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Ikt. szám: 2- 49 /2013.
Jegyzőkönyv

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án
megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Önkormányzat tanácskozó terme

Jelen vannak:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester
Buzgán Mihály képviselő
Pocsai Imre László képviselő
Jeneiné Batízi Julianna képviselő
Ladányi Lászlóné képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Dr. Baji Mihály jegyző
Madarász Ágnes mb. óvodavezető
Oláh Ibolya óvónő
Ilyés Jánosné dajka
Kis Eszter tankerületi igazgató
Bukva Vilmosné iskolaigazgató

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit, különös tekintettel a
meghívott vendégekre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Ladányi Lászlóné, és Fekete Zoltán Ferenc képviselőket
javasolja.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről
szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a hitelesítő
személyekre tett javaslatot elfogadja.
Ezt követően a napirendi pontok ismertetése következik, melyben annyi változtatást javasol
Fekete Ferenc Zoltán polgármester, hogy az első, illetve a második pont legyen megcserélve.
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Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a Mezőberényi Kistérségi Óvoda működéséről, és az évkezdésről
Előadó: Mezőberényi Kistérségi Óvoda Igazgatója
2./ Tájékoztató az általános iskola 2012/3013-as tanévének munkájáról, és a 2013/2014-es
tanév indításáról
Előadó: Kis Eszter tankerületi igazgató
3./ Murony Község Önkormányzatának közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző
4./ Közterület használat helyi szabályozása
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző
5./ Bontovics János kérelme
6./ Bejelentések, egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ismertetett
napirendi pontokat, a sorrendi változtatással elfogadja.
1./ Tájékoztató a Mezőberényi Kistérségi Óvoda működéséről, és az évkezdésről
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az elmúlt tanévben Mezőberényhez tartozott az óvoda,
mely együttműködés nem volt felhőtlen. A pénzügyi elszámolás azóta is függőben van, talán
most ha meg lesz a féléves zárás, akkor ígéretet kaptunk arra, hogy betekinthetünk a muronyi
óvoda tényleges költségfelhasználásába. Dologi kiadással mintegy 3,5 millióval terheltek meg
minket erre az évre, mellyel nem értünk egyet, mert ami számlát konkrétan figyelembe kell
venni az az energiaszámla, telefonszámla, gáz, a havi 10 000.-Ft, mint apanázs, ezt a vezető
óvónővel megbeszéltük, és az ezen felüli kiadásokat számlával kérjük alátámasztani. Az előző
megbeszélésen azt mondták, hogy Murony tartozik még, én ezt másképpen látom. Mikor
megemlítettem azt, hogy végső esetben magam ellen kérek ÁSZ ellenőrzést, akkor elkezdtek
kapkodni. Akkor az elszámolást sikerül lerendezni.
Megérkeznek
Kis Eszter tankerületi igazgató
Bukva Vilmosné iskolaigazgató
Jelenleg Önkormányzati óvodaként működik a muronyi óvoda. Megpróbáljuk felvenni a
kapcsolatot Békéssel, és társulást létrehozni, mivel ez korábban is egy jól működő kapcsolat
volt. Az óvodai létszám függvényében kell majd kialakítanunk az óvónők, és dajkák
létszámát. Az egy fix dajka meg van, a plusz 2. dajkát pedig közmunkában tudjuk megoldani.
Takarékossági szempontból jelen helyzetben, így tudjuk megoldani. A jelenleg is szerződéssel
foglalkoztatott óvónő szerződését egyelőre december 31-ig tudjuk meghosszabbítani, és
januártól majd látjuk, hogyan alakul az óvoda, illetve az óvodai létszám, ezt még látnunk kell.
Egyelőre ennyit tudok mondani. Láttam a beszámolóban, hogy volt kérés a bővítésre, de
ehhez előbb látnunk kell azt, hogy mennyiből kell gazdálkodnunk. A normatíva szűkös
lehetőséget biztosít, a szabad keret pedig elmegy a segélyekre, illetve minimális fejlesztésre,
átcsoportosításra nincs lehetőségünk. Az óvoda működését azonban semmiképpen sem fogjuk
veszélyeztetni, ezt a testület nevében is mondom. Az írásos anyaggal természetesen
egyetértek. A leírtakkal kapcsolatosan szóbeli kiegészítést kíván e tenni valaki.
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Jobban utána néztem a törvényeknek, így a leírtakat
szeretném kiegészíteni.
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Jelenleg hány nagycsoportos, és kiscsoportos óvodás van?
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: A nagycsoport most kereken 20 fő, aki ténylegesen be van
íratva. A 20 főből 3 gyereknek van olyan papírja, a nevelési tanácsadóból, hogy 2 gyereknek
számít, ezt figyelembe véve a nagycsoport 23 fős, és a kiscsoportban az előzetes
bejelentkezéseket figyelembe véve van 19 fő. A minimum csoportlétszám 13 fő, tehát
mindkét csoportban meg van a szükséges létszám.
Oláh Ibolya óvónő: A szerződéssel foglalkoztatott óvónő álláshelyével kapcsolatban
kérdezném, ez egy létező státusz, nem helyettesít senkit, nyugdíjba ment óvónő helyére
került. Miért függ a gyerek létszámtól az, hogy meddig kerül meghosszabbításra a
szerződése? Miért nem lehet őt állandósítani? 2-3 éve van már itt szerződéssel, munkájával
mindenki elégedett. A kétcsoportos óvodában, törvény szerint 2 óvónő kell, hogy legyen, de
ezt majd a vezető óvónő bővebben kifejti.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amikor meg lesz a normatíva, és az anyagi fedezet, akkor
erre vissza lehet térni, de amíg nincs meg az anyagi fedezet, addig nem tudunk több óvónőt
foglalkoztatni.
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: A kötelező létszámok meg vannak, és jogszabály szerint 4
óvónő kell a két csoporthoz. Csoportonként kötelező a két óvodapedagógus, és a dajka,
függetlenül attól, hogy van vagy nincs rá keret, ez a kötelező. Mint megbízott vezető
óvónőnek a csoportban töltött óraszámom még kevesebb lesz, és nincsen váltótársam. A
nagycsoportban nem lesz óvodapedagógus? Törvény szerint a nyitva tartás alatt folyamatosan
kell biztosítani az óvónői felügyeletet. A kötelező óraszámommal, váltótárs nélkül ezt nem
tudom megoldani. Képzett dajka pedig egy fő van.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Dajkát helyben veszünk fel, mint közmunkást, így a
bérének csak egy részét kell az önkormányzatnak fizetni. Muronyban is van képzett dajka.
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Nem dajka, csak gondozónő, és az nem ugyanaz. Én úgy
tudom, hogy januártól a dajkák normatíváját is az állam állja, tehát az önkormányzatnak nem
kell hozzátennie semmit.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben ez valóban így lesz, akkor nekünk sem lesz
kifogásunk.
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Nem plusz embereket szeretnék kérni, csak azt, ami
törvény szerint jár.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Én meg azt szeretném, hogy amennyiben Muronyban is
van képzett dajka, vagy óvónő, akkor azokat foglalkoztassuk akik, helybeli lakosok. Az a
minimum elvárás, hogy a helyi képzett szakembereket alkalmazzuk.
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Nincs Muronyban más képzett óvónő csupán én,
tudtommal tanulni sem tanul senki muronyi óvónőnek.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Én nem vagyok a kamuti óvónő ellen, de látni kell a
lehetőségeket, a törvényt.
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Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Azt most néztem meg, az 1993. évi oktatási törvényt.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor eddig, hogyan működött az óvoda a három
óvónővel? Míg Mezőberényhez tartozott az óvoda addig ez nem volt probléma, csak most?
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Eddig jogszerűtlenül működött. Szakmailag nem volt
törvényes a működés.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Értem. Erre vissza fogunk térni.
Dr. Baji Mihály jegyző: A vezető óvónő által említett 1993. évi törvény nagyrészt már nem
hatályos, de a 2011. évi törvény szerint is két óvónő, és egy dajka kell egy csoporthoz. Az a
fenntartó döntése, hogy szerződéssel foglalkoztat valakit, vagy állandósít.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az óvónőknek az a legnagyobb problémájuk, hogy a
harmadik óvónő nincs leállandósítva.
Oláh Ibolya óvónő: Legalább egy évre szólna a szerződése, de még annyira sem, csupán
félévre. Nem egy pályakezdőről van szó, akinek bizonyítania kell a rátermettségét, hiszen ő
csak Muronyban már 3. éve itt van.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Azért van a szerződése december 31-ig meghosszabbítva,
mert ha utána Békéshez fog tartozni az óvoda, akkor a gesztor intézmény véleményét is ki
kell kérni a létszámot illetően.
Oláh Ibolya óvónő: Már akkor is itt volt óvónő, amikor korábban Békéshez tartoztunk, a
vélemény már akkor ki volt kérve róla.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez egy más helyzet.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az iskolánál meg van oldva a szakmaiság, párhuzamot
vonva az óvodával ott miért nem lehet megoldani? Évek óta visszatérő probléma, legalább a
3. óvónő lenne leállandósítva, aki szakmailag maximálisan megfelel.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amíg Mezőberényhez tartozott az óvoda, ez nem jelentett
gondot, most hirtelen minden probléma lett. Az óvoda költségvetés elszámolását a mai napig
nem láttuk. Azt sem tudjuk, hogy állít az óvoda.
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Most, ha kapunk egy szakmai ellenőrzést, akkor én felelek
ezekért a hiányosságokért, és már nem Mezőberény. Azért szeretnék én mindent úgy csinálni,
hogy az, törvényes legyen, és ha másképpen nem tudom megoldani, akkor a békéscsabai
oktatási központtól kérek állásfoglalást, hogy ilyen esetben mi a teendő. Mennyi az a
szakember szükséglet, ami ehhez a gyereklétszámhoz minimálisan szükséges? Akkor le
vagyok fedve, ők megmondják, hogy ez szabályos vagy sem.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tudomásul vesszük.
Oláh Ibolya óvónő: Amikor Mezőberényből kikerültünk a társulásból, az derült égből
villámcsapásként ért mindenkit. A magam és a többiek nevében is mondom, hogy mi
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semmilyen tájékoztatást nem kaptunk erről. Bárkit is kérdeztünk, akár az önkormányzat
részéről is, nem kaptunk kielégítő választ, most akkor, hogy lesz tovább, hogyan fogunk
tovább működni? Itt van szeptember, igényünk lenne fejlesztő pedagógusra, logopédusra, de
senkivel sincs szerződés. Számítógép, internet nincs az óvodában, pedig a vezető óvónő napi
munkájához elengedhetetlen.
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Mindent azon kellene vezetni, és küldeni az oktatási
hivatalhoz.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nincs ezzel semmi probléma, de amíg Mezőberényhez
tartozott az óvoda addig semmi hiány, probléma nem volt. Mióta Muronyhoz került, azóta
más sincs, csak a problémák. Egyik percről a másikra nem lehet megváltoztatni a világot.
Amikor látjuk a költségvetést, akkor tudunk lépni, most minden problémát ide zúdítanak. Azt
már januárban tudtuk, amikor 4-500 000 Ft-ot elkértek a semmiért, és nem tudtunk
megegyezni a költségvetésben, hogy szeptember 1-el átjön az óvoda. A július 1.-i átvételre az
önkormányzat sem volt felkészülve. A kéthavi normatívát a mai napig sem kaptuk meg. Az
önkormányzat előlegezte meg a fizetést is, melyhez, likvid hitelt kellett felvenni. A normatíva
még mindig Mezőberénybe megy, és egy fillért sem adnak át. Mindenkinek az a célja, hogy
jól működjenek a dolgok, de ehhez látnunk kell a költségvetést, és tudnunk kell azt, hogy
miből tudjuk finanszírozni a kiadásokat. Azért gondoltam a szerződés meghosszabbítását is
december 31-ig, hogy januárban az új évben látjuk tudunk-e mozdulni valamerre, kell-e plusz
létszám.
Madarász Ágnes vezető óvónő: Az új tanév azonban szeptember 1-én kezdődik.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, szeptember 1-el, ezért adta át Mezőberény az
óvodát július 1-el, és a normatívát már két hónapja nem adja.
Oláh Ibolya óvónő: Ezért kellett volna összeülni velünk, hogy elmondhassuk a gyakorlati
problémáinkat.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Eddig meg volt a tökéletes szakmai vezetés, és csak most
merültek fel ezek a gondok? Most egyből kevés az óvónő.
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Én csak azt szeretném, ami jogilag jár.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mi volt eddig?
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A 3. óvónő véglegesítése a fő kérdés.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egyelőre december 31-ig hosszabbítjuk meg a szerződést,
és akkor majd látjuk.
Buzgán Mihály képviselő: Az önkormányzat döntött abban, hogy saját működtetésbe veszi át
a muronyi óvodát. Most nekem úgy tűnik, hogy a működéssel kapcsolatos finanszírozási
feladatok nem lettek eléggé előkészítve. A minimum az, hogy az óvodával le kell ülni, a
polgármesteri hivatalnak, a polgármester úrnak, és egyeztetni a nézet különbségeket. Eddig
nem ide jöttek, mert Mezőberényhez tartoztak. Azért merülnek fel a kérdések az
önkormányzat felé, mert most már ide tartoznak. Át kell tárgyalni a szervezeti kérdéseket, és
ezeket megnyugtatóan rendezni kell. A számítógép kérdése külön téma, de a felmerült
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műszaki problémák is zavarnak engem, bár egy részük egy kis odafigyeléssel orvosolható.
Rendszeres számítógép cserék vannak, azokból egyet igazán össze lehetett volna már rakni az
óvodának. Én a hangsúlyt arra teszem, hogy le kell ülni, és egyeztetni, mert ez nem a testületi
ülés témája, ezeket a problémákat már az előkészítés során meg kellett volna beszélni,
amennyiben Murony ragaszkodik ahhoz, hogy saját maga üzemeltesse az óvodát.
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Azt is szeretném még megkérdezni, hogy átsorolási papírt
mikor fogunk kapni? Arról kaptunk csak papírt, hogy a jogviszonyunk folyamatos.
Dr. Baji Mihály jegyző: Miről kellett volna kapni? Lenne néhány pontosításom, mert úgy
érzem, hogy néhány dologban elbeszélünk egymás mellett. Mezőberény kész helyzet elé
állított minket, ezt a vezető óvónő is nagyon jól tudja, gondolom a kolléganőit tájékoztatta is
erről. Arról volt szó, hogy az új önkormányzati törvény alapján a társulási megállapodásokat
június 30-ig felül kellett vizsgálni. Ez azt jelentette, hogy nem kell automatikusan
megszüntetni, de miután az új önkormányzati törvény alapján az óvodai feladat, kötelező
önkormányzati feladat, ezért Murony Község Önkormányzata úgy gondolta, hogy szeptember
1-től átveszi az óvodát. Erről szólt minden dolog, és azért szeptember 1-től, mert a normatív
támogatást szeptember 1-től tudjuk igényelni. Ezzel szemben Mezőberény megszüntette a
társulást június 30-al, kész helyzet elé állítva az önkormányzatot. Ahhoz, hogy július 1-től
legyen önkormányzati óvoda szeptember 1. helyett, elég sok dolgot kellett azonnal
megoldani. Ezeket meg is oldottuk, a finanszírozásban azonban még mindig vannak
problémák, ahogyan a polgármester úr is elmondta, gyakorlatilag Murony fizeti a
pedagógusok bérét – nekünk kellett volna fizetni egyébként is – kéthavi normatíva függőben
van, melyet Mezőberény még nem adott át, és itt több millió forintról van szó. Ez az egyik
dolog.
Ami itt felvetődött, hogy vannak az óvodában speciális tudásigényű feladatok, mint logopédus
stb., én azt gondolom, hogy azzal kellene az oktatási hivatalt megkeresni, vagy pedig a békési
önkormányzatot, hogy mennyiért biztosítanák. Én az oktatási hivatalhoz nem mennék azért,
hogy mondják meg hány fő pedagógus, és dajka kell. Mindenki nagyon jól tudja, hogy az új
köznevelési törvény 2 óvópedagógust, és 1 dajkát ír elő. Az, hogy eddig úgy oldotta meg
Mezőberény ahogyan tudta, gondolom pénzügyi okai voltak. Egyébként pont az óvodavezető
részéről merült fel, hogy jó lenne, ha Békéssel felvennénk a kapcsolatot. Ez megtörtént, de
jelen esetben nem akartak minket. Januártól lehet róla szó. A 3. óvodapedagógus jogviszonya
is ezért lóg a levegőben még.
A számítógép, egy laptopot tudunk felajánlani, amit már korábban is mondtam, ezt el lehet
vinni bármikor. Más pályázatból nyerte az önkormányzat. Egyébként az önkormányzatnál
sincsenek leselejtezett számítógépek, nem tudom, honnan vannak ilyen információk. Az
enyém is olyan lassú, hogy sokszor fél óra mire kinyomtat egy színes A4-eslapot.
Ami az átsorolásokat illeti, Mezőberénynek kellett volna sok mindent megcsinálni munka
jogilag. Bizonyos értesítéseket nekem kellett megcsinálni, mert nem voltak képesek
elkészíteni. A személyi anyagok átkerültek ide. A fenntartó változás miatt kellett egy
értesítést kapni, amit meg is kapott mindenki. A programba felvitelre kerültek az adatok, és ha
változás lesz, akkor az adott személy fog kapni értesítést. Most csupán a fenntartó
személyében történt változásról kapott mindenki értesítést.
Azt gondolom, vannak még függőben ügyek, ezeket év végéig rendezni kell. Akkorra kiderül,
hogy Békéssel lehet-e társulni, vagy nem. Az biztos, hogy a logopédia és egyéb feladatok
ellátására ajánlatokat kell kérni mind Mezőberénytől, mind Békéstől, esetleg az oktatási
hivatalt is megkeresni.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Azért úgy gondolom, hogy nem minden szakmai
hiányosság megoldása a polgármester feladata. A jelzést megkaptuk, és keressük a megoldást.
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Azt szeretném még mondani, hogy szóltak
Mezőberényből, hogy megigényelték a januári törvénytervezet alapján – ami végül el lett
vetve – a rendszergazdát, és egy gondozó takarítónőt a meglévő létszám mellé fel lehet venni,
és ezt Mezőberény megigényelte. Úgy gondolom, hogy a muronyi önkormányzatnak ezeket
vissza kellene mondani.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hogyan igényelték meg nekünk, amikor nem is voltunk
önállóak?
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Ezt nem tudom.
Dr. Baji Mihály jegyző: Mezőberénytől még nem kaptunk pontos pénzügyi kimutatást. A
pénzügyesünk, és a polgármester úr a múltkor elmentek Mezőberénybe, és ott nagyon
meglepődtek azon, hogy bizonyos pénzügyi kimutatásokat kérünk. Már a költségvetés sem
stimmelt, ahogyan a polgármester úr is mondta, 4 millió dologit beállítottak. Az egész
Önkormányzatnak nincs 4 millió forint dologi kiadása. Hogy honnan vették, nem tudjuk,
amikor a számlát kértük, nem tudták megmutatni. Mezőberénnyel pillanatnyilag így áll a
helyzet.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Én elmondtam nekik, nem vagyok pénzügyi szakember,
így magam ellen kérek pénzügyi vizsgálatot, erre közölték, hogy nem kell, mindent
előkerítenek, és megmutatnak. Majd látjuk. Tételes elszámolást kérünk.
Kis Eszter tankerületi igazgató: Nem akarok közbe szólni, csak felmerült a kérdés a
logopédiáról, és a fejlesztésről. Nem Mezőberényhez, vagy Békéshez kell fordulni ezekkel az
igényekkel. Szeptember 1-től feláll a békéscsabai pedagógiai szakszolgálat, és ők
csoportosítják be a megyei szakszolgálati intézményeket, és többek között a logopédia is
idetartozik. Így szerintem a békéscsabai, vagy megyei tankerülethez kell fordulni, és ott
biztosítják ezeket a szakfeladatokat.
Dr. Baji Mihály jegyző: A fenntartónak jóvá kellene hagyni bizonyos intézményi
dokumentációkat. A jogi oldalát én elkészítem, de a szakmait, azt az intézményvezetőnek kell
elkészítenie.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A polgármester úrnak kellene adni felhatalmazást, hogy az
óvoda Békéshez való csatlakozása ügyében eljárhasson.
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Mi az oka annak, hogy szeptembertől nem jöhetett létre a
társulás?
Dr. Baji Mihály jegyző: A társulási megállapodásokat június 30-ig felül kellett vizsgálni.
Megváltozott a bevitt vagyon jogi jellege, és Békés Tarhossal hozott létre egy új társulást.
Nem mindegy, hogy valaki társulási tag, vagy csak feladat ellátási szerződése van, ugyanis
más a normatív támogatás. Miután Békés megkérte a működési engedélyt ahhoz, hogy tudjon
indulni Tarhossal, gyakorlatilag nem tudták Muronyt bevenni, mert akkor nem kaptak volna
működési engedélyt a Kormányhivataltól.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képviselő-testület az óvoda írásos
beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a Békéssel
való társulási tárgyalások lefolytatására, kérem, kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
61/2013.(VIII.28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Mezőberényi Kistérségi Óvoda működéséről
és az évkezdésről szóló írásos beszámolóját, a szóbeli
kiegészítéssel, egyben felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán
polgármester urat, hogy tárgyalásokat folytasson a
Muronyi Önkormányzati Óvoda Békéshez való
csatlakozásáról.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

A képviselő-testületi ülésről távoznak
Madarász Ágnes mb. óvodavezető
Oláh Ibolya óvónő
Ilyés Jánosné
2./ Tájékoztató az általános iskola 2012/3013-as tanévének munkájáról, és a 2013/2014-es
tanév indításáról
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm Kis Eszter tankerületi igazgatót, és
Bukva Vilmosnét a muronyi általános iskola igazgatóját. Az írásos beszámolót megkaptuk,
amit a testületi tagoknak kiküldtünk. Magam részéről úgy gondolom, hogy az iskola
működése jó, és jó a kapcsolat az önkormányzat, és az iskola között. Tökéletes, és részletes
írásos tájékoztatót kaptunk. Az mindenképpen örvendetes, hogy a szakmának sikerült elérnie,
hogy Muronyban működhessen a 8 osztályos iskola, amiért ismételten köszönetet mondunk.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy mi igaz abból, hogy
szeptember 1-től nyolcadik osztályig kötelező 16 óráig az iskolában tartózkodás? Ez napközis
formában lesz megoldva, vagy hogyan? A szülő csak kivételes esetben viheti el délután a
gyermeket az iskolából 4 előtt.
Kis Eszter tankerületi igazgató: A köznevelési törvényben valóban így van, hogy az
iskoláknak 4 óráig kötelező programot biztosítani a gyerekeknek, illetve 5 óráig felügyeletet.
Ez mintegy előfutára az egész napos iskolának. Úgymond az egész napos iskola még nem
kerül bevezetésre. Az egész napos iskola valóban kötelezővé teszi a gyerek számára a 4 óráig
való iskolában tartózkodást, és a tanórák meg lesznek osztva. A békési iskola otthon
működéséhez lesz hasonló, amikor a tanórák is meg vannak osztva délelőtt, és délután. Ez
egyelőre még nem kerül bevezetésre, ez most van tesztelés, kipróbálás alatt. Jelenleg 60
iskola vesz részt ebben a programban, amit az Oktatási Hivatal, az Oktatási kutató Központ és
a Kormányhivatal koordinál. Ezeket a tapasztalatokat felhasználva kerül majd a klasszikus
egész napos iskola bevezetésre. Most szeptember 1-től meg lesznek a programok, a
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szakkörök, és egyebek 4 óráig, hogy a gyermek igénybe tudja venni, de ez nem azt jelenti,
hogy kötelező is igénybe venni. Most még van arra lehetősége a szülőnek, hogy ne vegye
igénybe a napközit, és szakkört. Viszont ha olyan iskolába iratkozott, ahol az egész napos
oktatás folyik, akkor ott valóban kell engedély, ha délután korábban szeretne elmenni a
gyerek.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A pedagógus létszám hogyan alakul az új tanévben? Van
aki elment, másik tanárnő kismama.
Bukva Vilmosné igazgató: A pedagógus létszám biztosított. Minden osztálynak van
osztályfőnöke, és a szakpedagógusok is meg vannak.
Kis Eszter tankerületi igazgató: A tanévkezdés biztos, és remélem az egész éves működés is.
Buzgán Mihály képviselő: Az iskola fenntartásához az önkormányzat mivel járul hozzá,
gondolok itt műszaki, dologi hozzájárulásra.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Közös karbantartó van, aki osztott munkaidőben dolgozik
az önkormányzatnál, és az iskolában. Ez az egy közös személy van, a többi technikai
alkalmazott a KLIK-hez tartozik.
Dr. Baji Mihály jegyző: Január 1-én még a takarító személyzetet is mi adtuk, és úgy
számláztunk a KLIK-nek, de ez megszűnt. Egyedül a karbantartó dolgozik osztott
munkaidőben, és a bérezése is e szerint kerül megosztásra.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A két technikai alkalmazottat a KLIK alkalmazza?
Dr. Baji Mihály jegyző: Igen, már így van.
Kis Eszter tankerületi igazgató: December 31-ig így van, januártól még nem tudjuk hogyan
alakul, valószínűleg az önkormányzat segítségét kell kérnünk, mert az iskolának működnie
kell, és nem maradhat takarító nélkül. Mi januártól még nem tudunk pályázni, csak az
önkormányzat. Ezt az időszakot továbbszámlázással próbáljuk meg áthidalni, egy hónap lesz
várhatóan ez az időszak.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amiben tudunk, segítünk.
Dr. Baji Mihály jegyző: Csak egy mondatot szeretnék még hozzáfűzni. Szeretném
megköszönni a tankerületi igazgatóasszonynak, illetve az igazgatóasszonynak a tőlük kapott
segítséget. A testületet tájékoztatnám, hogy a szeptemberi testületi ülésen előterjesztésre kerül
a Helyi Esélyegyenlőségi Program. Majd még egyeztetések lesznek a szociális, szakmai
részen. Az adatgyűjtésben az iskola tevékenyen részt vett, köszönet érte, a számadatokat
onnan kaptuk. Az esélyegyenlőségi program arról szól, hogy felmérjük az adatok alapján,
hogy milyen helyzet van mind az oktatás, mind szociális területen a településen, és ebből
következően milyen közép és hosszútávú intézkedéseket kell, és lehet foganatosítani.
Köszönet a segítségért.
Bukva Vilmosné igazgató: Szeretném megköszönni a tankerületi igazgatóasszonynak, hogy
pedagógusnapkor kiállt az iskola mellett. A főigazgató úrnak is többször említettem már, hogy
az önkormányzat, és az iskola kapcsolata kiváló. Úgy érzem, hogy minden segítséget
9

Murony Község Önkormányzata

Murony Földvári u. 1.

megkapunk, és természetesen, ha módunkban áll segíteni, mi is megtesszük azt.
Ladányi Lászlóné képviselő: Én is szeretném megköszönni, hogy a kultúra területén is
visszaállt a régi rend, és a falusi ünnepségeinket az iskolások, és óvodások műsora teszi
színesebbé. A helyi lakosok nagyon büszkék arra, amikor a saját gyermekeiket látják a
színpadon szerepelni, ez az utóbbi időben nem volt így, de most úgy érzem, hogy tökéletesen
visszaáll ez a régi hagyomány. A Falunapon is ott vannak. Egyet kérnék az
igazgatóasszonytól, egy félóra műsoridő áll rendelkezésre. Nem feltétlenül kell új
műsorszámokat betanulni. Sokan nem látták az év végi műsort, és az is megfelelő lesz. Tavaly
egy szám erejéig szerepeltek a gyerekek, akkor sok szülőtől hallottam, hogy még szívesen
nézték volna őket. Nem kell a félórát kihasználni, de 2-3 műsorszámot előadhatnak a
gyerekek. A szülő, amikor kijön, büszkén nézi a gyerekét, hogy ott lehet. A korábbi számokat
is fel lehet eleveníteni. A meghívóban mindenki látta, hogy 16 órától nincs konkrét műsor,
hanem a „műsorszám szervezés alatt”, akkor lesz a polgármesteri köszöntő, a kormányhivatal,
az országgyűlési képviselő, és minden vendég köszöntője. Akkor lesz hivatalosan átadva a
színpadon a Kihívás napjának az ajándékai, nyereményei, ezért kérem, hogy a gyerekek
maradjanak együtt az átadásig. Bízom benne, hogy lesz még idén olyan közös rendezvény,
ahol az iskolások, óvodások is fellépnek.
Kis Eszter tankerületi igazgató: Ha már a köszönetek sora van, én is szeretném elmondani,
amit polgármester úrnak, és jegyző úrnak már elmondtam, de így a képviselő-testület előtt
nem, hogy én úgy gondolom, hogy példaértékű volt az az együttműködés, ami január 1-től
volt, illetve a decemberi küzdelmes időszakban volt. Hiszem azt, hogy az iskola átadás nem
lett volna olyan gördülékeny, ha nem a maximális segítséget kapom meg Murony
Önkormányzatától. Többször elmondtam már, de ismét szeretném hangsúlyozni, hogy azért,
mert megváltozott a fenntartó, és a működtető, az iskola az muronyi, a gyerekek muronyiak. A
gyerekek itt élnek, természetes, hogy fellépnek a helyi rendezvényeken, bekapcsolódnak a
muronyi kulturális közéletbe, és ezért jó az, hogy függetlenül attól, hogy ki mit fizet, együtt
tudunk működni. Úgy gondolom, hogy ez a természetes, és bízom benne minél tovább lesz itt
8 évfolyam annál jobb lesz. Remélem, hogy sokáig tudunk még így együttműködni. Annyit
szeretnék még mondani, sok esetben tisztázatlan ki kicsoda, és mi a hatásköre. A tankerület a
fenntartó, és működtető. Az intézmény igazgatója Öreg István főigazgató, a tagintézmény
vezetője Bukva Vilmosné. Azt szeretném még kérni, hogy máskor a főigazgató úr is kapjon
meghívást, hiszen ő felel a szakmai működésért, hatáskörök tekintetében is ő a vezető, és úgy
gondolom itt lett volna a helye.
Dr. Baji Mihály jegyző: Polgármester úr beszélt vele.
Kis Eszter tankerületi igazgató: Tudomásom szerint meghívót nem kapott.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Semmi szándékosság sem volt benne. Mindig meg
szoktuk hívni.
Kis Eszter tankerületi igazgató: A további jó együttműködés reményében köszönöm, hogy itt
lehettem.
Ladányi Lászlóné képviselő: Még egy kiegészítés jutott eszembe. A békési Madzagfalvi
napokra azt mondják, hogy nehéz bekerülni. Valóban nehéz volt, de én nagyon büszke
vagyok, hogy a muronyi gyerekeknek ez sikerült, és jó műsoridőben. A fitneszes lányok
meghívást kaptak, és fellépnek Békésen. 17.25-től lépnek fel, egyforma szerelésben. A
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csoportban vannak Muronyban tanuló, és muronyi lakos nem Muronyban tanuló gyerekek, én
erre nagyon büszke vagyok. Sokan megkérdezték, hogyan sikerült ezt elérni? Megmutatjuk
kik vagyunk, visszük a hírünket. Remélem a muronyi falunapon is jól szerepelnek majd.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Köszönjük a szóbeli kiegészítéseket. Van-e még
valakinek hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs akkor, kérem kézfelnyújtással szavazzanak
az általános iskola beszámolójáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
62/2013.(VIII.28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálatnak a Mezőberényi Általános Iskola Muronyi Tagintézménye 2012/2013. tanévi munkájáról szóló írásos tájékoztatóját a szóbeli kiegészítésekkel együtt.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

3./ Murony Község Önkormányzatának közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 3. napirendünk az önkormányzat vagyongazdálkodási
terve. Átadom a szót jegyző úrnak.
Dr.Baji Mihály jegyző: Februárban már tárgyalt a vagyonnal kapcsolatban a képviselőtestület. Akkor úgy döntött, hogy a közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet az
augusztusi testületi ülésen kell megtárgyalni. A jogszabálynak eleget téve készítettem el
Murony Község vagyongazdálkodási tervét, melynek megvalósítása az anyagi lehetőségek
függvénye. A meglévő vagyontárgyaink védelmét, korszerűsítését anyagi lehetőségeink
keretei között megvalósítjuk. A terv tartalmaz egy általános, illetve egy konkrétabb településre
szabott részt.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A vagyongazdálkodási tervvel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? Amennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással
szavazzanak az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervéről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
63/2013.(VIII.28.) önkormányzati határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Murony Község Önkormányzat közép- és hosszútávú
vagyongazdálkodási tervét az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:
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4./ Közterület használat helyi szabályozása
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Áttérnénk a következő napirendi pontra, mely a
közterület használat helyi szabályozása. Felkérem jegyző urat a rendelet ismertetésére.
Dr. Baji Mihály jegyző: Két pont van, amit most el kell dönteni, az egyik a mozgóárusok.
Gyakorlatilag le van írva közterület használati megállapodást kell kötni. A 3. oldalon van,
hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni a megállapodásnak. Ezt kell átnézni, igény
szerint módosíthatunk rajta, illetve a másik a díjazás, amit az 1. számú melléklet tartalmaz. A
9-es pont a piaci árusításra vonatkozik, Muronyban nincs hivatalos piac. Azt gondolom, hogy
árusító és egyéb fülke nem várható. A mozgóbolti árusítás az, amiből lehet egy kis bevétel. A
környékbeli településeken sokkal többet kérnek, mint amennyi a muronyi tervezetben
szerepel. Vendéglátóipari előkert, és automata sem nagyon lesz itt. Amin el lehet gondolkodni
a 7-es pontban a kerékpártároló elhelyezése benne szerepel, ez maradjon vagy ne. A 8-as pont
építési munka, kicsit önérdekből, itt van a vasútépítés.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az építési munkánál elsősorban a vasútépítésre
gondoltunk.
Dr. Baji Mihály jegyző: Az benne van a rendeletben, hogy pl. a tüzelőanyagot 72 óráig kell a
közterületről behordani, úgy gondolom ennyi idő elég rá. Építési törmeléket úgy gondolom ne
engedjünk az utcán tárolni. Van még egy érdekes dolog, amit nem tettem bele. Újdonság a
játszótér használat, üzemképtelen járművek ne legyenek közterületen, illetve nem tettem bele
azt, hogy mezőgazdasági haszongépjárművek. Biztosan vannak, azt gondolom, de ez egy
agrártelepülés. Úgy gondolom, hogy ezt egyelőre ne szabályozzuk. Én ennyit szerettem volna
kiegészítésként elmondani.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A nagy kamionok már eltűntek.
Dr. Baji Mihály jegyző: 3,5 tonnától kötelező telephelyet tartani.
Buzgán Mihály képviselő: Hogy értsem azt, hogy a mozgóárusítás m2-re 80.-Ft/nap/jármű?
Dr. Baji Mihály jegyző: Egy jármű kb. 2x3 méteres, ami 6 m2, s ez 80.-Ft-al számolva
480.-Ft.
Buzgán Mihály képviselő: Naponta?
Dr. Baji Mihály jegyző: Igen, naponta. Vannak, akik hetente egyszer, és vannak, akik hetente
kétszer járnak. Most fogunk kiküldeni nekik egy levelet, és utána megkötjük a megállapodást.
Buzgán Mihály képviselő: Ennek célja a helyi fix üzlettel rendelkezők védelme?
Dr. Baji Mihály jegyző: Igen, az is. A helyi boltosok itt fizetnek adót, és itt is élnek, viszont ne
zárjuk el annak lehetőségét sem, hogy a lakosság nagyobb választékhoz juthasson, de
valamennyit fizessenek ők is azért, hogy itt árulhassanak. Próbáljunk megtalálni valamiféle
egyensúlyt.
Buzgán Mihály képviselő: Tehát mi tudjuk, hogy milyen mozgóárusok járnak itt? Van
engedélyük, de eddig még nem fizettek semmit.
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Dr. Baji Mihály jegyző: Eddig nem fizettek semmit.
Ladányi Lászlóné képviselő: Annak idején, amikor a Family Frost elkezdett járni, és nem
kellet fizetnie semmit gyereknapra a gyerekeknek hozott jégkrémet. Amikor következő évben
megkerestük, akkor már elzárkóztak.
Dr. Baji Mihály jegyző: Kérném az észrevételeket. A mozgóbolt, hogy legyen? Jó-e az
időpont? Hogyan szoktak járni? Jönnek vasárnap is? Valamint a díjak jók lesznek így vagy
nem?
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Jó ez így.
Dr. Baji Mihály jegyző: Ne zárjuk el a lakosság elől, hogy mást is igénybe vehessen, de akkor
az is fizessen az önkormányzatnak, ne csak a helyiek.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Én úgy gondolom, hogy fogadjuk el, ezekkel a díjakkal.
Ladányi Lászlóné képviselő: A művelődési ház melletti ifjúsági teret nem kellene bele
foglalni, annak is lesz nyitvatartási rendje?
Buzgán Mihály képviselő: A játszótérnek kell nyitvatartási idő?
Ladányi Lászlóné képviselő: Igen, a pályázatban is úgy szerepelt, előírás. Körbe lesz kerítve,
nyitvatartásiideje lesz, és egy embernek felügyelnie kell. Ne vihessenek be kutyát, tilos bent a
dohányzás stb.
Buzgán Mihály képviselő: A kérdésem arra irányult, hogy eddig voltak gondjaink a
nyitvatartással?
Ladányi Lászlóné képviselő: Nem a nyitvatartással, hanem a rongálásokkal. Amikor
megjelent az újságban, hogy lesz új játszóterünk, elég sokan felháborodtak azon, hogy be lesz
kerítve, és nyitvatartása lesz. A környékben is sok helyen így működik, mondhatni egyre több
helyen, ez az uniós szabály. Múltkor nyilatkozott a békési rendőrkapitány is, hogy nagyon
megszaporodtak a fiatalok köztéri rongálásai. Unatkoznak a fiatalok, és unalomból szétverik a
köztéri játszótereket, padokat, szeméttárolókat. A parkban is szétverték a padokat, és a
szeméttárolókat is, hogy néz ki az a két kis pavilon is. Így hiába törekszünk arra, hogy
szépítsük a környezetünket. Mások meg, írják a hozzászólásokat, hogy semmit sem tesz a
képviselő-testület azért, hogy szépítse a falut, de amikor meg ott van a szép mutatványos
területet minden hétvégén szétveri valaki dühében, vagy unalmában. Azonban, ha a bekerített
részre mászik be, és ott rongál meg eszközöket, akkor már a rendőrség is be tud avatkozni.
Dr. Baji Mihály jegyző: A szalonnasütő helyet én nem tenném bele, mert oda ti fogjátok
beengedni az embereket. A kerékpártároló benne maradjon, vagy ne?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javaslom, hogy a kerékpártárolót vegyük ki, hiszen az
azért van, hogy a kerékpárt megfelelően el lehessen helyezni.
Pocsai Imre László képviselő: Ha nincs tároló ide-oda, falhoz, fához támasztják az emberek a
kerékpárokat, az nem kell bele.
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Dr. Baji Mihály jegyző: Jó, a kerékpártárolót kivesszük.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb javaslat, hozzászólás nincs, akkor
kérem kézfelnyújtással szavazzanak az előterjesztett közterület használat helyi
szabályozásáról, azzal a módosítással, hogy a kihelyezett kerékpártárolóért ne kelljen
közterület használati díjat fizetni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
elfogadja az alábbi önkormányzati rendeletet.
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
a közterület használatáról és annak rendjéről
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5./ Bontovics János kérelme
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Következő napirendünk Bontovics János kérelme.
Korábban működött egy gázcsere telep Muronyban a 66/4 hrsz. alatt. Bontovics János
megvette ezt az épületet, ott már nincs gázcsere lehetőség. Felszedte a régi rossz járdát, és azt
mondja, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a járda felújításhoz. Azért kéri az engedélyt,
mivel az önkormányzatnak szolgalmi joga van. Ő saját költségén vállalja a járda elkészítését,
de az a kérése, hogy az önkormányzat mondjon le a szolgalmi jogáról. Úgy gondolom, mivel
megvette a házat, így azt csinál az ott lévő fém bódéval, amit akar, illetve a járda felújítás
ellen sem emelünk kifogást.
Dr. Baji Mihály jegyző: Azzal a kiegészítéssel, hogy a szolgalmi jog megszüntetésével
kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben senki sem kíván hozzászólni, kérem
kézfelnyújtással szavazzanak a kérelem elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
64/2013.(VIII.28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának képviselő testülete
Bontovics János 5672 Murony 66/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonos szolgalmi jog eltörlése iránti kérelmét elfogadja
azzal a kikötéssel, hogy a szolgalmi jog megszüntetésével
kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik.
Felelős:
Határidő:
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6./ Bejelentések, egyebek
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az első bejelentésem az, hogy most járnak le a föld
haszonbérleti szerződések. A munkaügy, illetve más állami szervek szorgalmazzák, hogy az
önkormányzatok saját közmunka programot valósítsanak meg, pl. az önkormányzati tulajdonú
földek megművelésével. A haszonbérben lévő földeknél nem lehet tudni, mely bérlő hogyan
gondozta, milyen vegyszert használt, ezért úgy gondoltam, hogy ezeket a területek egy évre
bérbe adnánk egy nagyobb gazdálkodónak, akinek meg van az eszköze a megműveléshez. Az
önkormányzat műveltetné bérben, és akkor tudná, hogy milyen növény van benne. Az
önkormányzat veszi fel a földalapú támogatást, és az önkormányzat művelteti bérben. Egy év
után látjuk majd, hogy pl. a búza után ki tudunk-e váltani egy területet, mely intenzív
termesztésre is alkalmas, ez még a jövő dolga. Most a 6 hektáros földalapot, amely egyben
van, szeretné az önkormányzat visszavenni.
Dr. Baji Mihály jegyző: December 31-el járnak le a bérleti szerződések, ezért kell erről most
döntést hozni.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Minden önkormányzati földet érint, vagy csak az
egybefüggő 6 hektárt.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A 6 hektár önkormányzati műveléséről van most szó.
Buzgán Mihály képviselő: Az a kérdésem, hogy az önkormányzat állja a költségeket?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A földalapú támogatásból finanszírozzuk.
Buzgán Mihály képviselő: A művelési költségtámogatás utólag jön, abból nem lehet
megfinanszírozni a beművelést.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megbeszélem azzal, aki megkapja művelésre, hogy
utólagos finanszírozással kötjük a szerződést, és pénzben, vagy terményben fizetünk.
Buzgán Mihály képviselő: Tudom, hogy sok helyen hozzá fogtak az önkormányzatok
gazdálkodni. Nekem ezzel csak az a gondom, hogy sokszor az egyszerű dolgokat sem tudjuk
megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat nincs felkészülve a gazdálkodásra.
A gazdálkodás azért nem olyan egyszerű dolog.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A jövő év egy próbaidő lenne, és utána majd látjuk.
Egyelőre bérben műveltetnénk, meglátjuk mi lesz ennek a hozadéka, hogy tudunk belőle
kijönni. A földbérletek jelenleg áttekinthetetlenek. Nem egy bérlő esetében már nem is áll
fenn a haszonbérlet, mivel elhunyt a bérlő, és a hozzátartozója műveli. A haszonbérlet nem
örökölhető dolog. Mindenképpen rendbe kell tenni ezeket a dolgokat. Jelenleg nem nyomon
követhető, fizetni senki sem akar. Rendbe kell tenni. Lehet, hogy az egy év tapasztalata
alapján úgy dönt majd a testület, hogy újra kiadjuk bérbe. Úgy gondolom, egy próbát megér.
Dr. Baji Mihály jegyző: Gyakorlatilag ez most úgy működne, hogy felhatalmazza a testület a
polgármester urat, hogy tárgyalhasson. A végső döntést úgyis a testület fogja meghozni a
tényleges adatok birtokában. Az önkormányzat egy vállalkozási szerződés alapján műveltetné
meg a földet, ez a koncepció.
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Buzgán Mihály képviselő: Van-e az önkormányzatnak arra jogosultsága, hogy gazdálkodást
folytasson.
Dr. Baji Mihály jegyző: Ez a vagyongazdálkodás körébe tartozik. Annyi, hogy egy
szakfeladatot kell megnyitni, igényelni az államkincstártól, és akkor lehet folytatni ilyen
tevékenységet.
Buzgán Mihály képviselő: Az önkormányzat ÁFA visszaigénylő?
Dr. Baji Mihály jegyző: Nem ÁFA visszaigénylő.
Buzgán Mihály képviselő: Kompenzációs felárat fog érvényesíteni az önkormányzat? Van,
aki ÁFA visszaigénylő, és van, aki kompenzációs felárat érvényesít.
Dr. Baji Mihály jegyző: Az önkormányzat adószáma olyan, hogy nem ÁFA visszaigénylő.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: December 31-el járnak le a szerződések. Mennyivel előtte
kell kiértesíteni a bérlőket, hogy megszűnik a haszonbérleti szerződés. Azt mindenki tudja,
hogy a mezőgazdasági év nem decemberben kezdődik, hanem ősszel a betakarítás után
kezdődik a következő év.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Folyamatban van a kiértesítés. Aki szeptemberig nem
fizeti be a bérleti díjat az automatikusan elesik a további bérlet lehetőségétől. Ahogy a
kintlévőségeket ellenőriztük, akkor derültek ki ezek a visszásságok, hogy már nem is a bérlő
műveli, illetve nem fizetnek bérleti díjat.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az önkormányzat is hibás abban, hogy nem voltak
folyamatosan nyomon követve a bérletiszerződések, és a befizetések. Aki elhalálozott azé,
hogy nem lett rendezve?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Volt egy adós kolléganő, aki évek óta csinálta az adót, és
nem szorult segítségre. Most, hogy új dolgozó lett felvéve, aki nem ismerte a helyi
viszonyokat, és hozzám fordult a kétes ügyekkel. Ekkor derültek ki ezek az elmaradások. Ha a
bérlőnek megéri bérbe venni, akkor ne dobjuk el a lehetőségét annak, hogy az önkormányzat
a saját művelés által bevételhez jusson. Egy évre kiadjuk megművelésre bérbe, és utána látjuk
a tapasztalatokat.
Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, kézfelnyújtással szavazzon a képviselőtestület arról, hogy tárgyalásokat folytathassak a 6 hektár önkormányzati föld, önkormányzat
által való megműveltetéséről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
65/2013.(VIII.28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármester urat,
hogy tárgyalásokat folytasson az önkormányzati tulajdont
képező 6 hektár termőföld vállalkozási szerződés alapján
történő műveltetéséről.
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Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A jegyző úrnak is lenne bejelentése.
Dr. Baji Mihály jegyző: Megkerestük a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulást a
társuláshoz való csatlakozási szándékunkkal. A szociális feladatok ellátásával kapcsolatban
jeleztük a csatlakozási szándékunkat. A 48/2013. (VII.11.) Társulási Tanácsi Határozat
alapján a Szeghalom Kistérségi Többcélú Társulás elviekben támogatta a csatlakozási
szándékunkat. Két feltételt írt elő egyik
- ha a szociális feladat ellátás működtetését az állami normatíva nem biztosítja, akkor a
többletkiadásokat az önkormányzat megfizeti az intézménynek
Ez természetes, ebben semmi rendkívüli nincs, a másik
- az igazgatási és adminisztratív költségek biztosítására 300 Ft/lakos/év összegben
érdekeltségi hozzájárulást fizetnek az érintett önkormányzatok az intézménynek
Amennyiben az önkormányzat fenntartja a csatlakozási szándékát, akkor 2013. szeptember
15-ig jelezni kell a társulás felé. Úgy gondolom, hogy a testületnek hoznia kell egy olyan
határozatot, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 48/2013.(VII.11.) Társulási
Tanácsi Határozatában foglaltakkal egyetért, és csatlakozási szándékát az abban foglaltak
tudomásul vételével a továbbiakban is fenntartja.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képviselő-testület egyetért a jegyző úr által
megfogalmazottakkal, akkor kérem kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
66/2013.(VIII.28.)
önkormányzati
rendelet
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
Szeghalom
Kistérség
Többcélú
Társulás
(5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12) 48/2013.(VII.11.)
Társulási Tanácsi Határozatában foglaltakkal egyetért, és
csatlakozási szándékát az abban foglaltak tudomásul
vételével a továbbiakban is fenntartja.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Ladányi Lászlóné képviselő: Nekem is lenne egy bejelentésem. A polgármester úr talált rá
erre a lehetőségre, a megvalósításban pedig én vállaltam szerepet. Most van folyamatban egy
együttműködési megállapodás megkötése a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.-vel. Ők egy
olyan mozgalmat indítottak, hogy minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát. Ehhez a
kezdeményezéshez Murony is csatlakozott, az együttműködési megállapodás értelmében a
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. vállalja, hogy az évente született gyermekek számának
megfelelően a szükséges csemete mennyiséget térítésmentesen biztosítja az önkormányzat
számára, valamint az ültetés során szakmai iránymutatást és felügyeletet biztosít. A falunapon
eddig is mindig ültettünk születésfát, ami pénzbe került az önkormányzatnak. Most felvettem
a kapcsolatot az igazgatóval, az együttműködési megállapodást most töltöttem le. Idén nem a
falunapon lesz faültetés, az erdőgazdaság október végére tudja biztosítani a fát. Le kell
adnunk a listát, hogy milyen fát szeretnénk. Most Falunapkor el fogjuk mondani, hogy
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kiküldtük a szórólapot, hogy Falunapon faültetés lesz, de közben jött ez a lehetőség, melyhez
Murony is csatlakozott. Ki fogjuk választani, hogy milyen fák legyenek, és az ültetésre
később kerül sor. Most 5 érintett baba van, akinek fát fogunk ültetni, bár lenne több. Mondta
az igazgató, hogy sokszor más céllal is hirdetnek facsemete akciót, úgy hogy jó lehet ez a
megállapodás. Az jó, hogy ingyen juthat az önkormányzat facsemetéhez.
Buzgán Mihály képviselő: Jól emlékszem, hogy az első fák az orvosi rendelő és sportcsarnok
közötti részen lettek elültetve?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, ott is vannak. Nagy részük megmaradt.
Ladányi Lászlóné képviselő: Egy gondolat erejéig visszatérve arra, hogy kell-e a kerítés a
játszótérhez. Készül az új játszótér, és ennek értelmében a régi eszközöket onnan ki kellett
szedni. Az árusok hívtak fel egy nap, hogy ők is látják, hogy a játszótéri eszközök elkerültek,
de a tujákat is ki lehet szedni? Mert egy helyi lakos fényes nappal szedi, és viszi a
születésfaként ültetett tuját. Ő úgy gondolta, ha nincsenek eszközök, nem kell a fa sem. Nos
úgy gondolom többek között, ezért kell a kerítés. Már 5 tuja hiányzik.
Dr. Baji Mihály jegyző: Lett szólva a körzeti megbízottnak? Tudni, hogy ki vitte el?
Ladányi Lászlóné képviselő: Polgármester úrnak mondtam csak. A békési árus szólt, hogy
ezeket a tujákat ki szabad szedni? Itt szedik a hátunk mögött. Azt hitték, mivel a játékokat
leszerelték, így a tujákra sincs már szükség.
Dr Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Köröstarcsán a virágládára kitűzőt tettek, ne lopd
el, hogy más is lássa.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nekem is lenne még bejelentésem. Augusztus 12-17 között
9 gyerekkel Zánkán voltunk Erzsébet táborban. A régi, felújított úttörőtáborban volt a szállás.
Nagyon szép, rendezett helyen voltunk, sokkal szebb volt, mint a tavalyi. Sok program volt. A
tábor területén 1050 gyerek volt, az Erzsébet táborban. Ahol mi voltunk az a régi nyári szállás
volt, aki esetleg anno járt ott. Jövőre tervezik a másik 4-es tömb felújítását. A gyerekek
nagyon ügyesek voltak, a tábor ismereti vetélkedőn 2. lettek, a bátorság próbán pedig 3.
helyezettek voltak. Az 1050 gyerekből 100 csapat volt, úgy hogy ez egy szép eredmény. A
tisztasági versenyt megnyerték a lányok, aminek jutalmaként egész délelőtt csúszdázhattak,
légvár, gumivár. Élmény volt a gyerekeknek.
Ladányi Lászlóné képviselő: Bizonyára emlékszik rá mindenki, hogy a 10 milliós egyészség
pályázatot megnyertük, csak forráshiány miatt tartalék listára kerültünk. Most úgy néz ki,
hogy az uniós pénzek jönnek befele, és valószínűleg fognak bennünket keresni, ezt az
összeget nagyon gyorsan fel kell használni, mert június 15-ig meg is kell valósítani a
pályázatban foglaltakat. Azért mondom el ezt, mert ha bárkihez érkezik ilyen hívás, ne hogy
azt mondja, hogy addig nem tudjuk megvalósítani. Ha minket is kiválasztanak a tartalék
listáról, akkor mindent megvalósítunk. Átnéztem újra a pályázatot, minden megvalósítható
rövid időn belül is, és meg is valósítjuk. Folyamatosan lesznek új lehetőségek is, úgy tudom
belvizes pályázat is.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van-e valakinek még bejelentése?
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Ladányi Lászlóné képviselő: A civil szervezetek kérését szeretném még tolmácsolni. Jönnek
az év végi rendezvények, és ezek megrendezéséhez szeretnének önkormányzati támogatást
kapni.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A szeptemberi költségvetésnél, amikor látjuk hogyan
állunk, illetve megjönnek az adó bevételek, azt követően visszatérünk a támogatásra.
Dr. Baji Mihály jegyző: Arról korábban is szó volt, hogy a második félévben visszatérünk rá.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A konkrét támogatási összegeket meg fogjuk beszélni.
Dr. Baji Mihály jegyző: A TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 azonosító számú „Szociális
szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási
területén” pályázattal kapcsolatban, a projekt sikeres elszámolása és megvalósítása érdekében
kellene még két határozati javaslatot elfogadnia a képviselő-testületnek. A határozatok
meghozatalát jogszabályi változások indokolják. A kormányrendelet szétválasztja a helyi
önkormányzatok és hivatalaik gazdálkodását, ezért a képviselő-testületnek döntenie kell arról,
hogy a projektben részt vehet a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal, mint a projekt
végrehajtásában részt vevő szervezet, illetve az ő munkatársa végezze el a
projektmenedzsmenti feladatokat. A Konzorciumnak módosítania kell a támogatási szerződést
ezek miatt a változások miatt, a szerződés módosítás elengedhetetlen része a képviselőtestület által elfogadott határozat.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a jegyző úr által elmondottakkal a
képviselő-testület egyetért akkor, kérem kézfelnyújtással szavazzanak arról, hogy a TÁMOP5.4.9-11/1-2012-0017 azonosító számú „Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének
fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén” pályázattal kapcsolatban a projektben részt
vehet a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal, mint a projekt végrehajtásában részt vevő
szervezet
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
67/2013.(VIII.28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatalt,
mint a projekt végrehajtásában részt vevő szervezetet
(Postacím: 5672 Murony, Földvári u. 1.; Székhely/lakcím:
5672 Murony Földvári u. 1.; Azonosítószám (törzs-szám/
Cégjegyzékszám): 808345; Adószám/adóazonosító jel:
15808347-1-04; Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a
támogatás utalásra kerül: 53200060-11091192-00000000;
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baji Mihály jegyző),
hogy a „Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén”
című TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 azonosító számú
pályázat sikeres elszámolása és megvalósítása érdekében
részt vegyen, illetve a projektmenedzsmenti feladatokat a
hivatal munkatársa végezze el.
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Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
intézkedésre azonnal

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a jegyző úr által elmondottakkal a
képviselő-testület egyetért akkor, kérem kézfelnyújtással szavazzanak arról, hogy a
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 azonosító számú „Szociális szolgáltatások hálózati
együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén” pályázat Támogatási
Szerződés módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint módosítsák
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
68/2013.(VIII.28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy a
„Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének
fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén” című
TÁMOP-5.4.9.-11/1-2012-0017 azonosító számú projekt
sikeres megvalósítása érdekében a Támogatási Szerződés
módosítását (Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal
beemelése a Támogatási Szerződésbe, mint a projekt
végrehajtásában részt vevő szervezet) aláírja.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
intézkedésre azonnal

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászólás, bejelentés nincs, akkor
köszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

Kmf.

Fekete Ferenc Zoltán
polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyző

Ladányi Lászlóné
képviselő

Fekete Zoltán Ferenc
képviselő
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