Murony Község Önkormányzata

Murony Földvári u. 1.

Ikt. szám: 2- 56 /2013.
Jegyzőkönyv

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én
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
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó
Madarász Ágnes mb. óvodavezető

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit, különös tekintettel a
meghívott vendégre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Jeneiné Batízi Julianna és Buzgán Mihály képviselőket javasolja.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről
szavazzanak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a hitelesítő
személyekre tett javaslatot elfogadja.
Ezt követően a napirendi pontok ismertetése következik, a meghívóban szereplő sorrend
megváltoztatását javasolva, előre véve a Muronyi Önkormányzati Óvoda Működési
Szabályzatának megbeszélését.

Napirendi pontok:
1./ Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata (emailben
megküldve)
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Előadó: Madarász Ágnes
2./ Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó
3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program (emailben megküldve)
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző
4./ Delegálás a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
5./ Bejelentések, egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ismertetett
napirendi pontokat elfogadja.
1./ Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A megszavazott módosításnak megfelelően az óvoda
szervezeti és működési szabályzatának tárgyalásával kezdjük a testületi ülést. A testületi
tagok emailben megkapták az anyagot. Jegyző úrnak átadom a szót, mivel jogi szempontból ő
nézte át a szabályzatot.
Dr Baji Mihály jegyző: A megbízott vezető óvónő korábban átküldte az írásos anyagot, hogy
átnézzem. A szakmai részbe nem kívánok beleszólni, az a szakmai vezető feladata. Én jogilag
néztem át, hogy jogilag mindennek megfeleljen. A javítás után még egy-két apróság maradt
benne, melyeket most elmondanék. Amikor ezek is ki lesznek javítva, akkor küldjük el. Most
elmondom mi az, amit javítani kell még és a testület ennek megfelelően tudja elfogadni. Nem
kardinális dolgok ezek. A 3. oldalon az intézményi alapadatoknál kimaradt az alapító okirat
száma, kelte, alapítás időpontja. 4. oldalon az 5-ös pont a gazdálkodással összefüggő
jogosítványok bevezetőjének harmadik mondatát ki kellene venni, mivel ez a továbbiakban
bővebben ki van fejtve. A 7. oldaltól kezdve újra kellene számozni, mert az 1.1 után nem az
1.3 jön, a kettő kimaradt. SZMSZ-el kapcsolatban, egy kardinális kérdés van. A
jogszabályban meg vannak határozva azok a szervezetek, akik véleményt nyilváníthatnak. A
szülői munkaközösségnek volt egy kérése, a nyitva tartás most 7-16.30-ig van, véleményük
szerint indokolt lenne 6.30-16.30-ig meghatározni a nyitvatartást. Kérésük oka, hogy sokan 7
órára járnak dolgozni. Ez szakmai rész, ezzel kapcsolatban a megbízott vezető óvónőnek kell
nyilatkozni. A nevelőtestület 7-16.30-ig fogadta el a nyitvatartást. Ezt el kell dönteni. A
testületnek azonban erről tudnia kell.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Tavaly ez nem volt probléma, de mi minden nap ott
vagyunk ¼ 7 – ½ 7-kor, és vigyázunk a behozott gyerekekre, az óvoda pedagógusi felügyelet
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biztosított. Úgy gondolom, hogy úgy kellene megcsinálni a módosítást, hogy hivatalosan is
6.30-tól legyen nyitvatartás. A munkaidőkerettel ez nem ütközne.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Most hárman vagytok óvónők igaz? A szakmai részbe
nem akarok beleszólni, de amennyiben ez anyagilag érinti az önkormányzatot a normatíván
felül, akkor el kell dönteni, hogy honnan vesszük el ezt a plusz pénzt. Biztosan kell
valamennyit odatenni, ez már az elő testületi ülésen is szóba került. Addig az önkormányzat
nem tudja állandósítani a 3. óvónőt, amíg nem látjuk, hogy a jövő évben milyen támogatási
rendszer lesz. Én is tájékozódtam, hogy a beosztott óvónőknek 32 órát kell a gyerekekkel
tölteni, a vezetőnek pedig 12 órát.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Mivel 3-an vagyunk, én a csoportomban egyedül vagyok.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Miért vagy egyedül?
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Nincs párom. 4-en kellene lennünk ahhoz, hogy meg
tudjuk oldani.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mint ahogyan azt már korábban is mondtam, amikor
látjuk az anyagi fedezetet, akkor semmi akadálya a szerződéses óvónő véglegesítésének,
illetve egy negyedik óvónő felvételének.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Most kellett jelentéseket leadni az Oktatási Hivatal felé,
előbb utóbb kiderül, hogy nem megfelelő létszámmal működünk. Egy óvónő, és egy dajka
hiányzik.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha jól tudom ez nem egy új keletű dolog? Nem azóta van
ez az állapot, amióta az önkormányzathoz került az óvoda, ez egy hosszabb folyamat, és eddig
is működött 3 óvónővel.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Korábban a vezetőnek 25 óra volt a kötelező óra, amit a
csoportban kellett tölteni, de most 12 óra lett.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Két csoport van, én is jártam bent délután, és érdeklődtem
is. Egy csoportban lefekszenek a gyerekek, a foglalkozások délelőtt vannak. Nem akarok
szakmailag beleszólni, de azért meg lehet oldani. Úgy gondolom, hogy az eltelt időben az
önkormányzat megtette, amit meg lehetett tenni. A munkabéreket kifizettük, még akkor is,
amikor nem volt rá meg a normatíva. Nem zárkózunk el a problémáktól, de a megoldásukhoz
egy kis türelmet kérünk. Januártól valamerre lépünk.
Megérkezett Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Megoldást kell találni arra is, hogy logopédus honnan
lesz. Egyszerűen nincs elég szakember. Nem tudjuk a muronyi 15 gyereknek honnan lesz
logopédus.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Iskolában is van olyan logopédus, aki vállalhatja az
óvodát is.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: 5 betöltetlen hely van, most fognak pályázatot kiírni rá.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor más óvodák sincsenek jobb helyzetben. Nem
zárkózunk el semmitől, de jelenleg behatároltak a lehetőségeink, és egy kis türelmet kérünk.
Buzgán Mihály képviselő: Lenne egy kérdésem. Most 3 óvónő van, és eddig is 3 volt. Norma
szerint négynek kellene lenni. Jól értem, hogy ti most nem azért küzdetek, hogy legyen
negyedik óvónő is, hanem azért, hogy a harmadik véglegesítve legyen?
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Azt szeretnénk, hogy véglegesítve legyen, és azt is, hogy
még egy óvónő legyen.
Buzgán Mihály képviselő: Én úgy emlékszem, hogy az előző testületi ülésen is az volt a fő
probléma, hogy a 3. óvónő véglegesítve legyen. Le is járt a szerződése?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Már meg is lett hosszabbítva.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Igen, de már korábban is jeleztem, hogy az önálló
intézményvezetők csoportban eltöltendő óra száma valószínűleg 12 óra lesz. Már pedig én
egyedül vagyok a nagycsoportban, ami az iskola előkészítő csoport. A fennmaradó óráimban
az intézményvezetői feladatokat kell ellátnom. 2,5 óra az, amit kötelezően el kell töltenem a
nagycsoportban. Természetesen nem megyek ki 2,5 óra elteltével, de nem is 2,5 órát fogok
írni a munkaidő nyilvántartásba.
Buzgán Mihály képviselő: Ezért mondom, hogy két dolog a harmadik véglegesítése, és a
negyedik óvónő felvétele. A két dolgot külön kellene választani. Véglegesítsük a harmadikat,
hiszen eddig is 3 volt. A negyedikről pedig később tudunk dönteni, ahogyan a polgármester úr
is mondta.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Eddig 25 óra volt a vezető óvónő csoportban töltendő
óraszáma, ez most már 12 óra.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A szerződéses óvónő munkaszerződése meg van
hosszabbítva év végéig. Én ezt megbeszéltem az érintett óvónővel is. Nyilván ha 4 óvónő kell,
akkor ő a harmadik lesz, és nem a negyedik. Tudjuk, hogy a szülők is elégedettek vele. De
egyelőre azt sem lehet tudni, hogy mi lesz az óvodával. Marad az önkormányzatnál, vagy
nem. Mint ahogyan a védőnői szolgálat. Év végéig megoldjuk a 3 emberrel, és ha 4 kell
jövőre lépni fogunk. A következő költségvetés egy új évet fog indítani.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Közmunkás van most az óvodában?
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Nincs.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tudtommal van.
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Arról volt szó, hogy arra odafigyelünk, hogy mindig legyen
az óvodában kisegítő közmunkás.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egy dajka van hivatalosan, és a másik pedig közmunkás.
Nem így van?
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Így van.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor kettő van.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Főállású kellene kettő, ha van közmunkás, miért nem lehet
megoldani.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Annyi gyerek van délután, hogy muszáj mindkét dajkát
délutánra beosztani, hogy el tudjanak végezni mindent.
Dr. Baji Mihály jegyző: Akkor csak van közmunkás.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: De a csoportban senki sincs bent. A két dajka elmegy az
ebédért, elkészíti, mosogatnak, takarítanak. Ezzel telik el az idejük. Egyik csoportban sincs
bent dajka, és reggel 9-ig a két csoport egyedül van, mert nincsen dajka.
Dr. Baji Mihály jegyző: Tehát van közmunkás, de még kellene.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Igen, kellene még egy fő, aki a konyha munkát ellátná.
Dr. Baji Mihály jegyző: Akkor nem azt kellene mondani, hogy nincs közmunkás, hanem azt,
hogy van, de kellene még egy.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Azt sem tudom, hogy aki most van, meddig lesz. Talán
csak az idén.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Jövőre is megoldjuk. A másik közmunkást is megoldjuk.
Dr. Baji Mihály jegyző: Gondnok féle kellene?
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Nem, konyhás, hogy a dajka be tudjon menni a
csoportba. 25 fölött van az ott alvó gyerekek száma. Sokan vannak. Ha az egyiket délelőttre
osztom be, akkor nem végeznek a mosogatással, takarítással. Kénytelen vagyok mindkettőt
délutánra osztani, hogy végezni tudjanak a munkával.
Dr. Baji Mihály jegyző: Tehát kell egy konyhai kisegítő.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: 4 órás is nagy segítség lenne.
Dr. Baji Mihály jegyző: Lenne arra alkalmas személy?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Meg kell nézni a névsort, hogy kik vannak segélyen. Kik
jöhetnek szóba. Természetesen te választhatod ki, hogy ki legyen az.
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Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Amennyiben lehetséges olyan embert szeretnék, aki már
volt ott, mert ő tudja, mit hogyan csináljon.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, lehet olyan személy is.
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy
kézfelnyújtással szavazzon a Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
70/2013. (IX. 25.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Muronyi Önkormányzati Óvoda (5672 Murony
Arany J. u. 3.) Szervezeti és Működési Szabályzatát a
kiegészítésekkel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Dr Baji Mihály jegyző: A testületi ülés előtt kiosztásra került az óvoda munkaterve is. A
munkaterv tartalmaz néhány elemet, amin változtatni kellene. Végig nézzük a munkatervet, és
ahol javítani való van, azt jelzem, mivel a testületnek véleményeznie kell az óvoda
munkatervét. 5. oldal 4-es pont információáramlás utolsó bekezdés nevelés nélküli
munkanapok, ott ne 5 alkalom szerepeljen, hanem 5 munkanap. 5. oldal 5-ös pontban 2014.
június van feltüntetve nevelési évet záró értekezletnek, míg a 13. oldal 7 pontban 2014 április.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Elnézést.
Dr Baji Mihály jegyző: Nevelés nélküli munkanapok. A Köznevelési törvény szerint meg kell
adni a pontos dátumot, és a megnevezését, és szinkronba hozni az 5. és 13. oldalt. 9. oldal
rendezvényeink, a Köznevelési törvény felsorol még egyéb ünnepeket is, melyekről
megemlékezést kell tartani, pl. Aradi Vértanúk stb.
Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Igen, én is néztem, de úgy gondolom, hogy az általam
kihagyott ünnepek nem értelmezhetők egy óvodás korú gyermeknek. Ezek inkább az iskolára
vonatkozhatnak. Március 15-ről, mint a magyarság ünnepéről, a huszárokról lehet beszélni,
ezt megértik az óvodások is.
Dr Baji Mihály jegyző: Részemről ennyi kiegészítés lenne a munkatervhez. Ezekkel a
javításokkal szerintem a testület elfogadhatja az óvoda munkatervét.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor
kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon a Muronyi Önkormányzati
Óvoda 2013-2014. nevelési évi munkatervéről, a jegyző úr által ajánlott javításokkal.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
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az alábbi határozatot hozza
71/2013. (IX. 25.) önkormányzati hatátozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Muronyi Önkormányzati Óvoda (5672 Murony Arany J.
u. 2.) munkatervét a 2013-2014. nevelési évre, a javításokkal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő távozik a testületi ülésről
2./ Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A költségvetési beszámoló írásos anyagát, melyet Máté
Ferencné gazdálkodási főelőadó készített el, mindenki megkapta. Várjuk az ezzel kapcsolatos
kérdéseket, észrevételeket. Én bennem is felmerült rögtön egy kérdés, amikor megláttam a 2.
oldalon a III.5.-ben a 220%-os teljesítést, és bizonyára mást is érdekel, hogy miből adódik ez.
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Likvid hitel felvételét kezdeményezte az
önkormányzat, és annak az összes költsége, amit ki kellett fizetni, az emelte meg ennyire a
teljesítést, valamint az előirányzat módosítás. Jelentősen megemelkedett az utalási költség, és
egyéb tranzakció költsége. Majdnem kétszerese a korábbinak. A likvid hitel elbírálási
költsége, dokumentum költsége stb.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A bevételeknél a szerkezet átalakítási támogatás mit takar?
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Ilyen címen érkezett a támogatás azért hagytam így, ez
iskolai, és óvodai kiegészítő. Az iskolánál egész évre, az óvodánál 4 hónapra.
Dr. Baji Mihály jegyző: Mezőberény tartozik még 2 hónappal.
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Mezőberény sokkal tartozik még.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: El kell mondani, hogy már 2-3 alkalommal megkíséreltük
az óvodai költség elszámolást elkészíteni, de Mezőberény mind a mai napig nem tudott
érdemben foglalkozni a muronyi óvodával kapcsolatos kéréseinkkel, kérdéseinkkel. Július 1től tartozik az önkormányzathoz az óvoda. Erre az időszakra még normatívát nem kaptunk,
azt Mezőberény vette fel, és még nem sikerült az elszámolást elkészíteni. Még próbálkozunk,
utána kénytelen leszek felsőbb helyhez fordulni.
Dr. Baji Mihály jegyző: A jövő héten írok az Államkincstárhoz.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Úgy gondolom, hogy ha van egy szerződés Mezőberénnyel,
akkor köteles a normatívát átadni.
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Dr. Baji Mihály jegyző: Nincs ilyen szerződés. Én kértem, de nem írták le. Ahogyan
megszüntették a társulást az is szabálytalan volt. Ugyanis meg van, hogy mennyi időre lehet
felmondani. Majd a Kormányhivatal eldönti. Eddig vártunk, hogy rendeződjenek dolgok.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mivel kis település vagyunk, és Mezőberény, Békés a két
legközelebbi város, így bizonyos feladatok megoldásához valamelyikkel társulni kell, mert
egyedül nem tudjuk ellátni. Próbálunk alkalmazkodni, kompromisszumot kötni, de mindent
azért mi sem tudunk elnézni.
Dr. Baji Mihály jegyző: Legutóbb is, amikor a polgármester úr és Máténé Mezőberényben
jártak, akkor sem kaptak betekintést az óvodára vonatkozó könyvelésbe.
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Igen, én azt akartam mondani a testületnek. Volt egy
megbeszélt időpontunk Mezőberénnyel. Megkaptunk egy dossziét, és azt mondták, itt vannak
a számlák, amik a muronyi óvodát érintik. Mondták a 3-ast nézzem, az tartozik Muronyra.
Erre mondtam, hogy én a pénzforgalmit szeretném látni, havi kimutatásban, hogy
egyeztessem a számlát a lekönyvelt dologgal. Ezen finoman szólva igen meglepődtek,
mondván mi az, hogy tételesen akarom ellenőrizni. Erre mondtam, hogy az én főnökeim, és a
testület azt kérik, hogy tudjam megmondani mennyi lett az óvodára költve. Én ezt másként
nem tudom megmondani. Azóta sem kaptam meg a pénzforgalmit és a számlákat. Akkor azt
mondták, hogy nem adják ki nekem az eredetit. Én átvételi elismervény aláírását is
felajánlottam. Nekünk is ki kell adni anyagokat belsőellenőrzéshez, úgyhogy az nem valós
állítás hogy nem lehet kiadni. Azt mondták pénzük sincs arra, hogy az eredeti számlát
lefénymásolják, mert az nagyon sok. Én felajánlottam azt is, hogy nem kell fénymásolat,
nyomtassák ki a pénzforgalmit, és ott náluk neki ülök, és tételesen leellenőrzöm. Erre sem
kaptam lehetőséget. Hiába hívtuk fel Hidasi urat, nem tudtak időpontot mondani mikor
mehetnék oda.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A társulási megállapodás alapján jogunk van betekinteni.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ennek utána fogunk járni, mert én úgy érzem, hogy ha mi
tartoznánk, akkor egyértelműbb lenne.
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Én azt látom, hogy ha az óvodának 4 hónapra
6 804 000 Ft érkezett, mint előirányzat, akkor a 2 hónapra jár 3 402 000 Ft ott kell, hogy
legyen Mezőberényben. Most, hogy a júliusi bér innen lett kifizetve, így tisztában vagyok
vele mennyi az illetmény, mennyi a járuléka. Ezeket ki is gyűjtöttem. Azt meg nagyon
csodálnám, ha 4 millió Ft-ba kerülne az óvoda havi fenntartása.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A villany, és a telefon számla.
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Volt olyan telefon számla, hogy az átírásért fizetni
kellett, és benne volt a számlában is, meg külön is leszámlázták. Mint kiderült a 7. havi szála
is Mezőberénynek lett vissza minuszolva, amit szintén nem értek, hogy miért, amikor azt már
Murony fizette ki. Magam részéről is nagyon szeretnék már túl lenni ezen.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha nem sikerül egymás között lerendezni kénytelen
leszek ÁSZ ellenőrzést kérni, magam ellen. Az majd kideríti, hogyan állunk.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Mikorra kellett volna elszámolnia? Bélmegyert nem
zavarja?
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: A bélmegyeri polgármester úr azt mondta, majd év
végén jó lesz az elszámolás. Csak ott fordított a helyzet, úgy néz ki, hogy Bélmegyernek kell
még fizetni.
Dr. Baji Mihály jegyző: Majd megnézzük interneten a beszámolót, hogy ott mit írtak.
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Mi átutaltunk Mezőberénynek 1,6 milliót, plusz a
normatíva, akkor nem létezik, hogy még sincs pénz. Kevesebb normatívát ők sem kaphattak,
mint most mi.
Dr. Baji Mihály jegyző: Kérdés, hogy tört létszám volt, és ezt az Államkincstár, hogyan veszi.
Ha az első félévre a rossz tervezés miatt visszafizetés lesz, akkor az Mezőberényt terheli. Ha
ők valamit nem jól számoltak, azért mi nem fogunk fizetni.
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Igen, amikor a szerkezet átalakításra a kedvezményes
étkezés pótigénye benyújtása volt, ők sokkal több létszámra igényeltek, és nem engedték
nekem, hogy a valós adattal dolgozzak. Ez Államkincstári szinten ment.
Dr. Baji Mihály jegyző: Majd megnézem interneten az első félévi beszámolót, ott mit írnak a
testületi anyagban.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Lejár a gázszerződés is, amit a Mezőberényi Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat már nem akar újra megkötni. November 1-től a
kistelepüléseket ki akarja hagyni. Mondván nem fizeti a gázszámlánkat.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A likvid hitel felvételt is az tette szükségessé, hogy az
óvónők bérét ki tudjuk fizetni, annak ellenére, hogy Mezőberény nem adta át a normatívát,
illetve vannak a pályázatok ahol szintén előfinanszírozás van. Ezek ellenére nem állítunk
rosszul. Mennyi van most a számlánkon?
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: 11 millió van a számlán, és a likvid hitel érintetlenül
meg van.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Lehet, hogy a likvid hitelt csak addig tartjuk, amíg
megjönnek a pályázati pénzek, és utána azt mondjuk, hogy a havi 200 ezerért nem tartjuk a
likvid hitelt.
Dr. Baji Mihály jegyző: Év végén, ha úgy látjuk, hogy nincs rá szükség, akkor meg lehet
szüntetni.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, év végén mindent tisztán látunk.
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Pocsai Imre László képviselő: Az óvodánál mennyi várható vissza Mezőberényből?
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: A két hónapra a normatíva, ami 3,4 millió, már
Muronyt illette volna meg. Ez csak a normatíva, az elszámolást nem tudjuk.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Míg társulásban vagyunk, nem nagyon tudunk mit
csinálni.
Ladányi Lászlóné képviselő: Ők akarták, hogy önálló óvodánk legyen.
Dr. Baji Mihály jegyző: Pontosan azért akartuk, hogy az új nevelési évvel legyen önálló a
muronyi óvoda, hogy ne legyen kavarodás.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelt képviselőtársak térjünk vissza a költségvetéshez,
Van-e még valakinek kérdése?
Buzgán Mihály képviselő: A mérleg bevételek 5-ös pont 10 073 000 Ft, amit megkaptunk.
Kérdésem, hogy nem a teljes összeg kerül átutalásra a közösbe? A közös költségvetésben a
muronyi rész a teljesítés 8 743 000 Ft. A két teljesítés között van 1,3 millió forint különbség.
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Az azért tér el, mert a júniusi bér, az júliusban lett
kifizetve, és az nem jelentkezik itt kiadásként.
Dr. Baji Mihály jegyző: Tarhos is megkapja a közös hivatal működéséhez szükséges állami
pénzt, és Murony is, és mindkettő átutalja a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára. Hó
végén jön meg az állami támogatás, így a kifizetés a következő hónapban jelentkezik. Ezt én
is megkérdeztem, rögtön amikor megkaptam a beszámolót.
Buzgán Mihály képviselő: Másik kérdésem az iskolai gyermekétkeztetés 2 306 000 Ft. Az a
kérdésem, hogy mivel a konyhát bérbe adtuk, nem nullának kellene ennek lenni.
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Nem, ez az, hogy a konyha 950 Ft-ért adja az
önkormányzat felé az ebédet. A szülő fizet 385, 422, 211, vagy 195 Ft-ot attól függ, hogy
iskolás, vagy óvodás gyermekről van szó. A normatíva 5 202 000 Ft, mi azonban ettől többet
fizetünk ki a vállalkozónak az étkeztetésért, mert 895, illetve 950 Ft-ért adja az ebédet.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Normatív támogatás csak az 50, és 100 százalékos
támogatásban részesülőnek jár ugye?
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Igen, csak annak.
Buzgán Mihály képviselő: Akkor jól értem azt, hogy továbbra is ugyanannyi veszteséget
csinál a konyha, mint mielőtt bérbe adtuk?
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: A gyermekétkeztetés veszteséges.
Buzgán Mihály képviselő: Arról volt szó, hogy ne mi működtessük, mert nekünk veszteséges
a konyha.
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Dr. Baji Mihály jegyző: A bérleti díjat se felejtsük el.
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: A gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladat.
Amikor az önkormányzat működtette a konyhát, akkor még nem volt kötelező önkormányzati
feladat a gyermekétkeztetés.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Korábban az iskola szakfeladata volt, és ott jelentkezett a
mínusz.
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Azért kellett mindkét társulásnál 10 millióval többet
fizetni az iskolánál, mert ennyi volt a különbség a befolyt térítési díj, és a normatíva, valamint
a valós kiadás között.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Már akkor olyan önköltsége volt egy ebédnek, hogy azóta
sem emeltek. Három éve nem emelt, mert ennyire magas volt eleve az önköltség.
Dr. Baji Mihály jegyző: Valamivel kevesebb a mínusz, mint amikor az önkormányzat
működtette.
Buzgán Mihály képviselő: Azt szeretném évvégén látni, hogy ott pontosan mennyi a
veszteség.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az étkeztetés kötelező feladat.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Kötelező feladat, és mínuszos. Szeghalomban pl.
500-900 Ft az ebéd. Van olyan önkormányzati konyha, amely a társulásnak 900 Ft-ért
biztosítja az ebédet. Fizet 350 Ft-ot, 200 Ft a normatíva, a különbséget pedig, az
önkormányzat fizeti. Az önkormányzat saját konyháján 900 Ft-ot kell fizetni.
Buzgán Mihály képviselő: Június 30-án 5 millióval zártunk. Kérdésem az, hogy júliusban
van-e olyan költség, ami ennek a másik lába? Költség szempontjából áthúzódó tételre vagyok
kíváncsi. Mennyi a realitás ebből az 5 millió Ft-ból?
Dr. Baji Mihály jegyző: Mennyi a szabad pénz….
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: 3 millió körül, valamivel több, mert akkor már az
óvodát is fizettük, és annak a járulékait. Viszont visszafizetési kötelezettségünk is volt, mert
500 000 Ft-al több volt a kapott normatíva. Akkor még nem volt ott az óvodai normatíva, és
500 000 Ft-ot vissza kellett fizetnünk az Államkincstárnak.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 1,5-2 millió a tényleges plusz. Azóta is van bevétel az adó
befizetésekből. Várjuk vissza a pályázati pénzeket.
Buzgán Mihály képviselő: Mi előlegeztük meg?
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Igen.
Dr. Baji Mihály jegyző: Október 1-től lehet majd benyújtani az elszámolást.
11

Murony Község Önkormányzata

Murony Földvári u. 1.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A játszótér pályázatba is fizettünk már valamennyit.
Dr. Baji Mihály jegyző: 1 200 000 + ÁFÁ-t fizettünk ki.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ezeket mind megkapjuk majd, de az 1-2 hónap.
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy
kézfelnyújtással szavazzon a költségvetésről szóló rendelet módosítás elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
elfogadta a rendelet módosítást. (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Murony község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete
Murony Község 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Következő napirendi pontunk a Helyi Esélyegyenlőségi
Program, melyet Dr. Baji Mihály jegyző úr készített el, ezért felkérem őt, hogy ismertesse azt.
Dr. Baji Mihály jegyző: Az program anyagát mindenki megkapta emailben. Elkészítését
jogszabály írja elő. Elvileg június 30-ig kellett volna elkészülnie, gyakorlatilag voltak
problémák a munka folyamán. A program több részből áll szociális, egészségügyi, oktatási,
közművelődési stb. Az elkészítéshez az adatokat több helyről kellett megkérni, amit még az is
bonyolított, hogy az iskola, és az óvoda hol ide, hol oda tartozott. Össze kellett állítani, le
kellett mentorálni, jóvá kellett hagyatni. Le lett egyeztetve mindenkivel, akivel le kellett,
ezúton is köszönöm a segítséget mindenkinek, aki részt vett az adatszolgáltatásban. Március
óta csináltam a két település Helyi Esélyegyenlőségi Programját, ami július óta a pályázat
kötelező eleme. A korábbi években csak a városoknak volt kötelező, most már minden
településnek. 2009-ben még az állam finanszírozta az elkészítését, és mentorok voltak, akik
jóváhagyták, ez megszűnt. Az új rendszerben gyakorlatilag kevesebb finanszírozás van erre, a
Türr István Kutató és Képző Intézet /Békéscsaba/ pályázott, és kapott pénzt arra, hogy
mentorálhasson, és oktatást tarthasson a települési jegyzőknek. Március, április, május
folyamán volt 1-1 nap, összesen 3 nap oktatás. Ezek után fogtak hozzá a jegyzők a program
elkészítéséhez. A mentor már csak segít, nem hatóság. A programnak van egy felmérés része,
és van egy intézkedési terve. A fejlesztési tervben szereplő feladatok többsége pályázat
függvénye. Olyan intézkedési terv, ami az önkormányzatnak nem kerül sok pénzbe. Tudtam
volna beleírni sok mindent, pl. mozgáskorlátozott feljáró készítése a Polgármesteri Hivatalnál,
de igyekeztem úgy összeállítani, hogy az önkormányzatnak ez nem kerüljön sok pénzbe.
Egyelőre ezek vannak benne, a mentor is elfogadta, és Budapesten is jóváhagyták. Kérném a
testületet, hogy fogadják el, hogy a továbbra is tudjunk pályázatot benyújtani.
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Buzgán Mihály képviselő: Fiatalok, öreg, romák, gyengén keresők, egy szóval a halmozottan
hátrányos helyzetű rétegekre is kitér a program. Ennek ellenére a település szempontjából
fölöslegesnek tartom egy ilyen program elkészítését, addig, amíg Murony település nagyon
sok szempontból halmozottan hátrányos, és esélytelen más településekkel szemben.
Dr. Baji Mihály jegyző: A Helyi Esélyegyenlőségi Program annyit ér, amennyi pénz lesz a
megvalósítására.
Ladányi Lászlóné képviselő: Teljesen igaza van a jegyző úrnak. Kézzel fogható hozadéka,
hogy így tudunk a jövőben is pályázatot beadni, mivel a program megléte alapfeltétele.
Pocsai Imre László képviselő: Eddig plusz pont járt érte, mostantól pedig kötelező eleme a
pályázatnak.
Buzgán Mihály képviselő: Igen, azt én is látom, hogy nagy munka volt a program elkészítése,
de nem érzem a hozadékát.
Dr. Baji Mihály jegyző: E nélkül nem pályázhatunk. De nézzünk egy esetet, mondjuk
mozgáskorlátozott feljáróra lehet pályázni, akkor igenis meg fogják nézni, illetve tudunk
hivatkozni arra hogy mi ezt belevettük a programunkba, és szükségünk is lenne rá, nem
tudjuk, de lehet, hogy az elbírálásnál majd ez is számít. Mindenesetre meg van, így ez nem
lehet akadálya a pályázat benyújtásának.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor
kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon a Helyi Esélyegyenlőségi
Program elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
72/2013. (IX. 25.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Murony Község Helyi Esélyegyenlőségi
Programját.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

4./ Delegálás a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Következő napirendi pontunk delegálás a Dr. Réthy Pál
Kórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába. Javaslom, hogy Dr. Lázár Magdolna Csilla
alpolgármester asszonyt delegáljuk a felügyelő tanácsba, mivel ő orvos, így a szakmai téren
leginkább ő tud hozzászólni.
Buzgán Mihály képviselő: Tulajdonképpen mit kell felügyelni a kórházat, a szakmai
működést?
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A kórház működését kell felügyelni.
Dr. Baji Mihály jegyző: Benne van a szakmai felügyelet is. Ez elsősorban szakmai felügyelő
bizottság.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Figyelemmel kísérni, hogy tényleg arra fordítják-e a
pénzt, amire kell. Egy szakember mégis jobban tudja ezt, mint egy laikus. Alpolgármester
asszony vállalja-e a megbízást.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Igen.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor
kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon a Felügyelő Tanácsba való
delegálásról
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
73/2013. (IX. 25.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármestert delegálja a
Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba,
Gyulai út 18.) Felügyelő Bizottságába.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

5./ Bejelentések, egyebek
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ismét megkeresett a Láncszem Hátrányos Helyzetűeket
Támogató Egyesület, aki korábban a bútorokat hozta a szükséglakásba. 90 000 Ft fuvardíjért
tudnának bútort, használt ruhát, orvosi segédeszközt, pl. mankó, meg ilyesmi hozni. Igénybe
vegyük ezt a lehetőséget, vagy ne? Holnapra választ kell adnom.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ruha van bőven. Nem kell az nekünk 90 000 Ft-ért.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor
kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon arról, hogy nem kérjük az
Egyesület szállítmányát
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza
74/2013. (IX. 25.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért azzal a javaslattal, hogy Murony Község Önkormányzata nem fogadja el a Láncszem Hátrányos
Helyzetűeket Támogató Egyesület (Budapest, Mikes
Kelemen u. 48.) ajánlatát.
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Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Bizonyára mindenki látta, és lakossági bejelentés is
érkezett, hogy az utak állapota vészesen romlik a vasútépítésnek köszönhetően. Megkerestem
a KPM-et, és a Swietelskyt is. Az őrház utcát holnap fogom felmérni.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A Kossuth utca is nagyon megrongálódott. Nem csak a
nagy kocsik, a busz is ott jár.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hétvégén felkeresett egy muronyi lakos, hogy ő
eltakarítja a szeméttelepről az összes ott lévő követ, de úgy, hogy teljes egészében az övé lesz.
Úgy gondolom, hogy ez nem tárgyalási alap. Tegnap Békéscsabáról megkeresett egy hölgy,
nekik van kőtörőjük. Abban maradtunk, hogy kijön, megnézi, miről lenne szó. Azt előre
megmondtam, hogy fizetni nem tudok a kőtörésért, de úgy megegyezhetünk, hogy a megtört
kő bizonyos 60-70 %-a az önkormányzaté a többi az övé, a munka fejében. Úgy gondolom,
hogy ha sikerül megállapodni, hogy 50 %-nál több itt maradjon akkor az reális. Elég nagy
mennyiség van ott.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Azt törték a múltkor. Nem?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem, az máshol volt. A régi szeméttelepen nem törte
senki. Be sem engedném oda. A Swietelsky képviselőjével is sikerült tárgyalnom, hogy a két
vasút között már szépen feltöltötték, de mondtam, hogy körben a vasút mentén a vízelvezető
árkokat rendbe kell tenni. Illetve kiszámoltattam velük, hogy mibe kerülne nekik, ha el
kellene hordaniuk az a törmeléket, amit végül is a töltésbe raktak. Csak olyan anyag lehet,
amiről igazolást adnak, hogy nem környezet szennyező. Csak akkor hagyhatják ott.
Egyébként Békéscsabára kellett volna behordaniuk. Most folyamatban van már a szerződés,
és 40 Ft/m2 díjat fognak fizetni, ez kb. 190 000 Ft havonta azért, hogy ott deponálhassanak.
Ebben az évben biztosan igénybe veszik, és valószínűleg jövőre is. A tervek szerint a két
vasút közti terület végleges kialakítása fásítással zárulna. Így az a háromszög be lenne fásítva.
Ez most folyamatban van.
Dr. Baji Mihály jegyző: A kőtöréssel kapcsolatban kellene a testület felhatalmazása a
tárgyalások lefolytatásához.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor
kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon arról, hogy tárgyalásokat
folytathassak kőtörés ügyben.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
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75/2013. (IX.25.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármester urat,
hogy tárgyalásokat folytasson a szeméttelepen található
kő megtöréséről.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Buzgán Mihály képviselő: Annyit kívánok még hozzáfűzni, és korábban azért említettem,
hogy halmozottan hátrányosak vagyunk, mert ne gondolja azt senki, hogy pl. a 47-es út
építése Murony érdekében történt. Ez előre eltervezett volt, mivel nélküle a vasútépítés sem
lenne kivitelezhető. Ráadásul, akik építették a jegyzőkönyvekbe foglaltakat letagadták, a
kivitelező széttaposta a külterületi utakat, és az egyébként a körforgalomnál előzőleg
megépített csapadékvíz elvezető árkot bedúrták. Ennyit a 47-es út építéséről. A 47-es utat
azért építették, hogy később a vasutat meg tudják csinálni, ugyanis a régin azt a tömeget, amit
itt kihordtak, nem tudták volna elhordani. Felmerül a kérdés most megint. Miért csinálják meg
a vasutat? Nem mi miattunk. A vasutat azért csinálják meg, hogy a külkereskedelmi forgalom
gyorsabb legyen. A vonat ugyanúgy nem fog megállni itt. Nem a mi érdekünkben, és ami
számomra még inkább felháborító, vegyük sorra: Földvári utca, Szarvasi utca, Őrház utca,
Verseny utca, Tessedik utca, Levendula utca ezeknek a folyamatos tönkretétele megy. Olyan
konkrét megegyezést várunk, hogy amikor befejeződik a vasútépítés, és levonulnak innen,
akkor a vasútépítés során tönkre tett utcáinkat helyreállítják. Arról nem is beszélve, hogy a
47-es útnak csinált szerviz út folyik széjjel, amit ránk akarnak sózni. Ha az önkormányzat azt
átveszi, akkor jövőre kezdheti javítani azt.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Eleve abban egyeztünk meg, hogy akkor vesszük át, hogy
ha megcsinálják a bekötő utat, ez csak részben történt meg.
Buzgán Mihály képviselő: Ezek az utcák nem a helyi közlekedéstől mennek tönkre, hanem a
nagy tehergépjárművektől.
Ladányi Lászlóné képviselő: Meg kell hívni őket testületi ülésre, és elmondani az igényeinket.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Voltak már itt kétszer is, mindent megígérnek. Ígérték,
hogy ki teszik a 12 tonnás táblákat.
Buzgán Mihály képviselő: A 12 tonnás súlykorlátozás sem miattunk van, hanem a
Mezőberényi felüljáró miatt. A 47-es kivitelezője lerázott bennünket, mert a következő
szerződést kötötte, ő leadja az utat a közútkezelőnek, és majd ő rendbe hozza, azt az utat, amit
ő tett tönkre. A kivitelező ettől kezdve a maga részéről lezárta az ügyet. Most a közútkezelő
mossa kezeit, mert nem ő csinálta, nem ő tette tönkre az utat.
Ladányi Lászlóné képviselő: Aki csinálta a 47-est, muronyiak is dolgoztak ott, december 31el csődöt jelentett, felszámoltatta magát. Az összes muronyi dolgozó mehetett februárban
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Győrbe a NAV-hoz, hogy mi van, hogy van. Abban a pillanatban csődöt jelentett, ahogy
innen levonult.
Buzgán Mihály képviselő: Ezt fogja csinálni a vasút kivitelező is?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szerintem ez nagyobb cég.
Ladányi Lászlóné képviselő: Ne csak ígérgessenek, mondják meg konkrétan, mit várhatunk.
Buzgán Mihály képviselő: Betemették a csapadék elvezető árkot, tönkre teszik az utakat.
Dr. Baji Mihály jegyző: Azt gondolom, hogy ne testületi ülésre hívjuk meg, és ne szóbeli
megállapodások szülessenek, hanem ahogyan képviselő úr is utalt rá, írásban keressük meg a
Swietelsky Vasúttechnika Kft-t, és tájékoztatjuk őket, hogy a szóbeli tájékoztatások, és
ígéretek ellenére sem kímélik az útjainkat. A képviselő úr által említett utcák állapota
folyamatosan romlik, amiért a felelősség őket terheli. Kérjük őket, hogy írásban válaszoljanak
az út rendbetételével kapcsolatban, milyen garanciákat vállalnak ezzel kapcsolatban. Ezt a
NIF felé is továbbítjuk. Az, hogy itt szóban beszélünk kevés, ahhoz hogy érvényesíteni tudjuk
az igényeinket, írásnak kell lenni a megállapodásról.
Pocsai Imre László képviselő: Keressük meg az RTL-t, majd akkor reagálnak.
Ladányi Lászlóné képviselő: Szerintem az M1-et kell megkeresni, mert az a kormány TV. A
szülők is szóvá tették, hogy mióta beindult az iskola, a sok jármű miatt a szülők félnek
egyedül iskolába engedni a gyerekeket, mert úgy mennek a nagy kocsik.
Dr. Baji Mihály jegyző: Szólni kell a KMB-snek, hogy fokozottan ellenőrizze a járműveket.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Vagy megkeresni a Békési Rendőrkapitányságot, hogy
segítsenek nekünk ebben.
Dr. Baji Mihály jegyző: Most kellene egy olyan határozat, hogy a polgármester urat a
Képviselő-testület megbízza azzal, hogy írásban megkeresse a Swietelsky Vasúttechnika Kftt, illetve a NIF-et, és írásos garanciát kérjen.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor
kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon a polgármester úr
felhatalmazásáról, hogy írásos garanciát kérjen a Swietelsky Vasúttechnika Kft-től az utak
rendbe tételére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
76/2013. (IX. 25.) önkormányzati határozat
Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármester urat arra,
hogy írásban megkeresse a Swietelsky Vasúttechnika Zrt-t,
(9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.), mint a vasútépí17
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tési munkák kivitelezőjét, és írásos garanciavállalást kérjen
arra, hogy a vasútépítési munka során megrongálódott utak
helyreállítása a munka végeztével megtörténik.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor
kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon a polgármester úr
felhatalmazásáról, hogy írásos garanciát kérjen a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től az
utak rendbe tételére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
77/2013. (IX. 25.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármester urat,
hogy írásban megkeresse a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt-t (1134 Budapest, Váci út 45.), és írásos
garanciavállalást kérjen arra, hogy a vasútépítési munkák
során megrongálódott utak helyreállítása, a munka
végeztével megtörténik.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Buzgán Mihály képviselő: A Swietelskyről még csak annyit, hogy ők csinálták az utat, és
előzetesen arról volt szó, hogy ahol indokolt ott 5 cm-es kavicságyat csinálnak az aszfaltozás
alá. Szerintük sehol sem volt ez indokolt.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Az, hogy valami indokolt vagy sem, az elég tág
fogalom.
Buzgán Mihály képviselő: A műszaki ellenőrt azért fizettük, hogy meghatározza azokat a
helyeket, ahol indokolt. Rendezni kellene a Kossuth utca és rá keresztező utcák közlekedési
szabályait. Ha úgy gondoljuk, hogy továbbra is meghagyjuk a Kossuth utca sétálóutca
jellegét, akkor arra több figyelmet kell fordítani. Arról nem is beszélve, hogy a Kossuth utca
azért megy tönkre, mert a busz is ott köröz a játszótér körül.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Milyen busz?
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A békéscsabai.
Buzgán Mihály képviselő: A Rákóczi utca és a kocsma között közlekedik. Szemmel látható
különbség van az útnak a kocsma, és a Rákóczi utca, valamint a Rákóczi utca és a Művelődési
ház közötti szakasza között. Az állapotuk össze sem hasonlítható.
Ladányi Lászlóné képviselő: Ott fordultak meg, amikor az út le volt zárva.
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Buzgán Mihály képviselő: Azért nem kellett volna bemenni a játszótér elé, eddig sem mentek
be oda azért, hogy megforduljanak.
Dr. Baji Mihály jegyző: Az 1988. évi I.-es törvény alapján a forgalmirend meghatározása a
testület hatásköre a rendőrség véleményezése mellett. Amennyiben ezt rendezni akarjuk,
akkor a testület hozzon egy határozatot, bízza meg a polgármester urat, hogy egyeztessen a
rendőrhatósággal, írják le a véleményüket, ehhez összeszedjük mik a problémák, és ezután
kerüljön előterjesztésre, a képviselő-testület ülésére.
Buzgán Mihály képviselő: Ráadásul a Rákóczi utcán egy sarki épület, amire ki van írva, hogy
eladó, évek óta üres, ott kinőtt egy olyan bozót, ami beláthatatlanná tesz a kereszteződést.
Többször láttam már, hogy szinte megijedve közlekednek ott azonos időpontban.
Ladányi Lászlóné képviselő: Nekem is mondta már a rendőr, hogy minek szállok le ott a
kerékpárról, mert a jobbkézszabályt kell alkalmazni.
Buzgán Mihály képviselő: Azzal van a gond, hogy régen természetes volt, hogy a Rákóczi
utca, és az Áchim utca a kiemelt útvonal, de az aszfaltozás megváltoztatta a burkolat jellegét,
és ebből adódik a probléma.
Dr. Baji Mihály jegyző: Kellene egy testületi határozat, és meghatalmazni a polgármester
urat, hogy vegye fel a rendőrséggel a kapcsolatot, és a közlekedés rendjével kapcsolatban
kérje az írásos véleményüket, és a következő testületi ülésen előterjesztésre kerül. Ha a
képviselő úr is így gondolja.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor
kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon arról, hogy a polgármester úr a
rendőrség írásbeli véleményét kérje a Kossuth utca közlekedési rendjével kapcsolatban.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza
78/2013. (IX. 25.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármester urat,
hogy a Kossuth utca közlekedési rendjének meghatározásával kapcsolatban a rendőrség írásbeli véleményét kérje,
és a közlekedési rend változtatásával kapcsolatos javaslatot
a következő testületi ülésen előterjessze.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A következő bejelentésre áttérve. Mindenki megkapta a
vállalkozási szerződés tervezetet. Jegyző úr átnézte, és talált is kiegészítendőket.
Dr. Baji Mihály jegyző: Az önkormányzat adószáma hiányzik, adatok pontosítása.
Hiányoltam, hogy nincs leírva, mi mibe kerül. Erre az volt a válasz, hogy az attól függ mi lesz
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termelve, és erre külön írásos utasítás lesz a polgármester úr részéről. Ennél többet nem tudok
hozzáfűzni.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az hogy mi lenne termelve függ attól, hogy mi volt vetve
az idén, milyen vegyszer maradványok vannak a földben. Ez az első időszak egy felmérés
lenne.
Buzgán Mihály képviselő: Ezt nekünk jóvá kellene hagyni?
Dr. Baji Mihály jegyző: Igen.
Buzgán Mihály képviselő: Ahhoz hogy jóvá tudjuk hagyni, kellett volna valami
gazdaságossági számítás is. Milyen perspektíva van ebben? A szerződés hivatkozik arra, hogy
a más szolgáltatók áraihoz igazítva állapítják meg a szolgáltatási díjakat. Számításokat
mindenképpen végezni kell. Mindennek ára van, és jó lenne tudni, hogy minek mi az ára. Mi
a tarifa. Másik milyen gazdálkodási formában fog működni az önkormányzat. Az ÁFÁ-t
vissza tudja igényelni
Dr. Baji Mihály jegyző: Az önkormányzat nem tud ÁFÁ-t visszaigényelni.
Buzgán Mihály képviselő: Kompenzációs felárat érvényesít?
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Mivel ÁFÁ-t nem lehet visszaigényelni, az lenne a legjobb,
ha kompenzációs felárat érvényesítene.
Buzgán Mihály képviselő: Lehet az önkormányzat kompenzációs feláras?
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Én úgy tudom, hogy a magánszemély lehet az. Meg
vállalkozás is lehet.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az önkormányzat is végezhet vállalkozói tevékenységet.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Most mindettől függetlenül. Az biztos, hogy ugyanúgy,
mint az őstermelők, megigényelhetjük az állami támogatást. A támogatás 8 hektárra
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Most 70 000 Ft volt hektáranként.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez 560 000 Ft. Nem lehet az önkormányzaton belül külön
szakfeladatra tenni ami ÁFA körös.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Szerintem lehet az önkormányzatnak vállalkozása.
Dr. Baji Mihály jegyző: Tarhos ÁFA alany.
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Bélmegyer, hogyan csinálja?
Dr. Baji Mihály jegyző: Azt nem tudom.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Meg fogom kérdezni a Munkaügyi Központban, hogy a
vállalkozást folytató önkormányzatok hogyan csinálják. Hogyan tudják visszaigényelni az
ÁFÁ-t?
Buzgán Mihály képviselő: Egy egyszerű példa, ha 100 000 Ft-os költség esetén nem
igényeled vissza az ÁFÁ-t akkor, buksz 27 000 Ft-ot. Ha nem lehet vissza igényelni az ÁFÁ-t
akkor az jelentős plusz költség az önkormányzatnak. 8 hektárra akár fél millió forint, amit
nem igényelhet vissza az önkormányzat. Van fordított ÁFA kifizetés is, ott a terményre nem
jön rá az ÁFA. A földalapú uniós támogatások jelentős része valójában a mezőgazdasági
termelés során felhasznált, külföldről behozott magasabb árat, extraprofitot tartalmazó
termékek, input anyagok, árának kompenzálására szolgál. A valóságban, közvetve a magyar
gazdákon keresztül, a gép, az alkatrész, a műtrágya, és a vegyszeripart támogatja.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Azt látni, hogy aki bérbe csináltat mindent annak is
megéri termelni. Ha a fél és egy hektárral rendelkező emberek ragaszkodnak a földhöz, és a
jövő útja az, hogy az önkormányzatnak alkalmazni. 50 embernek nem tudunk hasznos munkát
biztosítani. Lehet, hogy bele kellene fognunk valami kézimunka igényes termelésbe, pl.
hagyma, hogy legalább valami hasznos tevékenységet folytatnának.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Ott van a konyha, vagy az idősek klubjának az
udvara is. Ott parlagon hever a föld.
Buzgán Mihály képviselő: Gazdasági számítás mindenképpen kell, hogy ne veszteséget
termeljünk.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A következő testületi ülésig elvégezzük a gazdasági
számításokat, és ezzel együtt kerül ismét a testület elé. Amennyiben egyéb kérdés,
hozzászólás nincs, akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon arról,
hogy a következő testületi ülésre készüljön gazdasági számítás az önkormányzati földön
történő növénytermesztésről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
79/2013. (IX. 25.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza Fekete Ferenc Zoltán polgármester urat, hogy
gazdasági számításokat készítsen az önkormányzati
földön való növénytermesztéshez, és azt a következő
testületi ülésen előterjessze.
Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
értelem szerint

Dr. Baji Mihály jegyző: A hamvasztós cég pályázaton 83,8 millió forintot nyert. 70 %-os
támogatottsággal, 30 % önerőt kell hozzá tenniük. 120 milliós beruházás.
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Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Már korábban is felvetettem, hogy a temetőben
urna falat kellene készíteni. Szerintem üzletnek sem lenne rossz. Máshol 200 000 Ft-ért adnak
egy helyet el. Nem nagy beruházás kellene hozzá. Még egy kérésem lenne, a gyógyszertár
udvarából ki kellene vágni a fenyőfát.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Folyamatban van a dolog. A gyógyszerész úrral
megbeszéltem, kivágjuk a fát, és a széldeszkát is megcsináljuk, amihez embert ad az
önkormányzat, anyagi támogatást pedig a gyógyszerész úr.
Buzgán Mihály képviselő: A temető parkolóját be kellene teríteni olyan vastag kaviccsal,
hogy évekig ne legyen rá gond.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Ha már parkoló, javasolnám az óvoda parkolóját
is megbővíteni. Reggelente sokan vannak, és nagyon balesetveszélyes.
Ladányi Lászlóné képviselő: Már korábban is jeleztem, hogy csőtörés van a Művelődési ház
vizesblokkjában. A fal egyre jobban vizesedik, és mielőtt szétfagy a cső valamit tenni kellene.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Javasolnám a mozgáskorlátozott feljáró
megtekintését az orvosi rendelőnél. Az elmúlt években teljesen szétfagyott. Kezd
balesetveszélyessé válni.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Esetleg vastag linóleummal beborítani?
Ladányi Lászlóné képviselő: Az nem jó, az nagyon csúszik.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ma volt itt a Szeghalmi Kistérségi Társulás vezetője.
Nekünk dolgozóknak alá kellett írni, hogy ő ezeket a dolgozókat akarja foglalkoztatni, és mi
ott kívánunk dolgozni. Az étkeztetés szakfeladatot nem visszük a társulásba, az visszajön az
önkormányzathoz. 105 fővel van megállapodás, ami azt jelenti 100 főig egy fő alkalmazottat
kell alkalmazni. Minket már szétosztott úgy Julika, hogy nem kell embert felvenni, ezzel a
normatívával mindent el tudunk látni házigondozást, klubbot működtetni, gyermekjóléti
szolgálat. Az étkeztetés kerül vissza az önkormányzathoz, ennek van egy országos
nyilvántartási rendszere. E kapcsolattartónak kell lenni. Ki kell jelölni egy adatszolgáltatót,
aki napi szinten viszi fel a jelentést, hogy ki vette igénybe az étkezést az nap. Ez alapján
történik a normatíva utalás, számlázás stb.
Dr Baji Mihály jegyző: Az óvoda helyett az önkormányzati hivatal nagyon sokat dolgozik.
Ennyi erővel szakfeladatként is működhetne, és nem, mint önálló intézmény. Pénzügyi
dolgok, bérek, személyi anyagok, étkeztetés minden itt van intézve.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Régen szakfeladata volt az önkormányzatnak. Most miért
kellett önálló óvodát alapítani?
Dr Baji Mihály jegyző: Úgy gondoltuk, hogy fognak tudni működni.
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A feltételek sincsenek meg az önálló működéshez. A
Szeghalom Kistérségi Társulásnál Julika utána néz mit, hogyan kell csinálni, és aszerint
csináljuk.
Dr Baji Mihály jegyző: Rendben.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szeretném látni a 105 fő nevét.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ki nem nyomtatom, de a gépben meg lehet nézni. 105
főnek van megállapodása. Napi szinten változó a létszám
Ladányi Lászlóné képviselő: Mi is pályáztunk, és nyertünk az „Itthon vagy – Magyarország
szeretlek” pályázaton. Szeptember 28 - 29-én lesz két napos program. Ekkor kerül átadásra a
„Fiatalok közösségi tér kialakítása” pályázat keretében megvalósult LEADER beruházás. A
játszótér nyitvatartásával kapcsolatban azt szeretném még elmondani, hogy a nyitvatartási időt
a sötétedéshez igazítjuk, így most 19 órakor zár be.
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

Jeneiné Batízi Julianna
képviselő

Buzgán Mihály
képviselő
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