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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, és a
közmeghallgatást megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Lázár Magdolna Csilla
alpolgármestert, és Jeneiné Batízi Julianna képviselőt javaslom.
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - a hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Minden évben beszámolunk az Önkormányzat
tevékenységéről, így most szeretnénk ezt megtenni. Röviden ismertetem a 2013. évi tervet, és
annak teljesítését. A pénzügyi teljesítésről szeretnék beszámolni. Murony Község
Önkormányzatának 2013. évi előirányzata 111 560 000 Ft volt. Ez emelkedett 21 563 000 Ft1
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al. Ezt az összeget is belevéve a kiadás 133 124 000 Ft. Az előirányzat emelkedését az idézte
elő, hogy évközben az óvodai ellátás átkerült az Önkormányzathoz, illetve volt egy pályázat
„Itthon vagy Magyarország szeretlek”, melyre támogatást nyertünk. Ezek a tételek
módosították az előirányzatot, és nem kis mértékben a közfoglalkoztatottak alkalmazása,
hiszen azt lehet mondani, hogy egészben volt pályázat, és közfoglalkoztatás. Jelenleg is közel
30 fő közfoglalkoztatott van, és több mint 10 főt a vízügy foglalkoztat. Úgy gondolom, ezeket
a lehetőségeket ki kell használni, mert azok az emberek, akik rá kényszerülnek az
önkormányzati közfoglalkoztatásra, azoknak a 22 800 Ft-nál a 47 000 Ft csak sokkal több.
Ezeknek a pályázati lehetőségeknek a megragadásával is igyekszünk könnyíteni a rászoruló
lakosok helyzetén.
Visszatérve a számokhoz, a 133 124 000 Ft előirányzathoz képest a bevételi teljesítés
124 725 000 Ft. Ez a különbség abból adódik, hogy vannak olyan bevételek, amelyek
teljesítése év végéig fog megtörténni. Így az év végi egyenleg valószínűleg nulla lesz. Ettől
függetlenül a kiadási előirányzathoz képest, a teljesítés 2013.10.31- el 118 418 000 Ft. A
tervhez képest 14 706 000 Ft-al kevesebbet használtunk fel, mint amennyit az előirányzat
engedélyezett volna. Miből adódik ez? Nyilván a takarékos gazdálkodásból, hiszen a kötelező
normatívát egy az egyben oda kell tenni, és biztosan szerepet játszik az is, hogy a korábbi
években az önkormányzatnak a plusz bevételéből kellett az iskola finanszírozását megoldani,
mivel az iskolát átvette az állam, így oda már nem kellett plusz fedezetet biztosítani, hogy a 8
osztály működni tudjon.
Az önkormányzat saját hatáskörben 220 000 Ft különített el az előirányzatban a nehéz
körülmények között élő családok támogatására, ezt azonban módosítani kellett, mert október
31-ig már felhasználtuk, és még 2 hónap hátra van.
Szociális kölcsön címen 200 000 Ft lett előirányozva, ebből eddig 195 000 Ft lett kifizetve, de
igény esetén természetesen átcsoportosítást hajtunk végre. A 200 000 Ft átmeneti segélyből
110 000 Ft-ot használtunk fel, míg a pénzbeni 300 000 Ft-os temetési segély keretből 180 000
Ft-ot. Nyílván nyomon követjük ezeket a kereteket, és van ahol még van tartalék, és át lehet
csoportosítani.
A 118 418 000 Ft-os kiadásnak a személyi juttatás csak a 28 %-át teszi ki, a nagyobb
önkormányzatoknál ez általában 40-60 %. Úgy vélem ez is tükrözi a takarékos gazdálkodást.
A dologi kiadás 27 136 000 Ft volt. Az önkormányzat, mivel Tarhossal közös hivatal van, a
köztisztviselők bérét a 28 118 000 Ft át kell adni a közös hivatalnak
A bevételekről beszélnék még. A bevételünk is jól alakult, hiszen az iparűzési és egyéb adó
bevétel 106 %-ban teljesült. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján óvatosan terveztünk, ezeket
a bevételeket illetően. A nagy önkormányzatok megtehették, hogy kötvényt bocsátottak ki a
hiány pótlására, melyet utóbb az állam átvállalt. Mi ezt nem léptük meg, mi biztonsági
gazdálkodást folytatunk.
Mikor még nem láttuk az adóbevételeket, és tudtuk, hogy lesznek pályázatok, és azt is tudtuk,
hogy a pályázatokat meg kell előfinanszírozni, ezért beterveztünk egy 6 000 000 Ft összegű
likvid hitelt. Ez jelenleg is a számlán van, ezért havi huszon valahány ezer forintot kell fizetni.
A kötelező feladatokon felül vállaltuk, hogy részt veszünk pályázatokban, a közmunka
program keretében a Levendula utca, Őrház utca, Arany János utcában járdát építettünk, ez
630 fm volt. Erre az nyújtott lehetőséget, mivel Murony belvizes terület, így a belvíz elvezető
csatorna, és a lakóingatlan között, a kiépített járda burkolat mintegy védőgátat képez az
ingatlan és a közterület között. Amikor az ingatlanon víz van, akkor a járdán átemelve, és a
közterületi árokba vezetve, nem tud visszafolyni a telekre, és ez fordítva is igaz. Ez a program
nem került pénzébe az önkormányzatnak, illetve nem sokat kellett mellé tenni. El kell azt
mondanom, hogy járda lapok még vannak a muronyi lakosoknak 100.-Ft/ db áron kerül
értékesítésre. Akinek igénye van rá jelezze, 50 db-ig 100 Ft-ért tudunk adni a muronyi
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lakosoknak, tulajdonképpen ez az önkormányzat tiszta haszna a járda építésből. Bízunk
benne, hogy jövőre is tovább folytatódik a közmunka program. Megemlíteném még a járdalap
lerakást a temetőben. Igaz, hogy kaptunk kritikát érte, hogy görbe, meg nem egyenes. Úgy
gondolom, hogy ahhoz képest amilyen volt mégis csak jobb, lehet rajta közlekedni, és nem
lesz sáros az ember cipője. Az úthálózat melegaszfaltos javítását említeném még meg. Az
úthálózat felújításhoz szintén felállítottunk egy brigádot, és a dolgozók bérének a 70 %-át
anyagban kaptuk meg. Elmúlt évek kedvezőtlen tapasztalatai alapján, idén melegaszfalttal
próbáltuk eltüntetni a kátyúkat, és reméljük ez tartósabb lesz, mint a korábbi aszfaltozás.
Garanciát is vállaltak rá, de hát ez sem tökéletes. Lehet, hogy nem nagyon tartós, de jobb,
mint volt, és jövőre, ha lesz lehetőség, akkor ismét pályázunk.
Az önkormányzati földekről is szeretnék néhány szót szólni. Kaptunk bírálatot azért is, hogy
ezeket a földeket az önkormányzat visszavette. A testület felhatalmazott, hogy vállalkozási
szerződést írjak alá Szatmári Jánossal, mivel az ő földje mellett van az önkormányzati föld is.
Eddig 6-7 ember bérelte azt a földet, és ha nekik megérte bérben műveltetni, és bérleti díjat
fizetni, akkor meg kell, hogy érje nekünk is. Így a jövedelem az önkormányzathoz folyik be,
és ebből a bevételből mindenki részesül, azt gondolom, hogy ez igazságosabb. Ha jövőre is
lesznek közmunka programok – talán látványosabbak, mint most a téli, de mit tudunk
csinálni, ha ez van, ezt kell elfogadni, mert igazából ilyenkor termelő tevékenységet nem
tudunk végeztetni. A későbbiekben gondolkodhatunk abban is, ha ezek a földek letisztulnak a
vegyszertől, vegyszermentesek lesznek, akkor valamilyen kézi munkaigényes növényt is
termeszthetünk, ahol foglalkoztatni tudjuk közmunkásokat, és termelő tevékenységet
végeztetni. Most is dolgoznak, meg lehet nézni a közterületeket, hogy sokkal rendezettebbek.
A közmunkaprogramon kívül is volt még néhány pályázatunk, mint a szabadidős létesítmény,
amely 100 %-os támogatású, a játszótér, amely a gyereknek egyértelműen tetszik, és ez a
lényeg. A jövőben is figyelemmel kísérünk minden olyan pályázatot, amely a lakosság
életkörülményeit javítja.
Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmet, és várom az észrevételeket.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az alapítványról, és a
szociális ellátásról szeretnék szólni néhány szót. Februárban volt egy nagyszabású
élelmiszerosztási program, 37 q élelmiszeradományt kaptunk, az önkormányzat pályázott, és
az Alapszolgáltatási Központ bonyolította le. Az adományban 18 q liszt, 2 fajta száraztészta,
illetve kakaós keksz volt, amelyből 500 fő részesült. Meg volt adva, hogy milyen szempontok
alapján kell kiválasztani az adományban részesülőket.
Márciusban volt az alapítvány jótékonysági bálja, második alkalommal rendeztük meg.
Nagyon jól sikerült a bál, a bevételből az óvodába játékokat vettünk, valamint az alapítvány
vett magának egy trambulint. Rendezvényeken ezt a gyerekek tudják használni, így erre
ezután nem kell költeni.
Március végén április elején volt a „Minden gyerek lakjon jól” folytatta az adomány osztást.
Idén állatot nem osztottak, csak vetőmagot kapott a település, aki rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, azok voltak jogosultak, ez 54 család volt. Meg vannak a feltételek,
kitételek, sokszor kapjuk a kritikát, hogy az egyik miért kapott, és a másik miért nem. Meg
vannak adva a szempontok, ami szerint ki kell választani az adományban részesülőket, és csak
az kaphat, aki ezeknek megfelel.
Erzsébet táborban vettünk részt a gyerekekkel, ez is egy pályázat volt, 10 gyermek vehetett
részt a táborozáson. Tavaly Csopakon voltunk, az idén Zánkán. A gyerekek nagyon ügyesen
papírt gyűjtöttek ez fedezte az oda út költségét – az úti költséget ugyanis nem támogatja ez a
pályázat, de a teljes ellátást igen – az önrészt az alapítvány fizette ki, a vissza utat pedig az
önkormányzat biztosította.
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Július 27-én járt le az a pályázatunk, amely 1 éves volt, és 15 gyermek kapott hétvégén hideg
élelmet, ebben konzervek voltak, tészta, lencse, borsó, amit meg tudtak főzni. A múlt héten
pénteken küldtem el a téli időszakra vonatkozó pályázatot, bízunk benne, hogy sikeres lesz.
20 település lesz kiválasztva, ebbe a 20 településbe ha bekerülünk utána kell majd facebookon
szavazni, ami majd egy nagyszabású összefogást igényel. Nyári időszakban az alapítvány és a
gyermekjóléti szolgálat az óvoda területén egy hetes nyári tábort szervezett. 26 gyermek vett
részt rajta. Szeretném megköszönni az óvodai dolgozóknak, hogy a szabadságuk alatt
bejöttek, és önkéntes munkát teljesítettek. Lovas táborban voltunk, kerékpár kiránduláson
Békésen, a rendőrség tartott előadást a gyerekeknek, igen mozgalmas hét volt.
Az alapítványnál lehet jelentkezni a 9.-es gyerekeknek, akik szeretnének önkéntes munkát
vállalni. Tudni kell azt, hogy 50 óra önkéntes munkát kell elvégezni ahhoz, hogy érettségit
tehessenek. Az alapítvány fogadja a gyerekeket, már vannak jelentkezők. Volt, aki már tavaly
is dolgozott itt, Kamutról is van jelentkező. Idén már muronyiak is jöttek.
Az alapítvány nagy változás előtt áll. Az „Alapítvány a muronyi óvodásokért, iskolásokért”
egy nagyon szűk körben tudott mozogni. Az alapító okirat nagyon kevés tevékenységet
engedett. Nagyon kevés muronyi óvodás, iskolás van mindössze 110 fő. Kibővítjük az
alapítványt, megváltoztatjuk a nevét „Együtt Muronyért”, és ebben a településfejlesztés,
településrendezés, szociális tevékenységek, sok mindent bele szeretnénk venni. Ahhoz, hogy
közhasznúak maradhassunk, májusig meg kell tenni ezt a változtatást. A két alapító az Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet, és Hidashát részéről megkaptuk a támogatást. Így tudunk a
jövőben sokkal több pályázatban részt venni.
Az alapítvány két évvel ezelőtt az Idősek Klubja mögötti részt saját pénzből feltöltötte, ez
meg lett tárcsázva. Ültettünk fákat bele, hét szilvafás nemesnek neveztek minket, mert ennyi
van benne, mivel ennyi volt a faiskolában. Régen ez a szegény gazdagokat jelentette, így
szeretnék megpótolni, hogy ne a szegénységet sugalljuk. Itt lesz majd az óvodának egy kis
kertje, mivel megfogalmazódott az óvoda részéről, hogy a gyerekek szívesen
tevékenykednének a kertben. A konyhával le van beszélve, olyan növényeket termesztenénk,
amelyek nem víz igényesek pl. tök, cékla, és ezeket felhasználnák az étkeztetésben.
Január 1-től a szociális társulás területén is változás lesz. Hét évvel ezelőtt törvényi változás
miatt, meg azért hogy az önkormányzat nagyobb bevételhez jusson Mezőberénnyel
társultunk, három kis település Bélmegyer, Kamut, Murony. Most változott a jogszabály, és
Mezőberény nem kívánja a társulást tovább fenntartani. Január 1-el a Szeghalmi Kistérségi
Társuláshoz kerülünk, a gyakorlatban minden marad a régiben, más lesz a nevünk, más lesz a
fenntartónk, az ellátottakat ez nem fogja érinteni. De az a 3,5 millió forint plusz nagyon kell
az önkormányzatnak, ahhoz hogy ez az intézmény ne kerüljön pénzbe, mint ahogyan az
utóbbi 10 évben sem kellett az önkormányzatnak plusz pénzt adni. Az állami támogatás, az
állami normatíva fedezi a kiadásokat. Hogy hogyan tudunk majd együttműködni az még a
jövő zenéje. Köszönöm a figyelmet.
Ladányi Lászlóné képviselő: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a fórumon megjelenteket.
Érintőlegesen már a polgármester úr is beszélt a leglényegesebb pályázatokról. Évek óta én
készítem a pályázatokat, ezért szeretném én ismertetni ezeket.
Biztosan sokan emlékeznek még arra, hogy 2004-ben indult el az e-Magyarország pontok
létrehozása, a közösségi, Művelődési házakban. Ezeken a helyeken annak idején biztosították
a feltételeket, az eszközöket és a bekötést, akkor mi sikeresen pályáztunk, és ide a Művelődési
Házban is bekötötték a közösségi internetet. Azóta a közhálón keresztül van internet
hozzáférés. 2004 óta ezért az internet használatért nem kellett fizetni, az otthoni díjakat alapul
véve kiszámolhatja mindenki, hogy kb. mekkora összeg lett volna ez. Tavaly július 30.-án
pont azért mert már 8 éve működött ez a rendszer, a Nemzeti Információs Infrastruktúra
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Fejlesztési Intézet ellenőrzést végzett a településen. Egy olyan TÁMOP-os programot indított
el, amelyről már november óta lehet hallani a médiában, ez a „Tudásod a jövőd program”.
Ennek keretében 100 000 embert képeznek ki, a ezek informatikai és idegen nyelvi képzés.
Tavaly volt az intézmény ellenőrzése, hogy alkalmas-e ilyen jellegű képzés lebonyolítására.
Kiválasztották a Művelődési Házat képző központnak. Ez év februárjában jött meg a
minisztériumtól az értékelés szempontja, hogy igen is alkalmas képző központnak. A képző
központnak kell egy működtető mentor, mely tisztségre a személyemet alkalmasnak találták.
Ez több folyamatból tevődött össze, Budapesten képeztek ki bennünket erre a feladatra.
Nagyon jól regisztráltak a muronyiak, nagy volt az érdeklődés. Sajnos a regisztráció a
végéhez közeledik, mert eléri a 100 000 főt. A településeken megkezdődtek, és folyamatosan
mennek a képzések. Muronyban is elindult az angol nyelvi képzés. Sokkal több érdeklődő
volt, aki beregisztrált a „Tudásod a jövőd”-be. A nyelvi képzés 12 fővel indulhatott el. Az én
szerepem annyi, hogy valakinek valami gondja baja van akkor segítsek elintézni azt, például
ha munkahelye akad időközben, vagy bármely egyéb ok miatt nem tudja folytatni a
tanfolyamot, akkor hogyan tudja folytatni, vagy úgy befejezni a képzést, hogy ne kelljen
visszafizetni a tanfolyam díját, a muronyiak pont nem hozzám kerültek. Eleve hátrányos
helyzetű településekről van szó. A képzés összege 97 000 Ft, és a hátrányos településen
élőknek ennek csupán a 2 %-át kellett befizetni, ez 1 800 Ft, a kitétele az, hogy sikeres be kell
fejezni a tanfolyamot. Azonban vannak az életben olyan helyzetek, amikor olyan előre nem
látott dolog jön közbe, hogy ez nem lehetséges, és itt jön a mi munkánk, hogy úgy segítsük a
hallgatót, hogy ne kelljen visszafizetnie a képzési díjat, vagy lehetőséget találni arra, hogy egy
későbbi időpontban folytassa a megkezdett tanfolyamot. Ez a képzési program 2014.
augusztus 31.-ig fog élni. Én bízom benne, mert sok muronyi regisztrált alapfokú
számítógépes képzésre is, jelenleg nincs még meg a 15 fő, így helyben nem tudjuk elindítani.
Akinek sürgős lenne a tanfolyam elvégzése az Békéscsabához be tud csatlakozni, de ekkor a
bejárást önmagának kell megoldania. Bízom benn, hogy a jövő év tavaszára összejön a 15 fő,
és helyben elindul a képzés, akkor idejönnek az oktatók, laptopokat hoznak, illetve a
szükséges eszközöket. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Ezzel a pályázattal nem csak azt
nyertük, hogy helyben képzés van, és helyben bárki szerezhet egy képesítést, hanem ezzel egy
vadonatúj számítógépet is nyertünk, amelyen a mentori munkát kell lebonyolítani, és amikor
vége a pályázati programnak, akkor ez a gép itt marad további lakossági használatra.
A januári közmeghallgatáson is megemlítettük már, hogy van bent egy pályázatunk, akkor
még csak beszéltünk róla, ez egy TÁMOP-os pályázat, és februárban hirdettek eredményt, itt
megnyertük a 10 millió forintos pályázatot, de forrás hiány miatt tartalék listára kerültünk.
Ezeket az egészség nevelő pályázatokat nem csak önkormányzatoknak, hanem
vállalkozóknak is kiírták. Én végig néztem a Békés megyei nyerteseket, és nagyrészt
vállalkozók nyertek, és nem intézmények. Mi a közég egészségéért egy nagyon komoly
programot dolgoztunk ki 22 fővel, amit megvalósítottunk volna, erre 2 év lett volna. A
vállalkozók valószínűleg azzal pályáztak, hogy a beosztottjaikat leszokatják a dohányzásról. A
döntés után fellebbeztünk, megkerestük a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét,
hogy segítsenek. Most talán újra van remény, a múlt héten fent voltan 2 napos
továbbképzésen, és ott hallottam, hogy december 15.-ig minden uniós forrást le kell hívni,
ami még nincs, mert különben elvész. Valószínű, hogy ezeket a tartalék listákat is előveszik,
ha nem is teljes összegben a 10 milliót, de valamennyit adnak. Lehet, hogy kevesebb pénzt
kapunk, de amit lehet megvalósítunk belőle.
Lakossági kérésre idén ismét beneveztünk a „Kihívás napjára”. Nagyon jó lett az első év,
annak ellenére, hogy szakadó esőben telt a nap, és nagyon megdolgoztunk azért, hogy
versenyben maradjunk. Az első háromban végeztünk, és különdíjasok lettünk. 30 000 Ft-os
utalványt kaptunk, amit sportszerre lehetett beváltani, a díjátadás Falunapon történt meg, az
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óvoda és iskola kapta meg a sportszereket. Bízom benne, hogy jövőre is megy ez a
kezdeményezés, és akkor is leszünk ilyen lelkesek, és nem esünk hátrébb, hanem inkább
előrébb végzünk, és akkor nem 30 000 Ft lesz a nyeremény, hanem több.
Falunapkor avattuk a játszóteret. Én akkor is elmondtam, hogy nem én örülök ennek
legjobban, hanem egyes megnyilvánulásokból azt szűröm le, hogy sokan örülnek annak, hogy
egy gyönyörű játszóterünk van, 4 366 000 Ft-ból gyors kivitelezéssel, hogy már idén is tudják
használni a gyerekek. Ezeknek a LEADER pályázatoknak van egy óriási kikötése, ami 60-70
oldalas adatlap, amit ki kell tölteni, és betartani. Itt előírás az, amit Falunapkor is elmondtam,
hogy kerítéssel körbe kell venni, de ha körülnézünk a nagy városokban máshol is így van. Van
ahol az elő van írva, hogy portás fülkét kell építeni, és ott ül benne egy ember, aki felügyeli,
hogy ne vigyenek be kutyát, ne dohányozzanak, rend legyen, rendeltetés szerűen használják a
játékokat, csak az a korosztály akinek való. Ez mind kitétel volt, ezt nem én találtam ki, ez
egy pályázat volt ezt így kell elfogadni. Ha ezeket a kitételeket nem vállaltuk volna, akkor
nincs 100 %-os támogatással új játszótér. Hány jótékonysági rendezvényt csináltunk azért,
hogy legyen egy uniós előírásoknak megfelelő játszótér? A régi elemeket nem dobtuk ki,
hanem az egyik felét kihelyeztük a Tessedik utcára, a másik felét pedig a Szabó Dezső utcára,
hiszen ezek a játékok a lakosság által összeadott pénzből vannak, és aki nem tud eljönni az új
játszótérre, vagy bátrabban engedik ki a szülők a közelbe a gyerekeket, akkor hintázni,
csúszdázni ott is lehet. Az új játszótéren kerítéssel is védve vannak a gyerekek, nem szaladhat
ki a köves útra. Felmerült az a kérdés is, hogy miért nem építettünk WC-t. A kocsmába vigyék
a gyerekeket WC-re. Ez mind igaz, eddig is így volt, és nem is előírás a játszótéren a WC.
Erre ennyit tudok válaszolni.
Januárban már említettem, hogy tavaly májusban megnyertük a fiatalok szabadidős terének
pályázatát. A LEADER-nél is mint mindenhol nagy változások voltak, ott is vezető váltásvolt,
és mivel 7 település konzorciumban indult a pályázaton, meg kellett várni ezt a vezetőség
váltást. Amikor ez megtörtént, akkor pedig gyorsan el kellett kezdeni a kivitelezést, december
15-ig el kell számolni ezzel is, és a játszótérrel is. Itt 1 043 000 Ft-ot nyertünk. Ezt is
bekerítettük, mert ugyanúgy óvni akarjuk. A fiatalok bármikor bemehetnek csocsózni,
pingpongozni, beszélgetni. A Művelődési Házzal együtt is ki lehet bérelni, családi
rendezvényt lehet tartani. Én úgy gondolom, hogy valaminek az állagát így lehet megóvni,
sajnos amikor a régi játszóteret bontottuk, mindenki tudja, hogy minden évben ültetünk
születés fákat, és egyesek úgy gondolták, hogy ha a játszótér lebontásra kerül akkor tujákat is
haza lehet vinni, és fényes nappal vitték haza a tuját, földestől. Már elnézést, de ha teszünk a
közösségért valamit, és itt szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy teszünk érte, elég
sokat, de ha meglátunk ilyet, akkor ne hagyjuk szó nélkül, szóljunk rá. Ha már egyszer
odatettük a köznek, akkor ne sajátítsa ki senki se. Akkor hiába dolgozunk, közösen csak úgy
tudunk fejlődni, ha mindenki egy cél felé halad, a közösség a község fejlődése egy célunk,
mindegy hogy képviselők, vezetők, vagy a lakosok, figyelmeztetik azt, aki nem így tesz. Most
például elültettük a hivatal előtt a virágot, és valaki vagy valakik másnap reggelre kidobálták
a virág ágyásból. Nem tudom erre miért van szükség, nem azért csináljuk, hogy legyen mit
tönkre tenni, hanem azért hogy szép legyen. Van, aki élvezi ezt. Bízom benne, hogy a
polgárőrök jobban odafigyelnek, és sikerül tetten érni. Ha már egyszer elkezdtük szépíteni a
környezetet, akkor ne romboljuk szét, mindegy hogy ki ültette.
Ma 1 órakor voltunk a polgármester úrral aláírni a szerződést a Magyar Művelődési Intézet írt
ki egy pályázatot kulturális közfoglalkoztatásra. Egy közösségi munkás pályázatot adtunk be,
a Művelődési Ház ezt a pályázatot megnyerte. Ennek nem a munkaügyi központ lesz a
lebonyolítója, hanem a magyar Művelődési Intézet. Ennek az a kitétele, hogy a közösségi
munkás képzést el kell végeznie. Decembertől lesz felvéve, iskolába kell járnia, megszerzi a
tanúsítványt, hogy alkalmas közösségi munkásnak, utána itt dolgozik 6 hónapig. Bízunk
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benne, hogy Hegedűs Alexandra személyében talpraesett személyt választottunk. Ez 100 %-os
pályázati támogatás, a munkabért, és a járulékait is a Magyar Művelődési Intézet állja, tehát
ez az önkormányzatnak egy fillérjébe sem kerül 6 hónapig, sem a képzés, sem a
munkavégzés.
Szeptember hónapban történt még az, hogy meg volt a Falunapunk, elég hideg időjárással, és
hirtelen jött egy pályázat, hogy szeptember végén az „Itthon vagy Magyarország szeretlek”
pályázatra lehet csomagot benyújtani, erre volt 3 napunk, hogy elkészítsük, és pályázhassunk.
A támogatás a lakosságszám arányában volt, ezt a támogatást előre finanszírozva Murony
település megnyerte, és 250 000 Ft-ot kaptunk a program megvalósítására.
Én úgy érzem hasznosan töltöttük, és töltjük az időt, szépítjük, csinosítjuk a falut. Egy
közösségért csak úgy lehet tenni, ha közösen összefogunk, és egymást erősítjük, és ez teljesen
független attól, hogy kinek mi a rangja. Egy községben egy településen élünk, és egy célért
küzdünk. Az a cél, hogy minél szebbek legyünk, sajnos az hogy a hátrányos települések
között vagyunk ez sok pályázatból kizár bennünket. Amiben tudunk mindenben, indulunk
természetesen van ami sikeres, és van ami nem. Én bízom benne, hogy jövőre ez megváltozik,
mert másképpen fogják megítélni a pályázatokat, regionális központokat hoznak létre, amiket
elmondtak nekünk a múlt héten. Bízunk benne, hogy a regionális központban is kedvező
elbírálást kapnak a pályázataink. Köszönöm szépen.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A beszámolókat követően várom a lakossági
észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat.
Domokos Imre lakos: A vasúti átjáróval kapcsolatban lenne észrevételem.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Swietelsky Vasúttechnika Kft írásban ígéretet tett arra,
hogy amikor befejezik az építési munkákat, és levonulnak a területről, akkor rendbe teszik az
utakat. A KPM-et is kihívtam, hogy nézzék meg az utak állapotát. A beruházás végéig nem
tudunk mit tenni, ez állami beruházás.
Domokos Imre lakos: Én most nem erre gondoltam, hanem a békési vasúti átjáróra, ahol a
járda nagyon be van dőlve a gödör felé. Ezt jó lenne kiegyenesíteni, mert így nagyon
balesetveszélyes közlekedni rajta, illetve inkább azt választja az ember, hogy a kövesúton
közlekedik, hiába van járda. Másik a kátyús utakat ki lehetne javítani zúzott kővel.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ahol nincs alapja az útnak, ott nem lehet kátyúzni sem.
Azonban talán emlékeznek rá, hogy a volt dögtelepen le van rakva egy csomó kő. Sikerült
megoldást találni a megzúzására, a békéscsabai Kőtörő Telep Kft. vállalta, hogy beszállítja a
követ Békéscsabára, és a zúzott kő 1/3-át visszakapja az önkormányzat. Így fizetnünk nem
kell a zúzásért, és zúzott kövünk is lesz. Szerződés szerint az önkormányzat által
meghatározott helyre fogják kiszállítani. A Levendula utca végén húzódó utat, illetve a
Honvéd utcát szeretnénk feltölteni ezzel a zúzott kővel, alapot készíteni a kőből. Ez a
szerződés már alá van írva. Az 1/3 része sem kevés annak a kőnek. Oda vitetjük majd, ahol
nincs útalap.
Domokos Imre lakos: Most megint dolgoznak közmunkások, meg kellene nézetni, és
kitakarítatni velük a csatorna végeket van, ahol nagyon el van dugulva.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A falun kívüli csatorna takarítását kezdték meg a
közmunkások. A Gyuriréti csatornával is voltak gondok. Utána meg lehet nézni a belterület is.
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A vasúti átjárók nincsenek rendbe téve. Egyelőre még a lerakóhelytől máshol nem tudnak
közlekedni. Az átjárónál az áteresz bent van, de a tiltó nincs rendben, elég magasan van. Azt
még felül kell vizsgálni, így nem tudjuk mi lesz a pangó vízzel.
Domokos Imre lakos: Szoktam sétálni esténként, és akkor vettem észre. Fel kellene hívni a
figyelmét azoknak, akik az önkormányzati fűnyírást végzik. A közterületen lévő fáknál jobban
kellene figyelni, ugyanis nem egy fa törzse körbe van tekerve damillal, így tönkre mennek a
fák.
Aleksza Mihály lakos: Az Arany János utca végén az elsőbbségadás kötelező tábla kb. 2 hete
ki van törve, azt vissza kellene tenni, mindenki csak arrébb löki. Akár magam is megcsináltam
volna, csak kíváncsi voltam rá, hogy rajtam kívül még valaki észreveszi-e.
Gyebnárné Kékesi Magdolna lakos: Nem egyszer vissza lett téve, de valaki mindig leszedi.
Egeresi Imre lakos: Nem az oszlophoz kellene kötni, hanem leásni, akkor talán nagyobb
biztonságban lenne.
Aleksza Mihály lakos: Az utcák pár éve meg lettek csinálva, és elég gyors lett a forgalom, a
Kossuth és Rákóczi utca sarkához jelzőtáblát kellene kitenni, mert elég balesetveszélyes ott a
közlekedés.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez ügyben megkerestük már a rendőrséget, és az volt a
válasz, hogy a jobbkéz szabály szerint kell közlekedni.
Aleksza Mihály lakos: A vasúttól kihordott kővel a temetői utat nem lehet feltölteni? A temető
ki lett adva üzemeltetésre. A járdáról nem is beszélve, én azonnal felszedettem volna azzal,
aki lerakta. Hepehupás, és girbe-gurba, nem való közlekedésre.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem tökéletes az igaz, de nem fogom felszedetni. Úgy
gondolom ahhoz képest, amilyen eddig volt mégiscsak különb.
Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Az óvodai átjáróban a fa gyökere felnyomta a járdalapot.
Meg kellene igazítani, mert balesetveszélyes, és a víz is megáll. Egy kisgyermek
megbetegedett az ételtől, amit a konyhától kapunk. Valamit tenni kellene ez ügyben, időnként
ehetetlen az étel.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Én is onnan eszek, és nem tapasztaltam, hogy ehetetlen.
Biztosan vannak ízlésbeli különbségek, én nem válogatok. Azonban ha valóban ilyen
minőségi kifogások vannak, akkor ki kell hívni az ÁNTSZ-t, és vizsgálja meg.
Madarász Ágnes mb óvodavezető: 2-3 éve mondom, hogy nem megfelelő minőségű az
étkeztetés, illetve óvodások számára nem megfelelő.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hozathatjuk máshonnan is, ha ehhez hasonló feltételeket
találunk. A gyerekek 80 %-a ingyen étkezik. Testületi ülésen ott lesz a Csaba Ingatlan Kft
vezetője is, és ismét továbbítjuk ezeket az észrevételeket.
Kovács Gábor lakos: A Kossuth utca, Rákóczi utca sarkán lévő lakatlan ház előtt a járdát újra
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kellene rakatni, mert nagyon egyenetlen, balesetveszélyes. Ott csak a köves úton lehet
közlekedni.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen az egy gazdátlan ház. Az OTP arra hivatkozik, hogy
még nem az övé, a tulajdonos pedig azt mondja, hogy már nem az övé.
Ladányi Lászlóné képviselő: A Dózsa utcában is van üresen álló elhanyagolt ház.
Bak Edit lakos: Igen, az üres házaknál rendszerint nincs eltakarítva a járda, és ez gond főleg
ha hó van. Nem lehet megoldani valahogy, vagy a lakosok fogjanak össze?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az időseknél igyekszünk segíteni, egyébként az ott lakó
kötelessége a járdatakarítás, valamint az átereszek tisztítása is. Be kell jelenteni, ha valakinek
ilyen igénye van. Amikor télen havazás van fontossági sorrendet kell felállítani, és a
legfontosabb, legforgalmasabb utak takarításával kezdjük, és úgy haladunk a kevésbé
forgalmas utak felé. Másképpen ez nem működik.
Bak Edit lakos: A szemétszállítással kapcsolatban lenne még kérdésem. Hogyan alakulnak ezt
követően a szerződések, a fizetés?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kormányrendelet szabályozza a szemétszállítást. A
Békési Hulladékgyűjtő Kft, amely évek óta végzi a szemétszállítást, beolvadt a BékésManifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-be, mivel a szemétszállítást csak önkormányzati
tulajdonú társulás végezheti. A szemét elszállítását jelenleg is ők végzik, de a számlát a
Békés-Manifest állítja ki, és a törvényi előírások szerint a fizetés negyedévente utólag
történik.
Ladányi Lászlóné képviselő: Amikor az önkormányzat aláírta a szerződést akkor, kértük a
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-t, hogy értesítsék a változásokról a lakosságot.
A szerződésben úgy szerepel, hogy a szemétszállítás díját negyedévente, utólag kell
megfizetni. A települések egyikén sincs olyan, hogy 2 hetes szállítás. Ezt úgy oldotta meg,
hogy a III. negyedévre mindenkinek kiküldték az egy hetes számlát, és aki a 2 hetes fizetést
választotta az év elején annak a IV. negyedévre nullás számlát fognak küldeni. A IV.
negyedéves számlák kiküldése januárban lesz esedékes. Januártól azonban nem lesz 2 hetes
fizetés, mindenkinek egységesen 1 hetes szemétszállítás lesz. Megszűnt a kukára ragaszható
címke, erre azt mondták, hogy ők nyilvántartják a befizetéseket, és tudják, hogy ki fizetett, és
ki nem. Azt igérték, hogy a következő számlával küldenek egy tájékoztató levelet.
Óvári Róbertné lakos: Ahol az emberek nagy része vegyes tüzelést használ, mit rak hetente a
kukába?
Ladányi Lászlóné képviselő: A hulladék törvény úgy jött ki, hogy a szemétszállítás
mindenkinek kötelező. Mindegy mennyi szemét van, hetente teszik ki a kukát vagy ritkábban
a fizetés egységes lesz. Aki nem fizet attól a NAV behajthatja, a szolgáltató átadja a nem
fizetők névsorát a NAV-nak. Még egyet szeretnék megemlíteni. Sokan kerestek meg azzal,
hogy hozzátartozó nevére érkezett a számla. Az előfizető nevében történt változást be kell
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jelenteni a szolgáltatónál, ez mindenkinek kötelessége, és a szolgáltatók körébe tartozik a
hulladékszállítás is. Meg van adva elérhetőség, írni kell egy levelet, és kérni a változtatást.
Egeresi Imre lakos: Az újnak nincs szerződése.
Bak Edit lakos: A lehullott levelet hova tegyük? Valamikor lehetett szemeteszsákot venni.
Ladányi Lászlóné képviselő: A kuka mellé szemeteszsákba, és elszállítják. Egyébként a
Manifestet kell megkérdezni, nekik kell adni. Nem hallottam eddig panaszt, hogy a kitett
zsákot nem vitték el.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs akkor köszönöm a
részvételt, és a közmeghallgatást bezárom.
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