény kozvetlen
kozelében a Saralt ftldémben terjedt a tríz. Viszonylag hamar meg lehetett fogni, mintegy
4 m2-en égett a tuz. Illetve egy 1 ha teriileten tarl tuz keletkezett, ami veszé|yeztetett egy
tanyát. ott is viszonyl ag gyorsan sikeriilt megfogni a t-ljzet, mely a tavalyi szárazsá,slak
kciszcinhet en keletkezett. 5 esetben vettiink részt mtiszaki mentésen, abb l 2 eset volt darázs
eltávolítás. Az egyik egy családiház saralt ftidémében lév darázs család volt, ahol a lak k
allergiásak is voltak a méhcsípésre. Ilyen esetben nincs mérlegelésí szempont, mindenképpen
indul egy aut .

Amit még hozzá szeretnék tenni, régebben a Békéscsabai Trízolt parancsnoksághoz futottak
be a jelzések. Tavaly jríniust l a Békéscsabai Katasztr, favédelmi Igazgat ság lát1a el a

mtíveletírányítási feladatot. Ók továbbítják a tuzolt ság felé, hogy mely teleptilésen van
esemény, az o dcintéstik, hogy melyik trizolt ságot riasztják Eddig a tuzolt ság dontcitte el,
hogy indokolt e a kivonulás, most a katasztr favédelem, most már sokszor el sem jut a jelzés
atuzoLt ságig. Nem is tudunk r la, hogy volt bejelentés, mert aKatasztr favédelem, rigy ítéli
meg ahelyzetet, hogy aZ nemkíván beavatkozást.
A másik darízs eltávolítás egy iskola udvarán volt. Gyerekek esetében szintén nincs helye
mérlegelésnek. Iskola, voda, bcilcs de esetében biztosan ki fogunk vonulni minden esetben.
3 kozlekedési balesethez vonultunk még, az egy1k azt híszem itt a belteriileten tortént, ahol
két személygépkocsi titkozott. Egy id s n be is szorult az aut ba, ot feszíto vág segítségével
szabadítottuk ki a jármiib l. Illetve két esetben, téli id szakban Mercedes kisteheraut , és egy
Mercedes kisbusz csriszott az érrokba. Az aut k étramtalanitását végezttik el, egy esetben sértilt
is volt, akit a ment k száIlítottak el. Mi az aut kat emelttik ki az árokb l,
A ttlzo\tás, és mtiszaki mentés tekintetében, ha a képvisel tagoknak van kérdése, tegyék fel
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azt, és igyekszem megválaszolni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Úey gondolom, hogy amikor tobb gond volt, akkor is j
kapcsolat mtikodcitt kozotttink. Most ffifu, hogy megszrint a szeméttelep lényegesen kevesebb
atuzeset Sokszor kovetkezett be ongyulladás.

Baráth János ttí.szds BMKV Bcs. KVK Bcs. HTP: [gen, amikor Békéscsabára kertiltem,
figyelmeztettekrá,hogy a muronyi szeméttelepen sokszor el fordul ttizeset. Természetesen ez
nem csak Muronyra volt jellemz , hanem más telepiilések szeméttelepeire is.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A kcirnyékb l is sok szemetet hoztak ide, de ami ta
megszrint elhárult ez a fajta veszély hel'yzeL
Bár tortént olyan, hogy feljelentettek benntinket, hogy nem j l védekeztink, azonban ez
mindig alaptalannak bizonyult. Az elmrilt pár év, amit mar sikeriilt itt megtapasztalnom, foleg
abelvízaz, ami a legjelent sebb a kcizség tertiletén, amikor sok az es zés. Az els évben én is
forgattam a vízet, pedig még a szal<rrlárr toz is kapcsol dik. De végril is megoldottuk. Hosszir
évek tapasztalata, és gyakorlata megtanította, hogyan lehet hatékonyan védekezni. Az ta
azorfran igyeksziink olyan szinten kezelni ezt a gondot, hogy a befogad képes árok
rendszerbe szivattyuzzuk a vizet. Természetesen a szánt k gazdái sem onilnek, ha a belvíz
heLyzet megoldásaként a foldjeik vízben állnak, de az emberek, és a lak ingatlanok védelme
az elsodleges szempont. Azért valahogy mindig sikerÍilt megtalální az optimális megoldást.
Úgv gondolom a végeredmény j , és az egytittmtikodés is j , így nincs kiilcinosebb gond.
Bízom benne, hogy a jov ben is sikertil a j kapcsolatot kialakítani, mint az el ddel is, aki
sajnos már nincs kozottiink, és vele nagyon j kapcsolatot sikeriilt kialakítani.
A rcivid határidejri jelentések, tervek elkészítése sokszor megnehezíti a mindennapjainkat.
Remélem az eddig kialakult j egytittmtiktidés a jov ben is megmarad, és koszoncim a
tájékoztatást. Van kérdés e valakinek?

Szegedi Jen tti.szds BMKV Bcs. KVK: Egy pár sz val szeretném kiegészíteni az
e|hangzottakat. El szcir is k szcintok mindenkit, és polgármester rnak, jegyzo rirnak
szerctném megkciszonni azt a segít , támogat egytittmrikodést, amit irányunkbanbiztosított.
Tobbszor kellett belviz kapcsán, vagy egyéb más okb l egyÚttmtikcidni. Az egytittmrik dés
irgy gondolom a tovabbiakban is biztositott,ha a teleptilésnek sztiksége van szivattyura, vagy
más eszkozre pl. homokzsákra természetesen, szétmithatnak a segítségtinkre. Nyilván a
kapacitás mértékéig tudunk besegíteni a helyi védekezésbe. Az j kolléga Gyurk LászI , aki
Seres András ut daként idekertilt, ugyanolyan lelkiismeretesen végzi a feladatát, mint elodje.
Sztikség esetén szétmíthatnak a segítségére.
Az, hogy tobb rcivid határidejri jelentést kértink ) arÍa csak azt tudom mondani, hogy higgyék
el mi is tudjuk, hogy nehéz megval sítani a rovid határid alatt. Ahhoz hogy az ember
lelkiismeretesen meg tudja csinálni sokszor trilmunkával is járhat, de sajnos t ltink is így
kérik, amiben fudunk természetesen segíttink.
Akozbíztonsági referensekkel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, tobb telepiilésen lett
kijelcilve rij személy. Kirendeltségi szinten fel fogiuk mérni, hogy hány fot érint ez, és egy 2-3
napos felkészítést fogunk tartani. Terveink szerint Békéscsabán lenne az oktatás, illetve tobb
helyen, hogy ne kelljen messzire utaznia senkinek Sem' és ne r jon nagy terhet az
onkormányzatra. Szeretnér'k átadni a referenseknek azokat az aIap dolgokat, ismereteket,
melyek megkonnltik a munkájukat.
Hiszen ha kialakul egy veszélyhelyzet, akkor els sorban veltik tartjuk a kapcsolatot,
természetesen a polgármesteren kíVtil. De ilyen esetben a polgármesterre ilyen esetben sok
feladat hárul, akkor a referensen kereszttil tartanánk a kapcsolatot, és az helyismerete, az o
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helybéli jelenléte sokat segít abban, hogy minél hatékonyabban tudjuk végrehajtani a
védekezési fel adatokat.
K szon m az eddigi segít egytittmtík<ldést, és a további j egytittmtikodésben bízom.
Minden j t kívánok mind a testiiletnek, mind a polgármester irrnak.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Igyeksztink tovabbra is helytállni, és gondolom, hogy
ezek a gyors levélvált ásí íntézkedések azértvannak, hogy a gyors reagá|ásunk megmaradjon.

Szegedi Jen tu.szds BMKV Bcs. KVK: Nagyon remélem, hogy nem kertil sor az éles helyzet
kipr bálására. Aszázados r is volt az árvíznél, és meger sítheti, amikor baj, és hirtelen kell
donteni a helyismeret, sokat számit. Azok a helyi dolgok, amiket mi nem tudhatunk, hiszen
nem ott éltink, elengedhetetlenek a sikeres feladat megoldáshoz. Adott helyzetben egy
teleptilésen a katasztr favédelem átveheti az trányítást, de a helyiek ismeretei nélktil nem
lehet sikeres a védekezés. Mindenképpen sztikségtink van a helyi emberek segít
egytittmtikodésére' annak érdekében, hogy a legkevesebb kána|, és a leggyorsabban végre
tudjuk hajtani a feladatot.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A Muronyi Óvodásokért és Iskolásokért Alapítvány
nevében szeretném megkoszonni a Tuzo|t ságnak a családi napon val részvételt, ahol a
gyerekek nagy tiromére megj elentek.

Baráth János tti.szds BMKV Bcs. KVK Bcs. HTP: Bármikor szívesen, hogy ha ilyen kérés
van az cinkormányzat, iskola, vodarészérol nyugodtan lehet gépjármrÍvet igényelni, ha nincs
káreset, akkor mindenképpen biztosítjuk a részvételt.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nagy tisztelettel megkoszonom a sz beli kiegészítéseket,
és az írásos anyagot. Van-e tovabbi kérdés?

Amennyiben nincs kérdés, akkor kérem kézfelnyujtással szavazzanak a Békés Megyei
Katasztr favédelmilgazgat ság BékéscsabatKatasztr favédelmi Kirendeltségének 2012. évi
beszámol jár l.

A Képvisel -testiilet 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tart zkodás nélktil _ egyhangolag
az alábbi határ o zatot ho zza

48t2013. nk
Murony Kozség onkormányzatának Képvisel _testtilete

a Békés Megyei Katasztr, favédelmi lgazgat ság Békés_
csabai Katasztr favédelmi Kirendeltségének (5600 Békés_
csaba, Kazinczy u. 9.) 2012. évi írásos beszámol iát a
sz beli kiegészítéssel egytitt elfogadja.

Határid :

Felel s:

T vozik az lésr l:
Szegedi Jen tii.szds BMKV Bcs. KVK
Baráth János t{i.szds BMKV Bcs. KVK Bcs. HTP

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán pol gármester
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4./ Hulludékgazd lkodtÍsi K azolgtÍltat si szerz dés megk tése

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kcivetkez napirendi pontunk a hulladékgazdálkodási
kozszolgáltatási szerzodés megkcitése. Az írásos szerzodés anyagát megkapta mindenki. Ezt a
napirendi pontot el zetesen már az ÜPG Bizottság is tárgyalta. Bizonyára mindenki átolvasta
a szerzodés nyers anyagát. Abízottság, amikor átnézte taláIt egy_két hiányosságot. Átadom a
sz t az elnok asszonynak.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel ÜPGB elncik: Kcisz ncim szépen. A szeruodést átnéztlik, és
kimaradt bel le, hogy Murony Kozség Önkorm ányzatának ktilterÍiletére is vonatkozik, nem
csak a belteniletre. Korabban volt olyan kérése a Képvisel _testtiletnek, hogy a szolgáltat
Muronyban létesítsen telephelyet. Ez a kitétel kikeri'ilt a szerzodésb l, és szeretnénk, ha
visszakertilne, és 3 h napon beltil val suljon meg a telephely muronyi létesítése. Ezeknek a
hiányosságok kertiljenek a szerzodésben lefektetéSre' s akkor elfogadásra javasoljuk.

Pataky Attila Békési Hulladékgyríjt Kft: Koszontom a megjelenteket. A szerzodésb l azért
kertilt ki a szolgáltat telephelyének kérdése, mivel a szolgálrtat a Békés_Manifest
Kcizszolgáltat Nonprofit Kft lesz, és a Békés_Manifest nem fog Muronyban telephelyet
létesíteni. A Békési Hulladékgytijt Kft azonban igen, a telephely meg van holnap aláírásra
kenil a szerzodés, és még ebben a h napban beadjuk az engedélyeztetési kérelmet.
2013 .07. 0 1 -el megnyitjuk a telephelytinket.

Dr. Baji Mihály jegyz : Elindul az engedéIyeztetési eljárás.

Pataky Attila Békési Hulladékgytíjt Kft: Igen, elindul aZ eljárás. Másik a ktiltertilet. A
szerzodést nem én írtam, hanem Bondár rir, de eddig is hordtuk a ktilteriiletr l is a hulladékot'
és természetesen a továbbiakban is elvissztik Murony kiiltertiletér l is a hulladékot. Ezek
olyan pontok, melyeket Bondár irr a Békés-Manifest részér l nem vett bele a szerzodésbe, de
ezekre vonatko z an akfu lehet ktilon szerzodést k tni az Önkorm ányzat, és a Békési
Hulladékgytíjt Kft kozott. A szolgáltat nem a Békési Hulladékgyríjt Kft lesz, mi aZ
alváll alk oz k lesz{ink.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az íllegálisan lerakott szemetet is el kellene vinni.

Pataky Attila BékéSi Hulladékgytíjt Kft: Az illegálisan lerakott szemetet nem mindig á1l

m dunkban elvinni, effe valami megoldást kellene találni. Akár btintetések kiszab ásáva|
megel zni.

Dr. Baji Mihály jegyz : Tessék feljelentést tenni.

Pataky Attila Békési Hulladékgyríjt Kft: Úgy gondolom, hogy kozos érdek, hogy
megsziinjenek aZ illegális szemétlerak k. Amennyiben észrevesziink ilyet jelezz:Úrk aZ
onkormányzatnak, illetve ezfordítva is iga, kell hogy legyen. Kozcisen kell tenntink ellene. A
felévre visszatekintve azt szeretném még mondani, hogy cisszesen t72 nem fizeto van az 592-
b l. Ebb l negyedévet nem ftzetett 64,féIévet pedig Il2.E|ég sok a nem fizeto. Nem titok a
mai napon a kollégáim hordják ki a felsz |itásokat. Mindenki jrilius 8-ig kapott határidot ana,
hogy rendezze az elmaradását.20l3.07.01-t l j lappal indulunk innen kezdve a Békés_
Manifest dolga lesz a díj beszedés. A kintlév ségeinket azonban mindenképpen be szeretnénk
hajtani. Szeretnénk, ha aZ érintettek rendeznék a hátralékot. Az cisszes 592 fizetésre
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kotelezettb l al72 nem fizeto az sok.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Mi is szeretnénk, ha nem lennének elmaradások a
fizetésben. Pont ezért dontott ugy a testtilet annak idején, hogy nem kommunális ad t vet ki,
hanem kozvetlen kapcsolatban legyen a szo|gá|tat a szerzod vel. Így ebben az esetben nem
az onkormányzataszerzodést szego, hanem azadottmagánszemély. Ett l fiiggetlentil minden
segítséget megadunk, ami m dunkb an á|l, hogy a hátra|ékok ki legyenek ftzetve. Testiileti
határozatban lett elfogadva a szernétszáLlitás, rigy gondolom, hogy a jegyzo rirnak m djában
ilI kcitelezni a nem fizeto lakosokat a szemétszállítási díj megftzetésére, legalább is
valamilyen szinten. Igyekszi'ink biztosítani, és segíteni, hogy a szolgáltat hozzá jusson a
jogos koveteléséhez, de kozvetlen anyagi terhet nem tud vállalni az Önkormányzat.

Dr. Baji Mihály jegyz : El bb a kérdésekre vá|aszo|ok. Jogszabály alapján a NAV behajtja a
hrtozást.

Pataky Attila Békési Hulladékgytijt Kft: 10 000.-Ft felett.

Dr. Baji Mihály jegyz : Igen, a 10 000.-Ft feletti tartozitsokat. Egyébként Bondár Lajos rirral
egyeztettem a szerzodés, aztán még menetkozben néhány dolog nem rigy kertilt vissza, ahogy
megbeszélttik. É.tele*s zeruen miután az nkormány zatnak jogszabály alapjén az egész
onkormányzatkozigazgatási tertiletére á l fenn a kcitelezettsége, így értelemszeríien nem lehet
olyat, hogy csak a beltertiletr 1 tcirténik meg a hulladékszá|Iítás, hanem belteriilet, és
ktilterÍilet. Amit említett Pataky rir a telephellyel kapcsolatban, az eredeti szerz dés
tervezetben rigy szerepelt, hogy a szerzod , vagy megbízottja vá|lalja azt, hogy Murony
tertiletén létesít telephelyet. Úgy látom, hogy a színdékok egy irányba mutatnak , igy nem
jelenthet akadályt a muronyi telephely, illetve a kÍiltertileti hulladékszá|Iítás szerz désbe
foglalása. Másik dolog, azt bldni kell, hogy a Békés_Manifest Kcizszo|gá|tat Nonprofit Kft_
be belépett az onkormányzat. A Kft onkormányzatí tobbségi tulajdonban van' illetve aZ
onkormányzatokmellett benne volt a TAPPE is, és a Békési Hulladékgyríjt Kft is. Volt olyan
onkormányzat, amely meghirdette kozb eszerzésre, és gyakorlatilag most rigy állnak, hogy
jirlius l-t 1 nincs, aki szo|gáItasson. A TAPPE részét Tarhos Önkormányzata veszi ffiog'
l00 %-os <inkorményzatí tulajdonri lesz a Békés-Manifest, csak onkormányzatok lesznek a
tulajdonosok kozott, és alvállalkoz ként bizzák meg a TAPPE-t , illetve a Békési
Hulladékgyiíjt Kft-t. A Békés-Manifost miután tulajdonosai vagyunk' nem kellett
kozbeszerzési eljárást lefolyatni. Két ajánlat volt hulladékszáIlításta. Az ajánlatok kozott
lényeges, érdemi ktilonbség nem volt. Tobb kiegészítésem nincs, arra hívnám fel a figyelmet,
hogy kell egy határozatr l dcinteni, amiben elfogadjuk a hulladékgazdálkodási
kozszolgáItatási szerzodést, azokkal a kiegészítésekkel egytitt, amit a Üpc Bizottság elnok
asszonya mondott hulladékgazdálkodási kozszolgáItatási szerz dést illet en. Illetve a
meglév , teleptilési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kotelez szolgáltatás
igénybevételér l sz l cinkormányzati rendeletet kell m dosítani. Az el zetesen kikÍildcitt
rendeletm dosítás tervezet annyiban változott, hogy kiegésztilt a személyes adatok kezelésére
vonatkoz rendelkezéssel.

Buzgán Mihály képvisel : Tisztelettel koszontok mindenkit. Egy kérdésem lenne,
amennyiben Muronyban létesítenek telephelyet, akkor az bérlemény lesz. A bérlemény
koltsége, hogyan fogia megemelni a hulladékszállítási díjat.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Ha itt lesz a telephely az aztjelenti, hogy a gépjátmtivek
srilyad ja, a helyi iparuzési ad az onkormányzatnak bevételt jelentenek. A társulásban egy
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bizonyos osszeget be kellett ftzetni, a számítások szerint, a telephely létesítésb l származ
bevételek meghalad1ák abefizetés cissze gét, tehát plusz bevételiink lesz. Úsy gondolom, hogy
aki nem az onkormányzat ellen Van' annak nincs mit beszélni en l.

Buzgán Mihály képvisel : A kérdésem affa irányult, hogy az áItalarn igénybe vett szol gáItatás
díja emelkedik-e azáIta|, hogy a Békés Hulladékgytijt Kft bérli a telephelyet.

Ladányi Lászl né képvisel : Nem.

Dr. Baji Mihály: Ajelenlegi telephely saját tulajdon,vagy bérlemény?

Pataky Attila Békési Hulladékgytíjt Kft: A jelenlegi is bérlemény.

Dr. Baji Mihály: Akkor ezvá|asz a kérdésre.

Ladán},i Lászl né képvisel : Egy kérdésem lenne még, mert a lakosok ezt kérdezik. Most sz
van arr 1, hogy jrilius l-t l a szemét és, vízdíj cscikken . Ez hogyan fog érvényestilni, lesz
váItozás a dijban, vagy nem?

Pataky Attila Békési Hulladékeytijt Kft: Megmondom oszintén, hogy felhatalmazásom nincs
elTe' igazeh I ezt a kérdést Bondár rirnak kellene feltenni, mi csak alvállalkoz k vagyunk, de
amennyiben torvény írja e|o a cs kkentést, akkor annak érvényestilni kell a díjban.

Dr Lázár Magdolna Csilla alpolgármester megérkezik.

Ladányi Lászl né képvisel : Néztem volna a komplett torvénf, de nem találtarr1 és lennének'
akik métr ftzetnék a kovetkez dijat.

Pataky Attila Békési Hulladékgyrijt Kft: Nem tudom a fizetés, hogyan fog alakulni. A
gyakorlatban szerintem, meg kell hagyni a negyedéves, és a kéthetes fizetési lehet séget is.

Ladányi Lászl né képvisel : Szerintem addig fizetní sem lehet, amig a tcirvény nem jon ki.
K<iszcinom szépen' én tudtam a vá|aszt, csak azért kérdeztem rá, hogy akiket érdekel, a
jegyzokonyvb 1 , az on szájáb | is hallj ák a váIaszt.

Dr. Baji Mihály: A lakosságnak aZ a befizetési lehet sége, hogy a Mtivel dési Házban is
fizethetnek bármikor, az nem fog válto zn1?

Pataky Attila Békési Hulladékgy jt Kft: Én nem vagyok ebben kompetens, de ésszeni lenne,
hogy maradjoÍ eZ a rendszer. A fizetésrol a Békés-Manifesttel kell tárgyalni.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Had kérdezzem meg a kék szemetes zsál<hozhozzájuthat_e
az, aki fizeti rendszeresen a kukadijat, fiJdom sokan manipuláltak azzal, hogy csak zsíkot
vettek és kukadíjat nem fizetettek.

Pataky Attila Békési Hulladékgytijt Kft: Hozzájuthat igen. Természetesen mindenki a
választott egy vagy két hetes kukadíjat kell, hogy fizesse, a kék zsák a plusz szemétre van. A
kék zsák az rLem arravan, hogy aki ilyet vesz, annak nem kell kukadijat ftzetni, az arra van'
hogy ha olyan sok a szemét, hogy nem fér a kukába, akkor amegvásárolt kék zsákot ki lehet
tenni a kuka mellé. Atcibblet szemétre van. A vásárlásra van lehet ség. A Mrivel dési Házban

10
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is lehet kék zsákot vásárolni, vagy ha valaki Békésen jár, ott is lesz székhely, és ott is lehet
zsákot venni.

Ladányi Lászl né képvisel : Majd ki kell hangsirlyozni, és a lakosság felé tudatosítani, mert
szerintem sokan meg fognak lep dni a felsz lítások kapcsán, mert vannak, akik tavaly csak
szemetes zsákot vásároltak, mert nekik kevés a szemét, és rigy volt vele, hogy nem ftzet
szemétdíjat. Csak elfelejtették elolvasni azt a szerzodést, amit Öncikkel kot ttek 12 évve|
ezelott, amikor a kukát felvette, hogy ha kiteszi, ha nem' ha van benne szemét, ha nincs, akkor
is koteles az éves kukadíjatkifizetni. A zsákvástrlás nem helyettesíti a kukadíjat. Kukadíjat
csak akkor nem kell fizetni, ha valami oknál fogua Békésen onoknél leadja a kukát, és a
szerzodését megszinteti. Mikor én mondtam, hogy vigyázzanak, mert megy ki a hátraléla l a
felsz lítás, akkor arra hivatkoztak, hogY ,,éÍt vettem zsákot". Azsák nem helyettesíti a kukát,
nagyon meg lettek kavarva azt emberek. Amit eltetszett mondani, a nem fizetések kozott is
sok olyan vaÍ\ aki irgy gondolta, hogy VesZ egy zsákot320.- Ft-ért, és akkor nem kell fizetnie
kukadíjat.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Most ami gondot jelent az dZ, hogy ftzetni csak a
szolgáItatásért kell, másért nem lehet kovetelni fizetséget. Most, ha valaki nem vesz igénybe
egy szol gá|tatást' akkor miért fizessen.

Ladányi Lászl né képvisel : Akkor le kell adni a kukát. Viszont a tcirvény eloírja, hogy
mindenkinek igénybe kell venni a szolgáItatást.

Patak}i Attila BékéSi Hulladékgyrijt Kft: Hogy a vitákat' félreértéseket elkertiljiik, ahol
életvitelszeriíen ott laknak, tehát az alapdíjon feltil van gírz-, viz-, villanyfogyasztása, annak
gondoskodnia kell a hulladékr l, és annak a kcirnyezetvédelmi tcirvény szerint kotelez
kukadíjat fizetni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: És akinek tobb lakása van?

Pocsai Imre Lászl képvisel : Hol lakik életvitelszeriien?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mondjuk délel tt az egyik helyen Van' délután a másikon.

Pataky Attila Békési Hulladékgyríjt Kft: Ilyen esetben megoldás lehet az is, hogy egyik
helyre is, és a másik helyre is két hetes szálIítást ftzetní, és akkor meg van oldva a probléma.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: További kérdések vannak?

Fekete Zoltán Ferenc képvisel : A170 nem fizetonmagyarul behajtják a hátralékot.

Ladányi Lászl né képvisel : Igen.

Pataky Attila Békési Hulladékgytijt Kft: Nem egyszení, de meg fogiuk találni a m dját' hogy
behajtsuk a hátralékot.

Dr. Baji Mihály jegyz : Polgári itton, fizetési meghagyás kibocsátását kell kérni. ott kamat, és

koltség is van. ott az ad s az 5 000 Ft után lehet, hogy a végén 15 000 Ft-ot ftzet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ezt a gondot hagyjuk meg az illetékesnek, ez nem a

IL
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miénk.
Térjtink vissza a szerzodésre. A szerzodéssel kapcsolatban két váItoztatást jelezttink. Van_e
még valami más?

Dr. Baji Mihály jegyz : Akkor irgy sz lna a szerzodésben, hogy a Murony K zség
Önkorm ányzatának kozigazgatási teriiletére kiterj ed teleptilési hulladékszállitásra
vonatkozik, nem csak a belterÍ'iletre. Értelemszeríjen a szerzodés 2.6. pontjában is ennek
megfelel en lesznek az adatok kitoltve, mikor konkrétan aláírásta keriil a szerzodés. A 3.13.
pontba pedig bekeriil, amit el zetesen már megbeszélttink, hogy a szoIgá|tat , vagy
megbizottjavállalja, hogy az onkorményzat tertiletén telephelyet létesít 3 h napon beliil.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: További kérdések vannak-e?

Amennyiben nincs t bb kérdés, és a jegyzo rir áItaL megfoga|mazott kiegészítésekkel
képvisel -testtilet elfogadj a a szerzodést, akkor kézfelnyrijtással szavazzak.

A Képvisel -testtilet 7 igen szavazattaI - ellenszavazat és tartozkodás nélktil - egyhangrilag
az alábbi hatér ozatot hozza

49 l 20 13 .N I.2 6.\ onkor mánvzati határ ozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel _testtilete

Murony Kozségben a szilétrd telepiilési hulladék
szá|lításával (lakosságt l val begytijtés és elszállítás) és a
hulladék ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos
hulladékgazdálkodási kozszoIgáltatási feladatok
elvégzésével 2013. év jrilius h 01. napját I 2023. év
jrinius h 30. nap1áíg mesízza a Békés_Manifest Koz_
szolgáItat Nonprofit Kft._t (H-5746 Kunágota, Rák czi
lJt 9., képvisel : Bondár Lajos tigyvezet , KÜJ azonosít :

100 416 68)' a mellékelt hulladékgazdálkodási koz-
szolgáltatási szerzodést elfogadja, egyben felhatalmazza
Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a szerzodés a|áírásáta,
azza| a kiegészítéssel hogy a szerzodés Murony Kcizség
Önkormányzatának k zigazgatási tertiletére kiterjed ,

illetve a szolgáltat vagy annak megbízottja válla|ja azt,
hogy Murony Kozség tertiletén, 3 h napon belÍil
telephelyet létesít.

Határid :

Felel s:

értelem szerint
Fekete F erenc Zoltán pol gármester

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Amennyiben a teleptilési szílétrd hulladékok kezelésével
kapcsolatos kotelez kcizszolgáLtatás igénybevételér l sz l clnkormányzati rendelet
m dosításÍtval egyetértenek, akkor kérem a képvisel -testtilet tagsut kézfelny jtással
szav azzák meg a rendelet m do sítást.

A képvisel testti\et 7 igen szavazattal, tart zkodással, és ellenszavazat nélktil _ elfogadta a
rendeletm dosítást. (a rendelet szcivege a jegyzokonyv mellékletétképezi)
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Murony Kiizs é g onkorm ányzata Képvis el _tes tiiletének
8/2 0 1 3. (vI.2 6.) iinkorm ányzati rendelete

a telepiilési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos ktitelez ktizszolgáltatás
igénybevételér l sz lrí

1 l 20 10 .(I. L 8.) iinko rm ány zati rendelet m do s ítá s ár l

Távozik az lésr l:
PatalE Attila Békési Hulladékgyí;jt Kít

5./ Békési pszichidtriai, valamint Mez berényi SzocitÍlis SzolgtÍltat s tdrsultÍsi
megdllupod s megsz ntetése

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Ezt a napirendi pontot el zetesen megt érgya|ta a Üpc
Bizottság is.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnok: Az onkormányzati torvény változása miatt van sztikség
a váItoztatásokra. Bíztunk abban, hogy szociális terÍileten Mez berénnyel továbbra is egytitt
tudunk mrikcidni, tarsulási tanácsot tudunk létrehozni, de Mez berény Önkorm ányzata
másként dontott. A kisteleptilések, koztiik Murony is kikertil a szolgáItatásb l. Feladat
ellátásként vihetjiik tovább ezt a feladatot, de akkor nem vagyunk jogosultak plusz
normatívétra, ami éves szinten Murony vonatkozásíhan 3,4 milli forint, ett l az cisszegt l
esik el a teleptilés társulás hiányában Keresstik a megoldásokat' 3 000 fonek kell lenni a
társulási tanácsban a lakosságlétszétmának lhoz, hogy társulást fudjunk |étrehozni. Elindult a
Kamuttal' Bélmegyerrel val tanácskozás. Kamut beleegyezne, de még ketten is csak 2 400 f
van. Még kellene valaki, egyébként csak az aIap normatíva maradna meg jirlius 1-t 1. Ez 1,7
milli forint mínusz, plusz lecscikkeÍ az igazgatási k ltség. Maradhatunk Mez berénynél
foladatellátásban, akkor 3,4 milli forinttal kevesebb a normatíva, plusz hozzá kell tenni a
890 000 Ft ígazgatási koltséget. Íey ez a feladatellátás 4,3 millLi forintba kenil. Eddig eZ a
feladatellátás nullás volt, illetve nyereséges, mivel a tavalyi évben 800 000 forintot kaptunk
vissza.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Két lehet ség van. Remélem, hogy sikertil a társulás
valakivel, és osszejon a 3000 fo, és minden mehet tovább.

Ladányi Lászl né képvisel : 3 000 fo kell?

Dr. Baji Mihály jegyz : Nem a társuláshoz kell ez alétszám' hanem aftnanszírozáshoz.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Igyekszem, keresem a kapcsolatot, hogy kivel tudunk
társulni, vagy cs<ikkentjiik a foladat ellátást, hogy fedezze a kiadás koltségeit.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnok: Társulási tanácsot kell létrehozni, ami onáll jogi
személyiség, onáll bankszám|íwal rendelkezik az onkormányzat nem nyulhat bele ebbe a
pénzbe. Teljesen elktilonítetten kell kezelni, és ezt apénzt csak effe a teriiletre lehet fordítani.

Dr. Baji Mihály jeqyz : Gyakorlatllag eddig rigy tortént, hogy bekeriiLt anagy kalapba apénz,
és az onkormánYat rigy osztotta, szorozta ahogyan akarta. Most már nem fer hozzá.
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Jeneiné Batízi Julianna UPGB elnok: Most ez a gyakorlatban rigy mrikodik, hogy a
Humánsegít szám|ája a nap végére mindig nulla' és amikor számlrát, térítésidíjat kell fizetni
akkor az cinkormányzat felé le kell adni a számlák listáját, és csiitortoki napon a szítmléra
keriil a lista tisszege, amit pénteken utalni kell. A tavalyi évben ez még nem így mtík d tt,
onáll volt a Humánsegíto.

Buzgán Mihály képvisel : Yégeztetek-e olyan számitásokat, hogy kilehetne e hozni ezt
onáll an n lára?

Jeneiné Batízi Julianna UPGB elnok: Nem lehet kihozni, 1,5 milli mínusz Van. Alap
normatíváva| nem lehet kihoznr.

Buzgán Mihály képvisel : Nem lehet taIálni valami olyan koltségcsokkentést, amivel
megoldhat ?

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnok: Ha a 3,4 mi|li b l levonod a 890 000, akkor az 2,5
milli a dologiban esetleg fudsz valamit cscikkenteni. Nagyon sokkal nem tudsz játszani, mert
a házi segítségnyrijtás 9 fore 1 gondoz , ez meg van határozva. Most 18 fore kapjuk a
normatívé ", mert a társulásban kcizosen volt elosztva a gondozora es létszám. Nem egyszeni
dolog. Ahogyan eddig 3 f vel végig csináltuk ezeket a szakfeladatokat, ezt így nem lehet
csinálni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szabátytalan, meg sem kapjuk rá az engedélyt.

Buzgán Mihály képvisel : Amikor aZ éves számításokat végezttik rendszeresen azzal
számoltunk, dologiba tetttink vissza, és 3 milli k rtil volt, és lett boségesen felrijítás meg
ilyesmi csinálva.

Jeneiné Batízi Julianna UPGB elnok: A tavalyi évben nem volt folirjítás, csak B00 000 forint
maradt meg.

Buzgán Mihály képvisel : Én ar::a gondoltam, hogy a korábban felrijításra fordított cisszeget,
most fordíthatnánk a mtikodésre, és akkor esetleg nem lenne mínuszban.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Abban az esetben, ha ugyanezt a normatívát kapnánk, de
ha nincs társulás nincs plusz normatíva. Mez berény gesztusként felajánlotta, hogy két
h napig még segít benntinket mtikodni, természetesen addig, amíg a tavalyi pluszt fel nem
éljtik. Megkoszcintem a lehet séget, de rigy gondolom, hogy nem éltink vele. Sajnos kicsik
vagyunk, így társulni kell, de az egytittmríkodés csak akkor val sul ffi g, ha a felek
partnerkéntkezelik egymást. Mindenkinek érezni kell a kozos munka el nyeit, ha valakiben
csal dottság bujkál, akkor abb l nem lesz hossziltávu kapcsolat. Ha Bélmegyer csatlakozna,
akkor meg lenne a 3000 fo, és tudnánk mríkodni. Alegnagyobb gond az,hogy nekiink vannak
olyan szakembereink, akik képesek lennének ellátni ezt a feladatot, igy mi lennénk a
gesztorok, ett 1 azonban tartanak. En felajánlanám másnak is a gesztorságot, de ha nincs
hozzá megfelel szakember. Még van egy kis id nk, tobbeket megkerestem ffifu, de még nem
sikeriilt atársat találni. A Mez berényi társulás nem hagyott idot arra, hogy megkeresstik aZi
lehet ségeket. Az vodáva| kapcsolatban is megbeszélttik, hogy szeptember 1-el kiválunk, és
k bejelentés nélkiil jrilius 1-e1 megsztintették a társulást. Voltunk hárman a társulásban,

miután kett kilépett, egyedtil nehéztársulást mrikcidtetni. Kényszerhelyzetbe kenilttink.
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Jeneiné Batízi Julianna UPGB elnok: Békés is fogadna benniinket, de csak mint
feladatellátást.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Várjatok, rgy ha kocsit vetttink volna, ígazgatási koltség.
Másfél milli s plusz koltség egy fel évre. Akkor jobb ha egyedtil maradunk.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnok: A legszebb az egészben, hogy aMezoberényheztartoz
három kisteleptilés mindegyike aztmondta, hogy nagyon j l tudnánk egytittmríkodni.

Buzgán Mihály képvisel : Kamut most Bélmegyerrel van társulásban?

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnok: Ugyanrigy kozos hivatal, mint Murony és Tarhos. A
kamuti polgármester asszonynak kellene hatni BélmegyelTe' a csatlakozást el segíteni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelt képvisel társak a társulási megállapodások
megsztintét csak tudomásul tudjuk venni.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnok: A polgármester urat fel kell hatalmaznunk arra)hogy
vegye fel a kapcsolatot más cinkormányzattal, hogy társulási tanácsban tovább mtik<idhessiink.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Két h napunk van arTa, hogy eztmegoldjuk?

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnok: Egy h nap. Nagyon cissze kell rakni a dolgokat.
Megtalálni a társulási tagokat, az átfutási id stb. Egy h nap, hogy szeptemberre minden kész
legyen.

Dr. Baji Mihály jegyz : Kéthatározat lenne. Lenne egyhatározat, ami a társulási szerzodések
megsztintetésér l sz Lna, a Békési a pszichiátriai betegek kozosségi ellátásár l, a
Mez berényi pedig a nappali ellátásr l, családsegítésr l, gyermek j létr l, házi
segítségnyrijtásr L, ajelz rendszeres házi segítségnffitásr l, valamint az étkeztetésr l.
A másik haténozat pedig azlenne, hogy a képvisel -testiilet felhatalmazza a polgármester urat,
hogy a szociális alapszolgáItatások társulásban tortén ellátásával kapcsolatban tétrgyalásokat
folytathasson le.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képvisel -testtilet egyetért a társulási
me gál l ap o dások me gsztintetés ével, kérem kézfelnffi tás s al szav azzanak.

A Képvisel _testtilet 7 ígen szavazattal - ellenszavazat és tart zkodás nélktil _ egyhangulag
az aláhbi határ o zatot hozza

50/20 L3.(VI.26.) iinkormánvzati rendelet
Murony Kcizség Önkorm ányzatának Képvisel -testtilete
- a Békés és kornyéke pszichiátiai betegek kozosségi

ellátása Társulása _ mikro térségi társulás (székhely:
Békés Városi Szociális Szolgáltat Kozpont Békés
Jantyik u. l. SZ) társulási megállapodásának
megsztintetésével egyetért.

- a Szociális torvényb en szabá yozott nappali ellátás kote-
Iezo onkormányzati szociális feladat kozcis el|átásár l
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sz 1 Megállapodás 2013. jrilius l. napjával val fel-
mondásával, valamint a Megállapodás keretében létre-
hozott Mez berény és kornyéke Nappali Ellátásának
Intézményfenntart Társulása - mikro-térségi társulás
2013. jrilius 1. napjával tortén megsziintetésével
egyetért.

_ a családsegít szolgáIati feladatokat e|Lát nkormány-
zati társulási szerzodésrol sz l Megállapodás 2013.
jrilius 1 . napjáva| val felmond ásáva|, valamint a

Megállapodás keretében létrehozott Mez berény és

kornyéke Családsegít Szolgálat Társulása mikro-
térségi társulás 2013. jrilius l. napjával tortén meg-

sztintetésével egyetért
- a gyermekj 1éti szolgálati feladatokat ellát onkormány-

zatí társulási szerzodésrol sz l Megállapodás 20|3.
jrilius 1. napjával val felmondásáva|, valamint a

Megállapodás keretében létrehozott Mez berény és

kornyéke Gyermekj léti SzolgáIat Intézményfenntart
Társulása - mikro-térségi társulás 2013. jírlius l. napjá'
val tortén megsztintetésével egyetért

- a háZi s egítségnyuj tási fel adatok at ellén onkormán yzati
társulási szerzodésr l sz l Megállapodás 2013. jrilius 1.

napjával val felmondásával, valamint a Megállapodás
keretében létrehozott Mez berény és kornyéke Hilzi
segítségnffitás Társulása - mikro-térségi társulás 2013.
jrilius 1. napjával tortén megsztintetésével egyetért

- a jelzorendszeres házi segítségnyrijtás feladatokat el1'át

nkormányzati társulási szerzodésroI sz l Megállapo
dás 2013. jrilius 1. napjával val felmondásával,
valamint a Megállapodás keretében létrehozott Mezo'
berény és kornyéke Je|zorendszeres Házi Segítség-
nyujtási Szolgálat Intézményfenntart társulás a tobb-
célri Békési Kistérségi Társulás keretein beliili mikro-
térségi társulás 2013. jrilius 1. napjával t rtén meg-
sziintetésével egyetért

- az étkezési feladatokat ellát onkormányzati társulási
szerzodésr l sz l Megállapodás 20t3. jrilius 1. napjá-

val val felmondásával, valamint a Megállapodás
keretében létreho zott Mez berény és kcirnyéke Etkezte-
tési Társulása - mikro-térségi társulás 2013. jrilius 1.

napj ával tortén megsziintetésével egyetért

Határid : 2013. jirlius 1.

Felel s: Fekete Ferenc Zolténpolgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képvisel -testtilet egyetért azzal, hogy a
szociális alapszolgáltatások társulásban tortén el|átásával kapcsolatban targyalásokat
fo l yt as s ak, kérem kéz fel nyuj t ás s al szav azzan <.

A Képvisel -test[ilet 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és tart zkodás nélktil - egyhangulag
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az alábbí határ o zatot ho zza

5Ll2013.íVI.26.) iinkormánvzati rendelet
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -teshilete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy
a szociális alapszolgáltatások társulásban tortén
e|Iátás ával kap c s o 1 atb an tar gy alás o k at fo 1 yt as s o n.

Határid z

Felel s:

értelem szerint
Fekete F erenc Zoltén pol gármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A meghívott vendégekre
Baptista Misszi kérelmével, maj d a Kozos Pont Egyesiilet
iilést.
Amennyiben a képvisel _testtilet egyetért a napirendi
kéz felnyuj tás s al szav azzanak.

A Képvisel _testtilet 7 igen szavazatta| - ellenszavazat és
pontok változtatását elfo gadja.

val tekintettel javaslom, hogy a
kérelmével folytassuk a testÍileti

pontok váItoztatásávaL, kérem

tart zkodás nélkti| _ a napirendi

6./ Békési Baptista Gyiilekezet Muronyi Misszi j nak kérelme

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mindenki megkapta az írásos anyagot a Békési Baptista
Gyiilekezet kérelmér l. A vízkcizmu épiiletét kapták meg haszná|atra, ahol már elkezdték a
folrijítási munkákat. A felrijítási munkák follatásához kérik az onkorminyzat beleegyezését.
Úgy gondolom, hogy az épilet éilagát javít munkák elvégzése ellen nem lehet kifogásunk. A
P énzid;gy Bizottság iilésén is tárgyaltuk a kérelmet, igy át is adom a sz t az elnok asszonynak.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnok: A pénzigyi bizottság elfogadásra javasolta a kérelmet.
10 éves id tartamrakapta meg a Baptista GyÍilekezet az épi|etet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Arra kitérve, ami javaslatként hangzott el pénntgyi
bizottság tilésén.

Jeneiné Batízi Julianna ÜPGB elnok: Igen, aZ onkormányzat nem bozzájáru|ását adja a
munkák elvégzés éhez, hanem engedélyezi.

Dr. Baji Mihály jegyz : Az onkormányzat engedélyezi a munkák elvégzését, de anyagi
hozzáj árulást nem vállal.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Anyagi hozzájárulást nem tudunk vállalni, mert a
koltségvetéstink effe nem nyujt fedezetet. Az elképzelésekkel egyetérttink.

Dr. Baji Mihály jegyz : Benne van a szerzodés 4-es pontjában, hogy a bérleti szerzodés
megkcitése el tt SzelnÍevéte|ezték az épuletet. A Baptista Gytilekezet vállalrta, hogy fel jítják.
A 4_es pont is tarta\mazza azt, hogy milyen jellegrí felrijítások, cserék sztikségesek. ot
megcsiná|ják, a bérbead , tehát az cinkormányzat el zetes írásbeli j váhagyása, engedélye
alapján. En l sz l a kérelem. Erre mondta a bizotts ág, hogy támogatj a az engedély kiadását,
de anyagi támogatást nem biztosít bozzá.
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Molnár Zoltán Békési Baptista Gytilekezet: A munkákat megkezdttik, kifestettiik az épi\etet,
és most kcivetkezne a nyílászátr k cseréje. Mtíanyag ablakokat szeretnénk berakni
mindenhova' ami sokkal id t áll bb, mint a jelenlegi fa ablakok.

Péter István Békési Baptista G}rtilekezet: A régi nagy ablak felÍiletet szeretnénk kisebbre
venni. Kozépen kb. egy 40 cm széles falazat kertilne a két ablakrészkozé.

Molnár Zoltán Békési Baptista G}rtilekezet: A nagyterÍnen az ab|ak2 db 2,5 m_es ablakb l fog
állni.

Fekete Ferenc Zo\tán polgármester: Ez az éptilet jellegét nem véitoztat1a meg.

Molnár Zoltán Békési Baptista GJrtilekezet: Statikai Szempontb | ez a beavatkozás az épiJrlet
stabilitását nem váItoztatja meg' s t inkább megn veli.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése? Én annyit szeretnék még kérni,
hogy a feli$ítás során kikertil ablakokat, amelyek még felhasználhat k azokat behoznát'tk az
onkormányzathoz, hogy a rászorul lakosokat, igény esetén tudjuk támogatni.

Amennyiben a képvisel -testiilet egyetért azzal, hogy a Békési Baptista Gytilekezet az általa
bérelt vizeloszt -éptilet kérelemben foglalt felrijítási munká|ataít elvégezhesse' kérem
kézfelnyuj tás s al szav azzanak.

A Képvisel -testti|et 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tart zkodás nélkiil _ egyhangolag
az alábbi hatír ozatot hozza

52 l 20 |3 .N I.2 6.\ onkor mánv zati határ ozat

Murony Kcizség Önkorm ányzatának Képvisel _testiilete

a Békési Baptista Gytilekezet (5630 Békés, Teleki u. 3.)

kérelemben foglalt felrijítási munkáinak elvégzését, aZ

cinkormányzat tulajdonában lév , 5672 Murony, I29 hrsz-u
víze|oszt -éptileten,azonkormányzatanyagihozzá1éniása
nélktil engedélyezi.

Határid : értelem szerint

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Annyít fiiznék még hozzá, hogy riilok neki, hogy egytitt
tudunk mtikcidni. Látom megy az onkéntes nyári gyermek táboroztatás, illetve tervben van. Az
cinkormányzat nem zárk z1k el.

Molnár Zoltán Békési Baptista G}rtilekezet: 40 fovel fog indulni a tábor.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Muronyi gyerekek?

Molnár Zoltán Békési Baptista Gytilekezet: A tobbség muronyi, de Békésiek is lesznek.
Hétfot l fog indulni.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az ebédeltetéstik is itt lesz megoldva?

Molnár Zo|tán Békési Baptista GÉlekezet: Igen, a muronyi konyhán.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Örtittint< neki, hogy a helyi konyhát váIasztották. Van_e
még kérdése valakinek. Koszonjiik, hogy rendbe teszik az epiletet, amiben tudunk segíttrnk,
és egytittmtikcidiint. Örut nk, ha vannak olyan gyerek programok, amelyek színesebbá teszik
a mindennapokat. Nektink is az érdektink, hogy a lakosok minél konnyebben átvészeljék a
nehéz id szakokat.

Távozik az tilésr l:
Péter Istv n Békési Baptista Gy lekezet
Moln r Zolt n Békési Baptista Gy lekezet

7./ Ktiziis Pont Egvesiilet kérelme

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Áttertink a kovetk ezo napirendi pontra, amely a K zcis
Pont egyestilet kérelme. Az erre vonatkoz írásos anyagot megkapta mindenki. Ezzel
kapcsolatban vélemény, vagy kérdés, hozzáfúzni val van_e?

Kiss Bernadett Kcizos Pont Egyestilet alelnok. intézmén}zvezet : Koszonjtik a meghívást a
testiileti tilésre. Szeretném bemutatni a Koz<is Pont Egyesiilet képviseletében megjelenteket:
Szigeti Ágnes tanít , orosz Zo\tán Csaba tanít , Kiss Tímea sztil . Két csoportot els , és
második osztá|yt tervezÍink indítani. Azért gondoltuk, hogy tanít k, és szril is legyen jelen,
hogy minél teljesebb választ tudjunk adni a felmenil kérdésekre. A kérelmiink lényege, hogy
a Kcizcis Pont Egyesiilet, mint a Szervezodo Kciros-kortil Waldorf Iskola fenntart j a szeretné
bérbe venni az cinkormányzati tulajdonban lév Murony Ady u. 7 . szám alatt lév ktilc'náll
két tanterÍnes ingatlant oktatási célra. Egyel re három tanteremre, illetve két tanteremre és
egy tanái szobára lenne sztikségtink az indulásnál. Ami még felmertilt, M éptiletben nincsen
WC, és tornaterem sem. A mtikcidési engedélyt csak rigy tudjuk beadni, ha ezeket tudjuk
biztosítani. Nem tudom, hogy az megoldhat -e' hogy a tornacsarnok éptiletében lév WC_t
hasznáIjuk, illetve a torna rákat ott tartsuk. Milyen feltételekkel lehet r la sz , kivel kell en l
egyeztetni, szerz dést kotni.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Egyszer régen volt err l egy el tárgyalás' akkor
mondtam, hogy nyitottak vagyunk. Utána leállt a folyamat, mivel az egyesiilet Békéscs abán
keresett megfelel helyet. Kcizben minket megkeresett a Békési Szent Lázár Alapítvány, aki
szintén ezt az épiiletet szeretné bérbe venni, munkahely teremtés céljáb l. Veliik még folynak
a tárgyalások. A nagyobb gond az) az évzátr n tárgyaltatn a KLIK tankenileti igazgat jával
Kis Eszterrel, aki nem igazán támogatja ezt az elke,pzelést. Mi átadtuk ezeket az épileteket a
KLIK-nek, ahol a muronyi gyerekek oktatása folyik. Ez pedig gondot jelent, mert ugyan az
épiilet maga onkormányzati tulajdon, de mi azt átadtuk a Klebersberg Intézményfenntart
Kozpont i.izemeltetésébe. Ezeket mind figyelembe kell venni egyfel l még nem tudjuk, hogyan
alakulnak a tángyalások a Szent Lázár Alapitvánnyal, másfel l pedig Kis Eszter tankerii|eti igazgat
hozzÍt1énllása is sziikséges ahhoz, hogy bérbe adhassuk az épiletet. A tornacsarnok éptilete szintén a
KLIK-hez tartozik. A . még lehet, hogy el tudnám intézni, hogy a Szent Lázár Alapítvány a régi
konditermet vegye bérbe, de a f igazgat hozzájárulása nélki'il nem donthetÍink.En azutat végig kell
járni, illetve a testtileti dontés is sziikséges a bérbeadáshoz. Nem tudom, tortént-e egye etés arr l,
hogy a gyermekek étkeztetése, horyan lenne megoldva a székhely telepi.ilésen. Kotelez az
onkormányzat hozzájáruIása a gyeÍmekétke .etéshez, jelenleg az iskolások, vodások nagy részének
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onkormányzati támogatás sziikséges az étkeztetéshez. Err l nem beszélttink korábban. Az
onkormányzat nehéz helyzetbe keriilne hogyha további tétmogatásokat kellene megfinanszirozni.
Természetesen oriilnénk, hogyha Muronyban egy oktatási centrum alakulna kí, mert így tobb
lehet ség lenne a helyi gyerekeknek is. Addig azonban semmit sem tudunk ígérni, míg a tankeri'ileti
igazgat hozzájárulása nincs meg' ezaZ els .

Kiss Bernadett Kcizcis Pont Egyestilet alelnok. intézményvezet : A tornacsarnok miatt kell a
hozzájÍnllása?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amiatt is, illetve hiába kiilonáll éptilet, mégis csak az
iskola teriiletén ta|alhat , eEY abejárat, egy tertilet.

Kiss Bernadett Kcizos Pont Egyestilet alelnok. intézményvezet : De ha az aháts kis épilet az
onkormányzaté, akkor miért kell a KLIK engedélye is?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igaz, hogy azt nem adtuk át, de mégis csak az iskola
része.

Dr. Baji Mihály jegyz : Amikor az onkormányzat falunapon' vagy családi napon használni
szeretné a tornacsarnokot nektink is el kell kérni. Jogilag igy nézki ahelyzet.

Buzgán Mihály képvisel : Ez akkor is így néz ki ha oda munkahely teremt bervhéaás
torténik?

Fekete Ferenc Zoltán pol gármester: Egyértelmrí.

Buzgán Mihál}, képvisel : Annak is kell szociális létesítményének lenni?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ezt fel is mérték már. Kell egy krilon vizes blokk, mert
egészségiigyi szempontb l ugyanazt nem használhat1ák, mint az iskolások.

Buzgán Mihál}'képvisel : Az iskolásokhoz nem járhatnak?

Fekete Ferenc Zo\tán polgármester: Nem, egyértelmri, hogy nem.

Buzgán Mihály képvisel : Iskolást, és iskolást még csak e1 tudok képzelni, hogy ugyanazt a
viz e sb l okkot basznáI1 a.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A konditerem rész lenne az olcs bb megoldás az
alapítványnak, mert ott van kiilon vizesblokk, de még nem tudjuk, hogy melyik mellett
d ntenek. Mivel el jogot biztosítottunk a munkahely teremt lehet ségnek ezért meg kell
várnunk az o dÓntésiiket' illetve a testtileti dontést.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Bérelné mind a kett ?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen.

Kiss Bernadett K zcis Pont Egyestilet alelncik. intézményvezet : Arr l még nem volt sz 
'

trogY mennyi id re bérelnénk. Amennyiben megkapnánk az épiiletet, akkor felrijítanánk azt.
Az ANTSZ ezt ígymost biztos, hogy el sem fogadná. Az iskola is rég ta rigy mrík dik, hogy
csak a sportcsarnoknál van wC. Nem tudjuk, azt setrt, hogy a' ÁNTSZ elfogadná-e,hogy az
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általunk bérelt részben nincs WC, csak a sportcsarnokban, és engedély esetén mi is oda
járnánk át. Amrikodési engedéIyhez mindenképpen fel kell qitaní, amit mi vállalunk is.

Fekete Ferenc Zo\tán polgármester: A sportcsarnok is az iskolához tartozík.

Kiss Bernadett Kozcis Pont Egyestilet alelnok. intézményvezet : Igen, de magában az
épiiletben nincs. Így lehet, hogy elfogadn á, hogy a mi is odajárjunk. Mi vállalj uk az épiilet
felirjítását.

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: És ha felmen rendszerben mrikci dne az iskola,
akkor elég lenne a hely?

Kiss Bernadett Kozos Pont Egyestilet alelnok. intézmén}rvezet : Amennyiben err l a kis
éptiletr l van sz ,itt most két évig fértink el.Ezen a helyen.

Dr. Lázár Maedolna Csilla alpolgármester: Utána mi lenne?

Kiss Bernadett K zos Pont E,gyestilet aleln k. intézményvezet : Ennyire el re igazáb | még
nem látunk. Egyel re ezt az egy-két évet látjuk. Hogyha csak err l az onkormányzati kis
éptiletr l van sz , akkor két évet tudunk biztosan. Fel jítás, és bérletidíj fejében.

Szieeti Ágnes tanít : Az els gondolat a legjobb, hiszen hosszas keresgélés után rijra itt
kototttink ki. Volt benntink egy olyan tartás, hogy Békéscsabár l a városi sztil k vidékre
elengednék-e a gyermekeiket. Futottunk néhány kort Békéscs abai ingatlanokkal, amivel nem
járrunk sikerrel, így most elkezdttik Muronyt propagálni, és azt tapasztalfuk, hogy a sztil k
igazáb l nyitottak rá. Amennyiben akét év alatt beválik' akkor akár hosszritávon is lehet ség
lehet.

orosz Zo\tán Csaba tanít : Ha egyszerbeíndulunk, :utína esélytink van pályinatokon indulni,
mivel már létez1k az iskola.

Kiss Bernadett Kozcis Pont Eeyestilet aleln k. intézményvezet : Most is szerencsénk Van'
mert sok esetben akkor alakul meg aZ egyestilete a Waldorf iskolának, amikor aZ iskola. A
Kozos Pont Egyestilet 8-9 éve mríkodik. Vannak nyertes páIyénatai, amiket mrikodési
koltségre is tudunk fordítani, ebb l a szempontb l j helyzetben vagyunk. PáIyázní
mindenképpen tudunk, ha egy most alakul egyesiilet lenne akkor nem tudnánk két évig
pá|yázni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Sokkal egyszerribb lenne a dcintés. Nektink valamilyen
szinten támogatni kell azt,hogy Muronyban 8 osztályos iskola mtik<'dik, és jtiv re is elindul a
8 osztáIy. A kozség szempontjáb l fontos a 8 osztályos általános iskola megléte. Nem
zérk zunk el, mert a lehet ségek b vtilnének azzal, hogy más lehet ség is van a gyereknek,
de ezt Kis Eszter tankertileti igazgat val mindenképpen meg kell beszélni, és ha KLIK, illetve
a tankeri,ilet elthez hozzájárul, akkor nem szabad gátat szabni. Addig azonban nem
donthettink.

Fekete Zoltán Ferenc képvisel : Ez csak egy bérleti szerz dés lenne, és az onkormányzat
részéro| nincs semmi hozzájáruIás?

Kiss Bernadett Kcizcis Pont Egyesiilet alelnok" intézményvezet : Az onkormányzatra
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semmilyen koltség Sem hárul.

Szigeti Á8nes tanít : A sziil k fizetik az étkezést, és mindent.

Dr. Baji Mihály jegyz : Ez egy magán iskola.

Kiss Bernadett Kozos Pont Egyestilet aleln<ik. intézményvezet : Igen, egyesrileti fenntartásri
magán iskola. Általaban rigy szokott kijo nni az egy gyerekre vetített <isszeg, hogy 40 oÁ a
kciltségvetésb l, az állami normatíva, mivel eZ mindenfeleképpen jár, mivel kozoktatási
intézmény, 40 oÁ hozzájárulás, 20 % a páIyánatok. Igazáh lr nincs <inkormányzati támogatás,
az cinkotmányzattal csak a bérleti szerzodéssel, az épijlettel kapcsolatos dolgok miatt van
kapcsolat. Semmi sem háruIna az onkormányzatra. Azt nem tudom, hogy az onkormányzat, és
a KLIK kozcitt milyen szerzodés van.

Dr. Baji Mihály jegyz : olyan szerzodésiink van amit Pesten hatítroztak meg, gyakorlatilag
más lehet ségtink nem volt, mint aláírni. Az Ía már ktilcin kiegészít vagyonkezel i szerzodés
is volt. Gyakorl at1lag, ha a sportcsarnokot használni akarjuk, nekiink is el kell kérni,
mikozben a miénk.

Kiss Bernadett Kcizos Pont Egyestilet alelnok. intézményvezet : És ha olyan va/ráci lenne,
hogy a sportcsarnokra nem tartanánk igényt, kízár lag csak a ktilonáll épriletre?

Fekete Zoltán Ferenc képvisel : Akkor is aziskola tertiletén van.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Mivel az iskola teriiletén van' akkor is kell ahozzát1árulás.

Dr. Baji Mihály jegyz : Én ,igy látom, hogy elég kacifántos jogilag a he|yzet, az
<inkormányzat a tulajdonos' de ha használni akarjuk, engedélyt kell kérni. Mindenféleképpen
aztlátom, hogy Kis Eszterrel kell egyeztetti. Meg kell keresni a tankertiletet.

Kiss Bernadett Kozos Pont Egyestilet alelncik. intézményvezet : Azé,rt mert kozos a játsz
teriilet?

Ladányi Lászl né képvisel : A bejárat is kozos.

Dr. Baji Mihály jegyz : Gyakorlatilragazegy egész,igy egy egész, és az más kérdés, hogy ezt
az egy éptiletet nem adtuk át nekik haszná|atra.

Buzgán Mihály képvisel : Egy onkormányzati védelem alatt á1l tolgyes facsoport yan az
udvarban, ezt csak mellékesen kívánom megjegyezni.
Az én racionális gondolkodásom, akán szubjektívnek is nevezhetjtik a kovetkez k koré
csoportosul. Egyik akozgazdasági, a másik pedig a falu szempontjab l a stratégiai.
Kozgazdasági szempontb I az az érdekes nekiink, mint Murony teleptilésnek, hogy az épiJrlet

áIlaga megmarad-e, és célszeruen keriil hasznosításra, illetve ezért bérleti díjat is kap az
onkormányzat. Akozgazdasági oldala ez. Nektink az volt eddig is a szemlélettink, hogy az aZ

<inkormányzatt éptilet, ami me9 Yffi, ne kelljen koltení rá, hanem a bérletidíj fedezze a

fenrttartás i ko lt s é geit.
A másik a stratégiai szempont, ami kérdés merÍil fel bennem aZ egyik az, hogy aZ az ígéret,
ami most van, hogy a 8 osztáIy elindul most egy évre, legalább is az én informáci im szerint
egy évre. Akcivetkezo évben már az állam nem tudja, hogy a8 osztály indítja e?
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Dr. Baji Mihály jegyz : A20l3l20l4-es tanévben indul a 8 osztály.

Buzgán Mihály képvisel : Én is így érr'ettem, most ígéretet tettek, hogy egy évre elindítják, de

ana nem vállaltak garanciát, hogy 20l4-ben is el fogiák tudni indítani. Mert azok az ingatag
lépések sem jcittek be, amit a polgármester rir pr bált, hogy pl. Békésr l jojjon ki osztáIy.

Folyamatosan létszám gondok vannak. Nem tudjuk, hogy egy év mrilva az iiIarn Murony
kozígazgatási tertiletén indít e 8 osztál5t", attol fiiggetlentil, hogy milyen létszám várhat .

Arr 1nem is beszélve, nem is akartam el hozni, marad vajon ez a koncepci , vagy változik.
Menjiink tovább egy lépéssel. Az én tudomásom szerint, szeptember l -t l a mai napig 4

kisbaba sztiletett Muronyban, és szeptember 1-ig legfeljebb még egy fog megsztiletni. Ebben
az évben 5 gyermek sztiletik, aki pár év mrilva megkezdi az vodát, iskolát. Valaki vállal arra

most garanciát, hogy mire k nyolcadikosok lesznek Muronyban mtik dni fog a 8 osztály?

Ladányi Lászl né képvisel : Erre senki sem tud garanciát vállalni.

Buzgán Mihály képvisel : Ez megint kérdésként mertil fel, és engedjétek ffi98, hogy ezt
hozzátegyem. Nyugaton áradoznak a Waldorf m dszerr l, én igazab l a gyakorlatban nem

ismerem. A kérd és az, hogy az a perspektíva, arni most még korvonalaz dik, osszeérhet-e,

azzal a szemlélettel, hogy Muronyban oktatás témakorében megval suljon az, hogy továbbra

is _ értsétek b vebben - miikodj n a 8 osztá|y. Ha már meg van két Waldorf osztály, és

osszefudnak dolgozri, és ossze lehetne dolgozni, ez csak szándék kérdése. Vagy gorcsoltink,

és azt mondjuk, hogy nem' vagy rugalmasan kezeljtik, és azt mondjuk, hogy meg tudjuk
oldani. A 8 osztály nincs álland an sportcsarnokban' sem a WC-n, és ezt egy komplexitásnak
kell alávetni, az egész rendszert, még akkor is ha mrikodik mellette egy magán, vagy egy

állami. Ugyanrigy, mint egy vállalkozás, oriilnék ha mtikodnének a rtagy iizemek, és mellette a

kis tizemek, magán iizemek is, ortilnék ha a szcivetkezet mtikodne, és mellette a kistizem, mert

egytitt tudnak mrik dni. Na most ezt ilgy tudom elképzelni, hogy az oktatásban is meg lehetne

ezt va| sítani. A szándékaink, ahozzááIlásunk fiiggvénye, és megmaradna az iskola, aktr ugy
is, hogy egy kis magén iskolával egytitt.

Dr. Lázár Maedolna Csilla alpoleármester: Amegyében nincsen másik ilyen jellegri iskola, és

azért ez akirlrtogyan is, Murony nevét megforg atná nem is csak megyei szinten, ha1em akár

országos szinten is. Ezekbe az iskolékba elhordják a gyerekeket máshonnan is. Én látom

ebben a b vtilés lehet ségét. Felmen osztályokkal indulna, mire a 8, osztályíg eljutna 70 80

gyerek képzése folyna, és ezeknek a gyerekeknek a Muronyhoz val kot dése megoldott

lenne. Egyes tanárok lehet hogy ki is koltoznének, mivel annyira nem nagy a távolság

Békéscs aba _ Murony kozott, és azt mondja, hogy a gyerekem taníttatásáé,rt ott hagyom a

panelt, és inkább ingázok, és kijovok.

Kiss Tímea sztil : Van is példa erre. Egy nagymama telefonált, hogy Gy rb l koltoznének
haza a gyerekei, és Waldorf iskolát keresnek.

Szigeti Ágnes tanít : Egyébként Békéscsabaiak, de akár az ís felmenilhet, hogy Muronyba
ko1toznének.

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Az onkormányzat részérol azonbanjogos elvárás

Iehet, hogy ígéretet kapjunk arta) hogy két év után, ha az intézményt kin tték, akkor is itt
maradnak. Ne az legyen, hogy az átmeneti két év, amíg megoldás sztiletik arra) hogy
elinduljon az iskola, és kicsi alétszám addig j Murony, hanem akkor utána is valamilyen
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m don, valamilyen megoldással a felmen rendszer legyen biztosított, és ez hosszritávon
Murony nevét oregbíti. Én is csak akkor fudom tttmogatni, ha ezt meglehet oldani.

Orosz Zoltán Csaba tatít : Egy megj egyzést szeretnék fiizni a képvisel rir felsz lalásához.
Kérdés volt, hogy mennyire lehet sszefiizni az állam| és a magán iskola mrikcidését? Bár
gyakorlatilag nem ugyanrigy tanítunk, mint az állami iskolában, de egymás mellett biztosan el
lenne a két iskola. Ha meg van a hajland ság a koz<is egyÍittmtikodésre, akkor mtikcidik is. Az
iskola is ki van hasznáWa, mint iskola. Nem szrinik meg. Nem esik ossze az egészrendszer.

Szigeti Ágnes tanít : Csak annyit szeretnék mondani, hogy ha a sztil k váIIaLják az anyagi
vonzatát, és meg lesz a megfelelo létszámu osztáIy, akkor mi is szeretnénk garanciát kapni a
mríkodésre. Most két hosszri távu bérl kozott kell donteni, és én azt gondolom, hogy
onkormányzatrészéro|jogos elvárás, hogy ki marad itt hosszrtávon.

orosz Zoltán Csaba tanít : Azt e|felejtettem hozzátenrti, hogyha megkapjuk a helyet, akkor ez
a két osztá|y 8 évig biztosan idejárna, és ezt a helyet bérelnénk. Még abban az esetben is ha
nincs gyerek. Azt a ktilonáll részt bérelnénk, ha meg pluszban jon gyerek az csak j .

Fekete Zoltán Ferenc képvisel : Ez a 20-25 000 Ft-os koltség a sztil k havi ftzetni val ja,
mert ha ez így van akkor ez nem a muronyi gyerekekr l sz l. Ami minket érint az csak a
bérleti szerzodés.

orosz Zoltín Csaba tanít : Én erre mondtam, hogy osszelehet fesiilni a kett t, pl. az elso
osztáIy Waldorf , a második állarn| a harmadik Waldorf igény szerint. Elfértink egymás
mellett.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Száz sz nak is egy a vége, az elso lépés az, hogy Kis
Eszter tankeriileti igazgat val kell felvenni a kapcsolatot, ha Kis Eszte1 illetve az áLl'ami
oktatási rendszer nem ellenkezik, akkor a képvisel -testiilet dontést hoz' de addig nem tudunk
nyilatkozni. Ne hogy utána meg azlegyen, hogy azért viszik el a fels tagozatot, mert magán
iskola is van.

Kiss Bernadett Koz<is Pont Egyestilet alelncik. intézményvezet : Azt lehetne kérni, hogy
kcizcisen keressiik fel Kis Eszter tankertiletiigazgat t.

Buzgán Mihály képvisel : Szerintem egytitt kellene indítani ezt a dolgot, abb l a
meggondolásb l, hogy az onkormányzatnak ís az a j l' felfogott érdeke, hogy az íngatlan ne
menjen tonkre.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Persze, én sem zárk zom el.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Máshol hogyan mtíkodik a Waldorf iskola? 8 osztály mrikodik?

Szigeti Ápnes tanít : Igen, vannak helyek, ahol tobbszoros a triljelentke zés pI. Pesten.

Pocsai Imre Lászl képvisel : És a másik széls ség, pl. Szabolcs Szatmtrbarfl

Szigeti Ámes tanít : ott is Van.

Buzgán Mihály képvisel : Valamiért nagy az érdekl dés iránta.

24



M uronv Kijzséa onkorm nvzata Muronv F ldv rÍ u.7

Szieeti Ágnes tanít : Ember kozpontir oktatási rendszer.

orosz Zo|tán Csaba tanít : Van olyan hely ahol, 4-5 gyerekkel megy az osztély, Szeged
kornyékén, egy kis faluban. ot ugy oldják ffi g, hogy beiratkozik a tanul Szegedre, és

kiiratkozik magántanul nak, de ugyanrigy meg van a gyakorlati része, bemegy a tanit néni,
megtartj a aZ rát stb. Ez is egy megoldás. Ha tril kevés a jelentkezo, vagy ha éppen tril
jelentkezés van, és nem fudunk termet biztosítani, illetve csak másik teleptilésen, így is meg
lehet oldani.

Buzgán Mihály képvisel : Vagy az ís megoldás lehet, hogy igény esetén az á|Lami iskola
bérbe ad termet,haneki nincs rá sziiksége.

Kiss Bernadett Kcizos Pont Egyestilet alelnok. intézményvezet : Általában irgy szokott lenni,
hogy város mellett, egy iskola termet bérel a Waldorf. ÉvekkeI ezelott még kcinnyebb volt, át

lehetett alakítani egy magánháaat iskolának, most már ez nagyon nehéz, nagyon szigoruak a

torvények , ezért olyan épiilet a legjobb, amire már meg yan az engedély. Iskola volt, ezért
rigy van felszerelve' vagy egy iskolának egy épÍilete. Az az utols lehet ség, amit orosz
Zo\tán mondott, olyan is van, de mi lgazáb l' bérelni szeretnénk, és ktilon. Indulni kell,
szeÍvezrli kell. 14 fo a|att nem kapunk normatívát, ezért arra tcireksztink, hogy ezt a létszámot
elé{tik, de az atapasztaIat, hogy megfér egymás mellet a két féle oktatás. Amit beszéltÍink is,
hogy megegyezés kérdése, meg mindkét részrol a j szándék kell, hogy érvényestiljon.

Orosz Zoltán Csaba tanít : Én arra értettem, hogy ki lehet vinni osztáLft, hogy az a két
tanterem j 8 évig.

Buzgán Mihály képvise,l : Ki kell alakítani a kapcsolatot a bérbead , valamint Kis Eszter
tankeriiletíigazgat , és oreg István foigazgat , valamint a helyi iskolaigazgat val.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Mi a val színrísége annak, hogy ez eI is fog indulni?

Kiss Bernadett K zcis Pont Egyesiilet aleln k. intézményvezet : Itt minden a sztil kon mrilik,
hogy mennyi jelentkezo van.

Szigeti Á8nes tanít : A legut bbi nyílt napunkon 60 érdekl d volt 20 gyerekkel. 60-an írték
alá ajelenléti ívet.

Kiss Bernadett Koz<is Pont Eeyestilet alelnok. intézményvezet : Most május végéig kellett
beadni mrikcidési engedélyt, szeptembert l indulna. Szeptember 1-t 1 kapnank meg a
mtíkodési engedélyt. Itt mindenfele hat ság, ÁNrsz ellen rizne.

Szigeti Ágnes tanít : Augusztusban heti rendszerességgel nyílt napokat tartanánk Pont azért,
mert a mriltkorin is volt 60 érdekl d , amikor még semmi konkrétat sem tudtunk mondani, és

mégis j<ittek. Tehát amikor már konkrétumokkal tudunk el állni, azt gondolom, hogy még
nagyobb lesz az érdekl dés. Folyamatosan érdekl dnek.

Dr. Baji Mihály jegyz : Az a baj, hogy elmenttink filozofikus irányban. A KLIK-kel van egy
tizemeltetési szeruodés. Ez az els lépcs . Utána beszélgethettink, hogy mennyi lesz a

bérletidíj , utána beszélgethettink' hogy k hogy kotnek megállapodást, hány gyerek |esz. Ez
már nem fog ránk tartozni.
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Fekete Ferenc Zo\tán polgármester: A KLIK beleegyezése az elso lépés.

Dr. Baji Mihályjegyz : Amíg ez nincs ffi98, addig hiababeszéliink ittarr l, hogyhány gyerek
járhat ide. Ha k nem j árulnak hozzá, akkor nincs mir l beszélni.

Fekete Ferenc Zo\tán poleármester: Ha k aztmondják' hogy nem' vagy hogy az áIlami iskola
karáta tehetjiik ffiog, akkor nincs vé ,asztásunk, mert az á|Iami iskola leéptilése még nagyobb
csapás.

Buzgán Mihály képvisel : Most tulajdonképpen van egy iiresen ál1 épiilet.Ezt a KLIK nem
vette át. Volt arra kikotés, hogy mire hasznáIltatjuk?

Dr. Baji Mihály jegyz : Elvileg, szerzodés alapján nem. Az izemeltetési szerzodés alapján
nem. Ahogyan korábban is mondtam a sportcsarnokot nekiink is el kell kérni,ha rendezvényt
szeretnénk tartani, és csak rigy kérhetjtik el, hogyhaaz az iskola mrikodését nem zavarja, és ez
csak a sportcsarnok. Minden más egyéb tevékenység is csak rigy engedélyezett ott, hogy az
állami iskola tevékenységét nem zavaqa. Most ebbe sok minden belefér, de van egy
szeruodéstink, amit aláírtunk. Ahhoz, hogy bármit tudjunk ezze| kapcsolatban dcinteni, a
KLIK hozzát1énllása kell hozzá.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha k belegyeznek, akkor beszélhettink a bérletr l.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Haa Szent Lénár Alapítvány jcinne ide Békésr l nekik is kell a
KLIK hozzájánllása?

Fekete Ferenc Zoltán pol gármester: Természetesen.

Ladányi Lászl né képvisel : A Szent Lazár Alapítvány Sem csak testi és szellemi
fo gyatéko sokat fo gl alko ztat.

Szigeti Andrea tanít : Zársz ként pár mondatban osszefoglalnám a Waldorf oktatás lényegét.
Tésti, szellemi, és lelki egységként kezeli a gyermeket. Nem csak azt nézi, hogy Van egy
informáci amit bele kell tomni a gyerek fejébe, hanem meg kell, hogy élj" azt aZ
informáci t. Például lejárjuk a bettíket mozgással, lerajzoljuk a leveg ben. Egy kicsit
lassabban indul be az írás, gyakorlatllag a foly írást 3. osztályban kezdik el, azok aki els ben
kezdik a Waldorfot.

orosz Zoltán Csaba tanít : De I00 oÁ-os biztons ágga|, és min séggel.

Szieeti Andrea tanít : Els ben nyomtatott kisbettis írás, másodikban nyomtatott nagybettís
irás, és harmadikban kezd dik a foly írás. A számolás is teljesen másképpen alakul.
GyakorlatlIag egy ra irgy épiil fol, hogy 8-10-ig tart egy fo rész, ebben van mozgás' ének,
zene, j áték folyamato San.

orosz Zoltán Csaba tanít : Fonás, kotés, hangszer készítés.

Szigeti Andrea tanít : Sokan megmosolyogják' hogy kézmrives foglalkozások vannak, kotés,
horgolás firiknak, és lányoknak is kotelez en. Pedig nagyon j l osszehangolja az
agyfeltekéket, olyan dolgokkal, technikákkal segítjiik a gyerekeket, amik számukra játék.
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Valamit megtanul létrehozni, az is nagy dolog.

Dr. Lázár Maedolna Csilla alpolgármester: A nyregyházi kollégáim tobbsége Waldorf
iskolaba járatta a gyerekét, ott volt Waldorf iskola, és nagyon meg voltak elégedve.
Kiegyensrilyozottabbak azok a gyerekek.

Fekete Zoltán Ferenc képvisel : Ha osszehasonlítjuk az állami iskolában tanul kkal, akkor
hogy szerelnek a Waldorfosok?

Szieeti Andrea tanít : Papírforma, és statisztika szerint 4.-re, vagy 8.-ra beérik az állarli
iskolában tanul kat. Hiába más titemrí a tanulás. Ha k zte kell váltani például k lt zés miatt,
atapasztalat az, hogy egy Waldorfos gyerek hamarabb bebozza a|emaradást.

orosz Zoltán Csaba tarjt : Gondolkod bbá válnak.

Szieeti Andrea tanít : Kreatívabbak. Szoktam mesélni, hogy voltunk egyszer gyakorlaton
Hidegkirton' és két fiatal srác jott.

orosz Zoltán Cs atanít : Két motoros vagány gyerek.

Szigeti Andrea tanít : Igen, és akkor leszálltak, és arr l beszélgettek, hogy olvastak a neten
valamit, ami kapcsol dik a nyelvtan rához. Tehát olvas a gyerek, és osszekapcsolj a azza|,
amit az rán tanul. Nem két k{ilon világ szétmára az iskola, és az iskola kapun kíVíi1, hanem
osszekapcsolj a, az osszefiiggéseket keresi.

orosz Zoltán Csaba tanít : E'gyáLta|án aZ) hogy emlékszik, hogy mi volt nyelvtan rán.
Ahonnan én jottem' ilyet nem nagyon lehetett hallani, hogy mi volt a nyelvtan rán.

Buzgán Mihály képvisel : Ez a ktilcinbség a magolás, és az érte|emszertí tanulás kozcitt.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tényleg nagyon meghitt volt, és j l sikertilt ez a

beszélgetés.

Kiss Bernadett Koztis Pont Eg}zesiilet alelnok" intézményvezet : Nekem azért még annyi
kérdésem lenne, mivel nagyon stirget azido, hogyha sikeriilne a héten cisszehozni ata|á|koz t
Kis Eszter tankertileti ígazgat val.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szerintem holnap, vagy holnapután be tudunk menni a
KLIK-hez,ha igent mond rá, akkor folyathatjuk.

Kiss Bernadett Kcizos Pont Egyestilet alelncik" intézményvezet : Ebben az esetben, lehet
el rehozott testtileti tilést tartani, hogy minél el bb beadhassuk a papírokat?

Buzgán Mihály képvisel : Aztnem lehet megcsinálni, hogy most mesízzuk a polgármester
urat, hogy beindulj on ez a dolog?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor indulhat be, hogyha holnap olyan váIaszt kapunk,
mert akkor már csak a testtileti dontés sziikséges.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Most vagyunk itt mindannyian.
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Dr. Baji Mihály jegyz : Most akkor mir l kellene szavazni?

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Arr l, hogyha a KLIK j váhagyja, akkor a bérletr l
lehessen tátrgyalni.

Dr. Baji Mihály jegyz : Mindenr l legyen írásos j vehagyás a KLIK_t l.

Buzgán Mihály képvisel : Nem átadnia kell a sportcsarnokot, csak a hasznáIatot kell
j váhagynia.

Kiss Bernadett Kozcis Pont Egyesiilet alelnok. intézményvezet : Igen, egy megállapodás
kellene arc I, hogy mikor, melyik id szakban használhatjuk.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képvisel _testrilet egyetért azza|, hogy
Fekete Ferenc Zoltán polgármester a KLIK jováhagyása esetén, tárgyaljon a Kozos Pont
Egyesrilettel aZ iskola teriiletén talá|hat kiilonáll két tantermes ingatlan bérbead ásár |,

kérem kézfelnyt4tás s al szav azzanak.

A képvisel -testiilet 6 igen szavazattal,1tart zkodással_ ellen szavazat nélktil - az alábbi határozatot
hozza:

53 l20|3,NI26.| nkormánvzati határozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testtilete

felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy a

Murony Ady u. 7. szátm alatti Általános Iskola tertiletén
ta|á|hat ktilcináll két tantermes éptilet bérbeadásár l
tárgya|1on a Kozos Pont Egyesrilettel, mint a Koros_kortil
Waldorf Iskola fonntart j ával, mivel a terÍilet a
Kl eb ersb er g Intézm ényfennt art Ko zp o nt által tiz em el tet ett

és fonntartott iskola tertiletén van' így a bérleti szetzodés
megkotése el tt egyeztetni kell Kis Eszter tankerÍ.ileti

ígazgat val.

Határid : értelem szerint
tr'elel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Távozik az tilésr l:
Kiss Bernadett KÖzÓs Pont Eg,,estilet alelnok, intézményvezet
Szigeti Ágr"' tanít (Waldorf iskola)
orosz Zolt n Csaba tanít (Waldorf iskola)
Klss Angéla
Kiss Tímeo sztil

8./ Ónkorm nyzati voda létrehoz sa II.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A mi elképzeléstink az volt, amir l Mez berényt is
tájékoztatfuk, hogy szeptember l_t l cináll sítjuk az vodát. Kcizben én megkérdeztem már
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Békést, mert Békéssel annak idején j l mtíkod tt egytitt az voda. Semmi gondunk nem volt,
csak amikor az iskolát elindítottuk Mez berény felé, s így tudtunk menni, hogy az vodát is
vittiik. Ez, mint ut bb kidertilt vakvágányra futtatott benntinket. Mi most a szeptember l_et
határoztuk meg, de mivel hárman voltunk a társulásban, mint a másikban is, a másik két tag
jirnius 30_a1 megsziintette a társulást, így egyediil nem tudunk társulni. A kialakult helyzet
hatásttra gyorsan lépni kell, mert nem erre késziilttink, most gyorsan egy másik határozatot
kell hozni. Most itt vagyunk irgy, hogy két h napig még k kapják a normatívát. Én rigy
gondolom, hogy ezek után Mezoberénynek addig nem fizettink semmit, amíg nem látom a
végeIszámolást. Az v n k jov havi bérét nem tudom, hogyan fizetjiik. Vajon a kéthavi
normatívát átadja Mez berény, vagy az onkormányzatnak kell megfinanszírozní? Ha nem
utalják át, akkor gondok lesznek. Ugy látom, annyi tartalék Van' hogy az egy1k havit biztosan
ki tudjuk fizetni. Az a baj, hogy ezt a helyzetet ismét csak elfogadni tudjuk. Nincs mir l
vitázni. Jegyzo rir te hogy látod, mit fudsz mondani? Egyediil maradtunk a társulásban.

Dr. Baji Mihály jegyz : Leírtam mindent. Alapít okiratot javítunk a25 fot 50-re. Valakit meg
kell bízni az voda vezetésével, egy évre. A, a személy pedig Madarász Ágnes a jelenlegT

vezeto v n .

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Eddig is o |átta e| a vezetoi feladatokat, és tovább
ir ányíthatj a az v o dát.

Dr. Baji Mihály jegyz : Fogalmazhat másként is a képvisel -testtilet, és azt mondja, hogy
biztosít 

^éF 
egy helyet, és akkor lesz egy íntézményvezeto, vagy valakit elktild. De miután

Madarász Agnes vállalja, így megbízzuk t egy évre.

Madarász Ágnes vezet v n : Mi lesz veltink szeptember 1-t l?

Dr. Baji Mihály jegyz : Önáll onkormányzati voda lesz.

Fekete Ferenc Zo\tán polgármester: Egyel re Békés nem tud fogadni.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Akkor problémák vannak, megkapjátok azt a sok mindent,
amit Murony onáll an nem fud megoldani.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egyel re nem tud fogadni Békés. Lehet, hogy feladat
áNál|alásban azokat a munkarészeket, amiket nem fudunk megcsináIni váIlalja.

Madarász Ágnes vezet v n : Veltik nem volt gondunk, j volt az egyuttmtÍkcidés. Önáll an
nem tudok ekkora felel séget felvállalni. Naponta változnak a torvények, sem eszk<izcim, sem
emberem. Megcsiná|tarl abeszítmol t, amit el kellett volna ktildenem, de mivel nem tudtam,
hogy mire késztilnek. A polgármester rirnak már mondtam, de elmondom a tobbieknek is.
Tanévzár értekezleten voltunk tegnap, kivetít volt és projektor, mondta a mezoberényi
vezeto v n , hogy a testiileti rilésr l szeretne mondani valamit, ez egy mondat volt, hogy a
mezoberényi képvisel _testiilet jrinius 30.-áva1 felmondta a kistérségi társulást. Ennyi volt az
informáci , amit az vodai társulás megszunésével kapcsolatban kaptam. Semmi indoklás,
ment tovább a program, mintha ott sem letttink volna. Semmi hozzáf'uzés, hogy miért volt erre
sziikség. A gyerekek vodás jogviszonya megsziínik Mez berényben, itt be kell jelenteni
ket. Már kérték, hogy mondjam meg az uj intézmény nevét, ad szitmá| mert a konjzemi

szátmlákat át kell irányítari.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Óraállást kell leolvasni, és nem bemondani.

Dr. Baji Mihály jegyz : JÚrnius 30-a1 kell maj dlezárni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A jrinius havi gtLz, víz, villanyszámlát még

Mez berénynek kell kifizetnie. Az még oda tartozik.

Madarász Ágnes vezet v no: Nagyon érdekes m don tortént eZ aZ egész.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Majd a j v héten le kell tilni Máténéval a gazdasági

vezet vel, és pénzugyítervet kell készíteni. IJtánalátnikeIL azt, ott meg kell kérdezní, mennyi

normatívát kapott Mez berény, és azt utalja át.

Dr. Baji Mihály jegyz : AztMáténé íntézí.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A jrinius havi bér, és rezsi még Mez berényt terheli.

Dr. Baji Mihály jegyz : Meg van aZ voda bankszámla száma. Már intézkedtem a
számlanyitásr l.

Madarász Ágnes vezeto v n : Az ilj tanévt l enyém |esz a nagycsoPotr, és a csoportban

elttiltott kotelez raszám az 12 ra egy héten, és a vezetoi feladatokat is el kell látni, nem

tudom, hogyan tudom ezt ossze egyeztetni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hány csoport van' és mennyi az v n ?

Madarász Áqnes vezet v n : Kett csoport van három v n vel.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mennyi egy v n napi munkaideje?

Madarász Ágnes vezet v no: Az enyém 5 ra, atobbieké 6,5 ra. Egyedtil nem fudom

megcsinálni. Akkor tudnám csak megcsinílni, ha lenne párom.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Amíg irtézi a vezetoi dolgokat, addig nincs aki a

csoportban legyen. L g a negyedik hely, amit be kellene tolteni.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Az vodékat ugyanirgy át fogia venni az á|Iam, mint az

iskolákat, csak addig kellene kihirzni.

Madarász Ágnes vezet v no: Ha menne aZ egytittmrikodés Békéssel az j lenne, mert

Békés leosztaná nekem a feladatokat, és tudnám, hogy a dolgok szervezetí része tísztihan
van' akkor meg tudom csinálni. Akkor egyediil is elég vagyok a nagycsoportba, ha onáll ak

lesziink' nem leszek elég.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Majd mérlegeljtik' hogy a feladatátváLla|ás Békéssel,

t'"gv* mrikodne. Beszélek a vezeto v n vel, de akkor ez is plusz koltséggel jár,

val színtileg kevesebb koltség, mint egy pluszfo.

Madarász Ágnes vezet v n : Ebben az esetben csak az igazgatási koltség jelentene plusz

kiadást.
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Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Meg kell nézní mennyi a kozigazgatási koltség. A
feladatellátás 2-300 000 Ft, Mez berény pedig 900 000 Ft-ot kért.

Madarász Ágnes vezet v n : Ha Békés segítene, akkor szakmailag nyugodt lennék, mert
onnan kezdve minden rendben lenne, az mir egy dolog, hogy én mikor végzem el a munkát,
az vodábaÍ, vagy otthon.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Most az alényeg, megbízunk az vodavezetésével, megy
ahogy megy, és én igyekszem valamerre elindulni, hogy tovább tudjunk lépni. Akár
fel adatátváll al ás s al . Mindenfel eképp en i gyeksztink megol dást tal álni .

Dr. Baji Mihály jegyz : Az vodával kapcsolatban négy határozatot kell elfogadni.
Elkészítem az aIapít okiratot, és holnap átjovok Tarhosr l, és beviszem az Allarc'kincstárhoz.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képvisel _testtilet egye tért azzal' hogy a
37l2013.(v.29.) onkormányzati hattrozatot rigy m dosítsuk, hogy az vodai társulás 2013.
jrinius 30. napjával szrÍnjcin meg' kérem kézfelnyrijtással szavazzanak.

A képvisel -testtilet7 igen szavazattal-tart zkodás és ellen szavazat nélktil _ aZ alabbi
határozatothozza:

5 4 l 20t3 .N I.2 6 .\ onkormánv zati határ ozat
Murony K zség Önkorm ányzatának Képvisel _testi.ilete a
37l20l3. (V. 29.) onkormányzati határozatát rigy
m dosítja, hogy a Bélmegyer _ Mezoberény _ Murony
Mikrotérsé gi Intézményi Társulás (Me zober ényi Ki stérsé gi
Óvoda) megsztintetését 2013. jrinius 30. napj áva| fogadja
01, egyben felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán
polgárme stert a me gsziintet okiratok alíúr ásáv aI.

Határid :

Felel s:

intézkedésre azonnal
Fekete Ferenc Zo|tán pol gármester
Dr. Baji Mihály jegyzo

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képvisel -testtilet egyeté,rt azzal, hogy a
38l2013.(v.29.) onkormányzati határozatot i'gy m dosítsuk, hogy aZ vodai feladatok
e|Iátására 2013. jrilius 1. napjával onáll onkormányzati intézményt alapit, kérem
kézfelnyuj tás s al szav azzanak.

A képvisel -testtilet7 igen szavazattal_tart zkodás és ellen szavazat nélktil _ aZ alábbi
határozatothozza:

55 l 20t3.NI.26.\ nkormánvzati határ ozat
Murony Kcizség Önkorm ányzatának Képvisel _testiilete a
38120|3. (V. 29.) onkormányzati határozatát rigy
m dosítja, hogy az vodaí feladatok ellátására2013. jrilius
1. napjával onáll cinkormányzatí íntézményt a|apít, és
egyben felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert
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a feladatellátással kapcsolatos, Murony Kozség
Önkorm ényzatát 2013. jirlius augusztus h napokra
megillet normatíva átadással kapcsolatos feladatok
ellátásávaI

Fekete Ferenc Zo\tán poleármester: Amennyiben a képvisel _testÍilet elfogadja a Muronyi
Önkormányzati ÓvodaAlapít okiratát azzd, aváItoztatással, hogy a felvehet maximális
gyereklétszám5O f , és a megbízottvezeto v n Madarász Ágnes, valamint felhatalmazza
Fekete Ferenc Zoltán polgármestert az aIapitással kapcsolatos okiratok a|áírására, és az
intézménybejegyzésével kapcsolatos feladatok ellátásétra, kérem kézfelnyujtással
szavazzanak.

A képvisel -testiilet 7 igen szavazattal _ tart zkodás és ellen szavazat nélkiil - az a|ábbí
határozatothozza:

56 l 20l3.NI.26.\ nkormánvzati határ ozat
Murony K<izség Önkorm ányzatának Képvisel _testÍilete a
Muronyi Önkorm ányzati Óvoda Alapít okiratát az
el terjesztés melléklete szerint elfogadja, egyben
felhatalmazza Fekete Ferenc Zo|tan polgármestert az
alapítással kapcsolatos okiratok a|áírásával, valamint az
intézmény b ej e gyzé s ével kap cs o l ato s fel ad atok ell átás ával .

Határid :

Felel s:

Határid :

Felel s:

intézkedésre azonnal
Fekete F erenc ZoItán polgármester
Dr. Baji Mihály jegyzo

intézkedésre azonnal
Fekete F erenc Zoltán polgármester
Dr. Baji Mihály jegyzo

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben a képvisel _testtilet egyetért azza\ hogy a

Murony Önkormányzati Óvoda vezetésével 2013. jrilius l. napját lz}I4.jrinius 30. napjáig
Madarász Ágnes legyen megbizva, kérem kézfelnyuj tás sal szav azzanak.

A képvisel _testíilet7 igen szavazattal - tart zkodás és ellen szavazat nélktil - az alábbi
hatátrozatothozza:

57 l 20t3.NI.26.\ nkormánvzati határ ozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel _testÍilete a

Muronyi Önkorményzatí Óvoda vezetésével 2013. jrlrlius 1.

napját l 2014. jrinius 30. napjug megbizza Madarász
Ágnest (Murony Szarvasi u. 36.), egyben felkéri aZ

íntézmény dokumentáci inak (SZMSZ, házirend,
pedag giai program, stb.) elkészítésére és a Képvisel _
testtilet 20 13 . szeptemberi tilésére tcirtén el terj esztésére.

Határid : intézkedésre azonnal
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Felel s: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Baji Mihály jegyzo

Távozik az lésr l:
Madar r, Ágru, vezet v n

9./ T jékoztat s helyi esélyegyenl ségi programmal kapcsolatban

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A helyi esélyegyenl ségi programmal kapcsolatos
k vetkez napirendi pontunk. Ennek ismertetésére átadom a szot a jegyzo rirnak.

Dr. Baji Mihály jegyz : A lényege az) hogy jrinius 30-ig kellene esélyegyenl ségi programot
csinálnunk . Ezzel kapcsolatban három, egy napos oktatáson, Békéscsabán részt vettem. A régi
rendszerben 2009-ben már csináltam Mezoberényben esélyegyenl ségi programot, akkor más
m d volt. Gyakorlati|ag az onkormányzatok kaptak rápénzt' és cégekkel megcsináltathatták,
és a minisztériumb l kaptunk mentort, akit az á|Larn ftzetett, és egy hat sági ember volt. Ez
a tavalyi évben megszrint, a pénz most arta van, hogy a továbbképzo intézmények a helyi
jegyz knek oktatást tartsanak. Ez háromszor egy Í&p, és a helyi jegyz ket érte az a

megtiszteltetés, hogy elkészíthetik. Jrinius 30-ig nem lesz kész, de igazáb l nincs ezzel semmi
gond, mert jelenleg fut pályázaturk nincsen. Késztil, és Ttirr István Továbbképzo Intézet
fogju lektorálni. Tarhosé 90-95 oÁ-ban elkésztilt, és Muronyé is. Elvileg a számszaki adatok
meg vannak, rengeteg táblazat lesz benne. A táhláuatok száma 50 oldalon 3-4 dar , és egy
táblázat kitoltése 2-3 rát vesz igénybe. Meg a szoveges rész, grafikonokkal. Amikor
elkészítem, akkor lelektoráI1ák amentorok' ami 5-6 nap, uténa keriil a testtilet elé.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Koszonjiik a tét1ékoztatást.

1 0./ Bejelentések, eglebek

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Utols napirendi pontunkhoz érkezttink. Mint azt az elozo
testtileti tilésen beszélttik, tájékoztatom a testtiletet az onkormányzat anyagi helyzetér l.
Jelenleg minden számla ki van ftzetve, és a számlfutkon 6 600 000 Ft van, és még van egy
megel legezeÍt osszeg, arripá|yázathoz kapcsol dik. Mennyi is ez pontosan?

Ladányi Lászl né képvisel : l 037 500 Ft pontosan.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tehát, megkcizelít leg 7 ,5 _ 8 milli forintunk van. Amire
annak idején nem számítottunk. Beszélttink arr l, hogy majd visszatértink a képvisel k
tiszteletdijéra, a kozalkalmazottak étkezési hozzájáru\ására. Ísy most szeretném a testi'iletet
tájékoztatni arr l', hogy el szcir is az elmaradt étkezési hozzájérulás, ami a
kozalka|mazottaknak adhat , ez járulékkal egytitt a 6 h napta visszamen leg 284 970 Ft,
mivel a jelenlegi számok azt mutatják, hogy ez belefér a keretbe, gy gondolom,
megadhatjuk. Egyel re aZ els 6 h napra, a második felévet majd látjuk éwégén. Azt
mondtuk, hogy a képvisel k tiszteletdíjára is visszatértink. Itt gy gondolom, hogy az els
negyedév egyel re marad, a második negyedévet m dosítanánk, és visszaállítanánk az ercdeti
osszeget, u-i 38 650 Ft/h , és a második negyedévet már ezzel az osszeggel fizetnénk ki.
Erre látom a fedezetet most. EZt kovet en, mivel jon a Koztisztvisel k Napja, elmondom
sorban' és utina mérlegeltink. A Kozos Önkorm ányzat szám|rqán van 800 000 Ft plusz
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pénziink, ez aml' Murony része.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : 600 000 Ft van.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, elnéz st 600 000 F't. Ebb | akonisztvisel k, csak a
koztisztvisel k a Kciztisztvisel k Napjára vásárlási utalványt kapnának. Én 30 000 Ft-os
vásárlási utalványra gondoltam, a jegyzo rnak, pedig 50 000 Ft_os vásárlási utalvény. Ez
háromszázezer forint lenne a jarulékuval egyiitt, a 600 000 Ft_al szemben. Mivel ezek anyagi
fedezete meg van' én rigy gondoltam, ezeket a pénzeket ki lehetne ftzetni. Ez nemjutalom' és
azért nem pétzben adnánk, mert akkor még magasabb lenne a járulék. Ezt el zetesen már
tárgyalta a pénzigyi bízottság. Elnok asszonynak van valami hozzáfuzni val ja? Kérném a
véleményeket.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Mennyi ez <jsszesen.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Járulékkal egytitt 120-130 000 Ft a tiszteletdíj
kiilonbo zete.

Dr. Baji Mihály jegyz : NegyedéVre a 6 képvisel tiszteletdíj krilonbozete járulékokkal egyritt
durván 400 000 Ft.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Akkor most kb. egy milli forintr l kell dontentink.

Dr. Baji Mihály jegyz : 400 plusz 260 az 660 plusz 284 az 950, és a polgármester rirr l is
donteni kellene.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A számlánkon 6 600 000 Ft van.

Pocsai Imre Lászl képvisel : És nem várhat semmi kiadás.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A havi szokásos.

Buzgán Mihál}' képvisel : Én a féléves beszámol val \áttam volna tisztán, hogy mennyi
pénze is van az onkormányzatnak Most csak bemondás alapján tudjuk.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez nem csak bemondás.

Buzgán Mihál}' képvisel : Amikor elkésztil a féléves beszámol , akkor azt
cisszehasonlíthatjlkazittelhangzotta|<kal?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Biztosan lesznek kiadásairtk az vodával kapcsolatban,
egyel re nem tudjuk, hogy kapjuk meg a normatívát, az v n k fizetése hogyan alakul. A
k<izmunkaprogram normatíva, de ezek h végére felt<llt dnek.

Buzgán Mihály képvisel : Azt, hogy hogyan áLl az onkormányzat anyag1lag a pénzigyi
b esz ámo l val látnám tisztán.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Én rigy gondolom, nem vagyunk mínuszosak, a
tervezetthez képest nem állunk rosszul.
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Ladányi Lászl né képvisel : Ha a tervezetthez ke'pest nem állunk rosszul, és ha most azt
nézzik, hogy Juciéknak megszrínik, és idáig nem kapták.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Az már a második félév. De igen akkor nem 8 for l lesz
sz . Az akkor már még egyszer 8 f .

Ladánvi Lászl né képvisel : Igen, de nem tudom, hogy ez most a 8 000-el, vagy mennyivel
van számolva?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 5 000 Ft-al van szítmolva. Van még kérdése valakinek?

Dr. Lázár Maedolna Csilla alpolgármester: Javasolnám, hogy a muronyi véd n munkáját
elismerve Semmelweis napr a szintén részestilj on vásárlási utalványb an.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képvisel -testtilet egyetért azzal, hogy
Koztisztvisel i Napra akoztisztvisel k 30 000 Ft értékri vásárlási utalványt kapjanak, illetve a

véd n Semmelweis napra vásárlási utalványban részestiljon, kérem kézfelnyujtással
szavazzanak.

A képvisel _testti|et 7 igen szavazatta| _ tart zkodás és ellen szavazat nélkiil - az alábbi

hatátrozatothozza;

58/20 L3.(VI.26.) tinkormánvzati rendelet
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testiilete

egyetért azza|, hogy KÓztisztvisel Napra a Muronyi
Kozos Önkorm ányzati Hivatal jegyzoje 50 000 Ft, és

koztisdvisel i 30 000 Ft értékii vásárlási utalványban

részestiljenek, illetve Murony Kozség véd n je
S emmelweis Napra vásárlási utalványb an részesiilj on.

Határid : értelem szerint

Felel s: Fekete Ferenc Zo|tánpolgármester

Fekete Ferenc ZoLtán polgármester: Amennyiben a képvisel -testtilet egyetért azzal, hogy
Murony Kozség kozalkalmazottai, idoaránYosan 2013 év I. félévére 5 000 Ft/h étkezési
ut alványb an r észesiilj enek, k érem k éz felnyuj tás s al szav azzanak.

A képvisel _testti iet 7 igen szavazattal - tart zkodás és ellen szavazat nélktil _ aZ alábbi

határozatothozza;
59 l 20 13 .N I.2 6.| onkormánvzati határ ozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testÍilete

egyetért azzal, hogy Murony Kozség kozalkalmazottai
2013 év I. félévére, idoarányosan 5 000 Ft/h értéktí étke-

zési utalványban részestilj enek.

Határid : értelem szerint

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ahhoz' hogy a képvisel k tiszteletdijának m dosítását
szavazásra tudjam bocsátani, el bb m dosítani kell aZ ide vonatkoz cinkormányzati
rendeletet.

Amennyiben a telepiilési képvisel k tiszteletdijár l sz l cinkormányzati rendelet
m dosításával egyetértenek' akkor kérem a képvisel -testtilet tagait kézfelnyrjtással
szav azzák meg a rendelet m do s itást.

A képvisel testtilet 6 igen szavazatta|, 1 tart zkodással, és ellenszavazat nélktil _ elfogadta a
rendeletm dosítást. (a rendelet szovege a jegyzokcinyv mellékletétképezi)

Muro ny Kiizs é g Ö nko rm ány zata Képvis el _tes tiiletének
9 l 20t3 .N I.2 6 .) iinkorm ány zati r endelete

a telepiilés képvisel k tiszteletdíjár l sz l
9 l 201L.NIII. 1' 7.) iinkorm ányzati rendelete

m dosításár l

Pocsai Imre Lászl képvisel : Javasolom, hogy Fekete Ferenc Zoltán polgármester rir 50 000
Ft értékii vásárlási utalványbanrészestiljon, kérem szavazásra bocsátani ajavaslatot.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képvisel -testtilet egyetért azzal, hogy
Fekete Ferenc ZoItán polgármester a Koztisztvisel napra 50 000 Ft értékri vásárlási
utalványb an részesiilj on, kérem kézfelnyuj tással szav azni.

A képvisel -testtilet 6 igen szavazattal, l tart zkodással _ ellen szavazat nélktil _ az alábbi
határozatothozza:

60 l 20 |3 .N l.2 6.\ onkor mánv zati határ ozat
Murony Kozség Önkorm ényzatának Képvisel -testtilete

egyetért azza|, hogy Fekete Ferenc Zoltan polgármester

a Koztisztvisel Napra 50 000 Ft értékti vásárlási
utalványb an részestilj on.

Határid :

Felel s:

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltan pol gármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Roviden a kozmunka programr l. 3 személyi vá|tozás
lesz jrilius l-t 1. A személyi változásokat a munkához val hozzááIlás indokolta, van még
akinek ahozzáí \ása kívánnival t hagy, határeset. Jegyzo rirnak van még bejelenteni val ja.

Dr. Baji Mihály jegyz : A rÁuop 5.4.9. a gondozási kozpontot érint páIyánatnáI

megérkezett a számít gép, amit Mezoberénnyel kozosen nyertiink. Ez egyel re a páncéIban

van. Gyakorlati|ag apályénat végrehajtásával kapcsolatos menedzseri teendok ellátására lenne

ez a gép, utána lehetne Julikának átadni, de nekem nem kell. Julika azt mondta, hogy az o
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jelenlegi gépén vannak azok a programok, amiket nem tudunk erre áttenni, így neki sem kell.

Ez a számít gép átadásra kertilne majd az vodarészére.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Az vodéhan nincsen számitoge,p.

Dr. Baji Mihály jegyz : A LEADER_rel kapcsolatban, megjott a hivatalos értesítés, nyert a
játsz terespáLyazat. Gyakorlatilag azt je|enti, hogy 4 336 102 Ft-ot kaprunk a pályázaton.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ut lagos elszámolásra.

Ladányi Lászl né képvisel : El leget is kérhettink.

Dr. Baji Mihály jegyz : Már ktildtem a pályazat ír knak egy emailt, majd jciv hét szerdán

egyeztetnénk, és rendeznénk a fiigg ben lév dolgokat. Polgármester r elmondta, hogy a
kikertil játsz téri eszkozok, kivéve a nagy gomb alakri vas játékot, mert aZ nagyon

balesetveszélyes, kivitelre kertilnének.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Abb l a vas játékb l lehetne kerékpártárol t készíteni.

L adán},i L ászl né képvi s e 1 : Hová terv ezed elszálIítan1?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: L1bazugba, már annyiszor kértek valamit.

Ladányi Lászl né képvisel : Én irgy tudtam, hogy a gazdasáebakenilnének.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Meg lehet osztani is, egy része Llbazu$a, más része a

gazdaságba kertil.

Ladányi Lászl né képvisel : Van két hinta egyik mehet Llbazugba, a máslk a gazdaságba, és

homokoz lehet mindkét helyen. A libik kát is ki lehet tenni, csak a kapaszkod t kell
megcsinálni. Mindkét helyen lenne igény rá.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem egyszerti dolog mindenkinek a kedvére tenni. Most
a k zmunkában még a, orha, utcában csináljuk a járdát, utána át kell jonni az Arany János

vtcáha, mert be fog omlani a járda, aD zsa Gyorgy iltt l lefele.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Ki kellene szedetni a fékat a kcivesrit széIéro|, mert lassan

már nem lehet ott kozlekedni.

Ladányi Lászl né képvisel : A D zsa utcában ís az irtra ny lik a szilvafa. Hiába van az uj

járda, ráhull a gylimolcs, és sotétben ha nem veszed észre, akkor nagyot lehet esni.

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Amikor SzeÍrnyvíz, vagy kozmtífejlesztés lesz,

azok rigys em maradhatnak.
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Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A kovesirt, és a godor kozott vannak ezek afák. Ráhajlik az

utra, és nem |átsz tole.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Meg fogom nézetní, és megmetszetem.

Ladányi Lászl né képvisel : Lenne még egy kérésem' ott lesz a szép j játsz tér, ami be lesz
kerítve, és a pá|yázat szerint nyitvatartási id vel fog tizemelni, tehéLt munkahelyet is teremt.

Nyilván ennek a személynek nem csak a já sz tér lesz a munkahelye, napkozben is ott

ténykedik, hogy kutya, meg ilyesmi nem menjen be' gondolom a fiivet is, tudja nyírni, amíg
nyitvatartási idoben ott van. A játsz tér mellett vannak lámpatestek, meg a vasritt l is kapunk
lámpatesteket, azt nem lehetne a szabadid s térre fe|ál|ítani? És ha rende zvény van' akkor
csak fel kellene kapcsolni, és nem hosszabbít kat kellene kihrizni. ott van egy szekrény is 3

fálzissal, azt átkottethetnénk ide.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez olyankoltség, hogy nem hiszem, hogy megoldhat .

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A vasrit csak alámpatestet adja.

Ladán}zi Lászl né képvisel : Én nem azokat szeretném felrakatní, amiket a vasritt l kapunk.
A régi játsz teren a kézlabda páLyánál van lámpatest, ami semmi célt nem szolgáI, ott van
szekrény is, azt gondolnám átszerelni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tudod te' hogy milyen koltséges az?

Ladányi Lászl né képvisel : Nem kellene mindig égnie, csak akkor, amikor rendezvény van.

Ahol most van Semmi célt nem szo|gáI. Azt áthelyeztetni, annak ott a villany rája, a3 fizis, a

1ámpatestek.

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: A páIyánaton nyert pénzb l ezt nem lehet
megoldani?

Ladányi Lászl né képviselo: Nem, azt csak a játsz térre lehet fordítani.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem szeretnék azé,rt hitelt felvenni, hogy a
játsz térkészítéstmegtudjukftnanszirozni.

Ladányi Lászl né képvisel : Itt volt a kivitelezo is, hogy eztelkertiljtik, belett jelolve, hogy a

kivitelezéshez el leget is kértink. Úgy gondolom ezze| nem lesz probléma.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Hogyan lesz megoldva a foglalkoztatás, egy plusz embert

fel fogunk venni?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hova?
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Jeneiné Batízi Julianna képvisel : A jensz térre.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kozmunkáva| lesz megoldva.

Ladányi Lászl né képvisel : Az e|bírálásnáL plusz pontot kaptunk azért, hogy ez munkahely

teremt lesz, még ha támogatott is. Az egy Személy mindkét teruletet el tudja látni.

Buzgán Mihály képvisel : A kozkérdésem az, hogy itt van a vas tnak, a két átjéLr, nak a

térképe. A polgármester rir megnézte-e, és kielemezte'e ezeket?

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Én nem néztem ffiog, és nem is fogom, mert nekem ebbe

nincs belesz lásom.

Buzgán Mihály képvisel : Nem tudjuk, hogy meddig tart a mi teriilet{ink. Meddig kell nektink

jéIrdát építeni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Neki kell, az o k telességtik.

Buzgán Mihály képvisel : Nem lehet kiolvasni azt sem, hogy a Verseny utca végéné| az

áteresz, ami akoves t alatt, nem ami a vasirt alatt, ami gyakorlatilag az énmeglátáSom szerint

a rajzon irgy szerepel, hogy a vasrit azt az utat folrij itja, az áteresszel mi Lesz a helyzet. A
vasritt l nyugatra es r l beszélek' nem a vasrit alattir l.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ami a bakterhánnáL ment át. Ahhoz nerfl ny lnak.

Buzgán Mihály képvisel : Amikor ilyen anyag jon a vasrtt l, ki kellene hívni a
kapcso|attart t, és olvassa le nektink, Mt amit a térkép mutat. Tudjuk' hogy mi torténlk,mi az,

amit csinálnak.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Nagyon nem szeretnék ebbe belefolyni.

Buzgán Mihály képvisel : A 47 -es rit átadás át a|áirtad már?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem, hogy írtam volna aIá? Mégnem vettem át.

Buzgán Mihály képvisel : És a szervízűttal mi ahe|yzet? Mert most az a gyakorlat, hogy a

kamionok beállnak a zoldségeshez' bevásárolnak, és uÍána aut pályának haszné$ák a

szervízvtat. Azt azutat, aminek 10 cm-es alapjavan. ott mennek végig.

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: Nekik nem is lehetne a:Íaréhqtani.

Pocsai Imre Lászl képvisel : A KMB-s menjen ki ellen rizni, vagy le kell zámi.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A traktoroknak ott kell kozlekedni.
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Fekete Zoltán Ferenc képvisel : Ki van téve, hogy célforgalom.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Ha az egyik végén behajt, a másikon meg ki, akkor semmi

keresniv al ja sincs azorL az uton.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A KMB -s ezért bi'intetést szabhatna ki.

Ladányi Lászl né képvisel : Tudtommal mértek ott be muronyiakat. A szervízutonmérték be

30 000 Ft-ra.

Buzgán Mihály képvisel : Szoktak mérni a zoldségesnél is, és a Bakucnál is.

Fekete Ferenc Zo\tán polgármester: Amennyiben egyéb bejelentés, hozzász lás nincs, akkor
koszonom a részvételt, és az tilést bezárom.
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