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Ikt. szám:  2- 80/2013. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

 

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 18-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 
 
 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes. Az ülést megnyitja. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Lázár Magdolna Csilla, és Ladányi Lászlóné 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. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben az ismertetett napirendi pontokkal egyetért a 

képviselő-testület kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi 

pontokat az alábbiak szerint elfogadja. 
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Napirendi pontok: 

1./ Előterjesztés a Békés-Manifest Kft. 2013. évi 2. féléves gazdálkodásáról, a 2014. évi  

      tervezett költségvetésről. 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

2./ Szociális rendelet módosítása 

 Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

3./ Közterület-használat szabályozásának módosítása. 

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

4./ Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet. 

 Előadó: Dr. Baji Mihály 

5./ Bejelentések 

 

1./ Előterjesztés a Békés-Manifest Kft. 2013. évi 2. féléves gazdálkodásáról, a 2014. évi  

      tervezett költségvetésről. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Békés-Manifest Kft. írásos beszámolóját mindenki 

megkapta. 2013. júliusától vagyunk benne az önkormányzati társulásban, mely a 

hulladékszállítást végzi. Ez az év közepén jó ötletnek tűnt, hiszen alvállalkozóként továbbra is 

az végzi a hulladékszállítást, aki előtte, így a lakosság mondhatni észre sem vette a szolgáltató 

váltást. Csak a kormányzat által előírt költségcsökkentést tapasztalta meg a számla kézhez 

vételekor. A szerződéseket folytonossá tette az új társulat, de konkrétan senkivel sem kötött 

szerződést, amit kicsit furcsállottam, de gondoltam, hogy a későbbiekben csak kötnek 

szerződést a lakosokkal. Az üzleti tervükben meghatározzák a szemétszállítási díjat, ami szép 

is volt, jó is volt, így az önkormányzat elfogadta, hogy a Békés-Manifest Kft. végezze a 

hulladékszállítás Murony közigazgatási területén. Semmi gond nem volt mindaddig, amíg ki 

nem derült, hogy ez az üzleti terv nem fedi a valóságot. Én úgy érzem, hogy az 

önkormányzatok be lettek csapva. Fél év alatt a társulásnak mínusz 50 milliót sikerült 

összeszedni. Én meg is kérdeztem, hogy mennyire volt komoly a szerződéskötés előtti 

adatközlés, mert így utólag úgy látom, hogy irreális volt, és csak azt a célt szolgálta, hogy 

belépjünk a társulásba. A hulladékszállítás megoldása kötelező feladat, tehát valamilyen 

megoldást találni kell. A Békés-Manifest Kft. határozati javaslata szerint Murony Község 

Önkormányzatának 592 ezer forint tagi kölcsönt kellene biztosítani a működési hiány 

fedezetére. Azonban az önkormányzat nem is áll szerződésben a hulladékszállítóval, hiszen 

annak idején a szerződéseket a lakosokkal kötötték meg. Az olyan önkormányzatoknál, ahol 

kommunális adó van, ott az önkormányzat áll szerződésben a szállítóval, de nálunk ez nem 

így van. Ezért én ezt a javaslatot nem érzem reálisnak. Én kértem azt is, hogy hagyják meg a 

régi fizetési módszert, amikor is előre fizettünk a szolgáltatásért, s akkor látták volna ki fizet, 

és ki nem, így a szolgáltatást az kapná, aki fizet is érte. Aki nem fizet a szolgáltatásért azon 

nem is tudom hogyan hajtják be a követelést, hiszen szerződésük sincsen senkivel sem. 

Utólagos fizetés, van a kukát kiteszi mindenki, a szemetet elviszik, de a befizetési arány 

semmivel sem lett jobb mint régebben sőt, mondhatni rosszabb, mert nincs meg az a lehetőség 

sem, hogy helyben befizethessék, amikor pénzük van. Még ez is rontott a befizetési morálon. 
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Megérkezik 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő 

 

A jövő évre pedig már 5 millió forint fedezet hiányt terveznek Murony vonatkozásában. Ha az 

elmúlt félévben sikerült 500 ezer forint mínuszt összehozni, akkor ez hány millió lesz jövőre. 

Én úgy érzem, hogy ezt a szerződést nekünk nem szabad erőltetni, ez sehova sem vezet. A 

végén az Önkormányzat fizeti az összes szemétszállítási díjat. Most pénteken lesz 

Békéscsabán egy megbeszélés, melynek tárgy az önkormányzati tagi kölcsön lesz. Én úgy 

érzem ez egy feneketlen kút, és nem látom az esélyét sem annak, hogy a tagi kölcsönt valaha 

visszakapjuk. Hogyan láthatnánk, ha a tervek szerint egyre több mínuszt termel. El kezdtem 

érdeklődni, mert a hulladékszállítást meg kell oldani, egyébként a környezetvédelem 

keményen büntet, mert ez kötelező önkormányzati feladat, amit mindenképpen meg kell 

oldani. Meg kérdeztem Békést, és 12-13 ezer forint lenne az éves díja a 2 hetesnek, és 18-19 

ezer forint az 1 hetes hulladékszállítási díj.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Itt most mennyi? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: 3 300 forint negyedévente, az egy év alatt 13 200 forint. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Kb. egyformák, talán egy kicsit a mostani olcsóbb.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Itt eleve nem engedik a 2 hetest, pedig sok idős, 

egyedülálló van, akik nem teszik ki hetente a kukát. Én azt szeretném kérni a testülettől, hogy 

hatalmazzon fel arra - megvárva a pénteki taggyűlést - , hogy más irányban is érdeklődjünk. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Más önkormányzatoknak mi a véleményük? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Köröstarcsa egyetért velem. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem értem, hogy van elosztva a fedezet hiány. Van ahol 

több a lakosság száma, mégis alacsonyabb a költség. Mi alapján számolták ezt ki.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Erre is rá fogok kérdezni. Én is irreálisnak tartom. 2013-

ban már 600 ezer mínusz.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A működési költségek alapján.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Van 128 millió forint kintlévősége, ha jól látom. Hajtsa be 

azt, és akkor nem kell tagi kölcsönt kérni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: De a kintlévőségét ne rajtunk akarja behajtani, az ilyenek 

elkerüléséért nem akartam kommunális adót. 
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Dr. Baji Mihály jegyző: Több kérdés merül fel. Azt kérik, adjunk nekik tagi kölcsönt. A 

legnagyobb problémám az, hogy tényleges költség kimutatás, pl. a személyi jellegű 

kiadásokról, alvállalkozói díjakról semmi nincs. Nem tudjuk, hogy nyújtott-e be pályázatot a 

Békés-Manifest Kft., ha igen akkor nyert, vagy nem. A kintlévőségekkel kapcsolatos eljárást 

megindították, vagy nem. Miután ezek hiányoznak, illetve a tagi kölcsönnel kapcsolatban 

általános megjegyzések vannak a javaslatban, nem lehet tudni, hogy egy összegben, vagy havi 

bontásban kellene fizetni, illetve mi a visszafizetés határideje. Harmadik van már egy 

érvényes aláírt szerződésünk, ebben a szerződésben vannak hibák – az, amit elfogadtunk, és 

július 1-től hatályos, abban vannak helyi specifikumok – ez egy nagy átlagos 

blankettaszerződés, tehát ez semmiképpen sem lenne jó. Azt gondolom leírtak három 

határozati javaslatot, ennek megfelelően szedtem szét az aggályaimat. Így miután tényleges 

pénzügyi kimutatás a személyi jellegű kiadásokról, az alvállalkozói díjakról, illetve a 

kintlévőségekkel kapcsolatban nem került az anyag mellé, illetve a tagi kölcsönnek az 

átadása, valamint a visszafizetésének a leszabályozása, határideje nem szerepel, azt 

gondolom, hogy ezen okok miatt az 1-es határozati javaslatot el kellene utasítani. A jövő évi 

beszámolóját, a költségvetés tervezetét ne fogadjuk el, illetve tagi kölcsönt ezen okok miatt ne 

adjon a képviselő-testület.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az önkormányzat anyagi helyzete nem engedi ezt meg. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A másik az a 3-assal kapcsolatban, hogy van egy hatályos 

szerződésünk, és azt, amennyiben közösen mondjuk fel, vagy módosítjuk, akkor van most 

lehetőség arra, hogy megszüntessük. Azt gondolom, hogy nyilatkoztassa ki a képviselő-

testület, hogy a most hatályos, érvényben lévő közszolgáltatási szerződést nem kívánja 

felmondani, megszüntetni.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Mindent feltételes módban fogalmaznak. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Murony a második félévtől van benne a társulásban, úgy 

gondolom, hogy nekünk nem sok részünk van a hiány felhalmozásában, követeljék attól aki 

régebb óta tag. Az előző befizetést is elrontották, mert egységesen mindenkinek kiküldték a 

3 300 Ft-os csekket, tekintet nélkül arra, hogy 1 vagy 2 hetes fizetéssel volt. Erre azt mondták, 

hogy a 4. negyedévre majd azok, akik 2 hetes fizetést választottak, majd nullás számlát 

fognak kapni. Most elkezdte a Békési Hulladékgyűjtő Kft. is behajtani a kintlévőségeit a 

notórius nem fizetőktől, intézkedjenek ők is, és hajtsák be a tartozásokat. Volt egy aránylag 

jól működő szolgáltatásunk, miért kellett a Békés-Manifestet erőltetni. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Kénytelenek voltunk odamenni  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A Békési Hulladékgyűjtő Kft. is azon gondolkodik már, hogy 

felszámolja a vállalkozást. 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A szolgáltató sem kapta meg a pénzét, már üzemanyagra 

sincs neki.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Milyen tartozásokat hoztak be a Manifestbe az 

alvállalkozók? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Mennyi személyi jellegű kiadás a Békés-Manifestnél, én erre is 

kíváncsi lennék. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem látunk semmit.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Mi léptünk be legkésőbb, de azok után sem fizetett Pataky úrnak 

a Manifest akik, már januárban beléptek, és az ő területe. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A tagi kölcsönt nem tudjuk megszavazni, de a 

továbbiakban is együtt kívánunk működni, a megállapodás szerint. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ahogyan az előbb elmondtam, ha úgy elfogadható, pénzügyi 

kimutatások hiányossága, nem tisztázott üzleti terv.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Jól értem, hogy azt mondják, hogy ők csak akkor tudnak 

felelősen működni, ha megszavazzuk a tagi kölcsönt? Ha nem szavazzuk meg, nem lesz 

szerződésünk? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Van élő szerződésünk, ez felmondható, de 6 hónap a felmondási idő. 

Addig köteles a szolgáltatást elvégezni. Az önkormányzat megbízta, hogy végezze ezt a 

szolgáltatást, de igazából a szerződést a lakosokkal kell megkötnie.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Úgy gondolom, hogy nekik már július 1-el meg kellett volna 

kötni a szerződést a lakosokkal, és akkor nem hozzám jönnének be azok, akiknél szerződést 

kell módosítani. Legtöbbször a szerződő fél személyében történt változás miatt kell 

módosítani. Az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy pl. haláleset miatti változásnál nem csak 

a gáz, víz, áram szolgáltatónál kell bejelenteni a névváltozást, hanem pl. a  hulladékszállítónál 

is, vagy a telefon társaságnál is, ezek is szolgáltatók. Erre jobban oda kellene figyelni 

mindenkinek. Aki hozzám fordult annak segítettem, elküldtem az iratok másolatait, kaptunk is 

visszajelzést, hogy módosították. Úgy gondolom nekik kellett volna kijönni, felkeresni a 

lakosokat, és egyáltalán szerződést kötni. Volt, aki azt mondta, hogy nem fizeti ki a számlát, 

mert neki nincs szerződése a Békés-Manifesttel.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Azt kérdezném, elolvastátok a Manifest előterjesztést? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Igen, nem is egyszer. Enyhe zsarolás jellege van az egésznek. 
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Ladányi Lászlóné képviselő: Ha nálunk ilyen gondok vannak, akik csak féléve vagyunk a 

társulásban, akkor mi van ott, ahol egy éve tagok? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Lehet, hogy nem csak ránk gyakorolnak nyomást, hanem erre a 

cégre is?  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Itt a tulajdonosok az önkormányzatok, ők fogják eldönteni, hogy jól 

dolgozott a menedzsment, vagy sem. Az alvállalkozók, hogyan dolgoznak, az elvégzett 

munkáért megkapták a fizetségüket? Ezekről kellene először beszélni, és amikor ezekkel 

tisztában vagyunk, akkor lehet beszélni arról, hogy ténylegesen ennyi a hiány, ezt le kell 

nyelni, valahonnan be kell pótolni. Pályázatot benyújtani, az is egy lehetőség. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Van három telephelyük, amikor érdeklődik az ember, akkor 

küldik egyiktől a másikhoz. Nem is egyforma tájékoztatást adnak ugyanarról a dologról 

egyik, vagy másik telephelyen.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az ürítések számát a testület határozza meg, ha a rendeltünkben úgy 

van, hogy van két hetes ürítési lehetőség is, akkor ez így van.  

 

Pocsai Imre László képviselő: Végül is a békési telephely nem került ki Muronyba ugye? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Megindították a telephely engedélyezési eljárást, de leállították, 

mert egyszerűen nem látják a jövőt. Eszközöket adott el, hogy gázolajat vegyen rajta, hogy 

tudjon dolgozni.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem tudom mi lesz január 1-től. Ha nem lesz pályázat, 

vagy állami támogatás, akkor a Békés-Manifest megbukott. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: 20-án lesz a taggyűlés, utána valószínűleg többet tudunk.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: De akkor azt leszögezhetjük, hogy tagi kölcsönnel nem 

támogatjuk. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ahogy elmondtam, kérjük a pénzügyi kimutatásokat. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Nem akart a Békési Hulladékgyűjtő Kft. odamenni? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Nem, de kénytelen volt, a törvényi rendelkezések miatt. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ha tönkre megy, akkor meg oda a tagi kölcsön.  
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A tagi kölcsönhöz nem járulunk hozzá. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Szeretnénk látni a költségvetési kimutatást. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A beszámolót így nem tudjuk elfogadni. A határozati 

javaslatokat sem tudjuk elfogadni.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Jó lett volna, ha itt van a képviselőjük, és megválaszolhatta volna a 

kérdéseket. Annak nem sok értelme van, hogy egymásnak tesszük fel a kérdéseket. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ezek alapján nem lehet megmondani, hogy miért veszteséges. Drágák 

az alvállalkozók? Akkor keresni kell másokat. Más oka van? A Békés-Manifest 

Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek kellene, hogy legyen felügyelő bizottsága. Kik ők? Van 

pénzügyi ellenőrző bizottság? 40 önkormányzat van a társaságban. Kik a tagjai a 

bizottságnak, milyen munkát végeztek? Valami jelentést le kellett volna, hogy adjanak a 

taggyűlésre.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérjük az eredeti szerződés szerinti szolgáltatás 

elvégzését. Tagi kölcsönt nem tudunk adni.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Új szerződést nem kívánunk kötni. 

 

Dr Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: A beszámolót nem fogadjuk el. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Nem is tudom, hogyan lehet a jövő évre mínuszos költségvetést 

tervezni?  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az önkormányzatnak nem lehet. Rájuk ez nem 

vonatkozik? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Kötelező új szerződést kötnünk? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: 10 évre kötöttünk szerződést. Van egy érvényes közszolgáltatási 

szerződésünk, ha a jogszabály, vagy törvény változik, ami miatt változtatni szükséges, az egy 

dolog. Azt nem tudom, hogy most miért akarnak új szerződést kötni, miért 2018-ig akarja 

kötni? Ez egy blankettaszerződés, a miénkben vannak helyi specialitások. A szerződésünk az 

új törvényi jogszabályozásnak megfelelően lett megkötve.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Készült egy üzleti terv, akkor már tudták, hogy 

rezsicsökkentés lesz. Ezt be kellett kalkulálni. Vagy azt üzleti terv nem volt jó, vagy valahol 

elcsúsztak, de akkor valakinek ezért vállalni kell a felelősséget. Nem csak minket kötelez a 

szerződés, a szolgáltatót is kötelezi.  
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Dr. Baji Mihály jegyző: Foglaljuk össze még egyszer.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Az önkormányzatnak érvényes szerződése van. Beszéltünk arról, 

hogy az egyének állnak szemben a szolgáltatóval. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az önkormányzat csak egy közszolgáltatási szerződést kötött, ami 

arról szól, hogy a törvényi felhatalmazás alapján megállapítottuk, hogy ki, és hogyan 

szolgáltathat Muronyban.  

 

Buzgán Mihály képviselő: De a szerződést a magánszemélyekkel kellett volna megkötnie.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Igen. Miért 2018? Nem tudni. Lehet, hogy van valamilyen pályázat, 

aminek 5 éves fenntartási kötelezettsége van, nem tudni. A miénk 10 évre szól.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy a lakosokkal 

megkösse a szerződést.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Legalább egy értesítést ki kellett volna küldeni, és értesíteni 

a lakosságot a szolgáltató változásról.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Amikor ezt a beszámolót megkaptuk, akkor történt-e szóbeli 

megkeresés a részükről? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Úgy kezdődött, hogy amikor a közmeghallgatásunk volt, 

akkor tartottak Kunágotán taggyűlést, amire nem tudtam elmenni. De hallottam a 

visszhangját. Sarkadra elmentem, ott volt egy pót megbeszélés, és ott javasolták a tagi 

kölcsönt. Én már ott megkérdeztem, hogy mennyire volt komoly a szerződés, amit az 

önkormányzattal kötöttek. Az eltelt félév azt mutatja, hogy ez egy komolytalan szerződés 

volt, mert másképpen hogy lehetett félév alatt ennyi mínuszt összehozni. Ott kezdtek 

megsértődni, hogy majd még egyszer összehívják a taggyűlést. Most Békéscsabára hívták 

péntekre, hogy pontosan mire hívnak, azt még nem tudom, mert a meghívó nem ért ide.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Nem fogadjuk el a beszámolót a pénzügyi kimutatások hiányosságai 

miatt, illetve a részletek hiányosságai miatt. Tagi kölcsönt az önkormányzat nem tud nyújtani. 

Új szerződést nem kíván kötni az önkormányzat. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, és a jegyző úr által 

megfogalmazottakkal a képviselő-testület egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta: 
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 103/2013. (XII. 18.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 nem fogadja el a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit 

 Kft. (5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.) 2013 évi 2. félévi 

 beszámolóját, és a 2014. évi költségvetési tervezetét a  

 pénzügyi kimutatások hiányosságai, illetve a részletek  

 hiányosságai miatt.  

 Továbbá nem támogatja tagi kölcsön nyújtását a  

 Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprifit Kft. részére,  

 mivel nem szerepel a javaslatban a tagi kölcsön átadásának 

 és visszafizetésének a leszabályozása, illetve a határideje. 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 nem kívánja a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit 

 Kft.-vel 2023. június 30-ig hatályos közszolgáltatási  

 szerződést felmondani, vagy megszüntetni. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

  

2./ Szociális rendelet módosítása 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta a szociális 

rendelettel kapcsolatban. Jegyző úr kíván-e szóban kiegészítést tenni?  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az átmeneti segély, szociális kölcsön, temetési segély egységes 

néven fog szerepelni, önkormányzati segély lesz az új elnevezése. Ami lényeges az egy főre 

eső jövedelem határt nem lehet 130 %-nál kevesebben megállapítani. Bizonyos díjakat nem az 

önkormányzat állapít meg, hanem a Szeghalmi Kistérségi Többcélú Társulás. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Annyit szeretnék még hozzá fűzni, hogy a szociális 

étkeztetés visszakerül önkormányzati hatáskörbe. A nappali ellátás Szeghalomhoz tartozik, az 

étkeztetés Muronyhoz. Az eddigi különbség a kihordott, és helyben fogyasztott étkeztetés 

között megszűnik, egységesen 430.- Ft a szociális étkeztetés mindenkinek, a 650.-Ft-al 

szemben. A fennmaradó részt a normatíva fedezi.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Mezőberényi Humánsegítő Szociális Szolgálat részére 

elképzelhető, hogy elszámoláskor még fizetnünk kell? Hidasi úr ezt állítja. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A második félévtől megszűnt a kistérségi normatíva, ezért 

igen.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az óvodánál azonban vissza kell jönnie ennek a pénznek, 

sőt többnek. Ott kéthavi normatívát mi előlegeztünk meg. 
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: December 31-én meg lesz a zárás, és akkor kapunk pontos 

képet.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a szociális rendelet módosítással 

kapcsolatban egyéb hozzászólás nincs, akkor kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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 

13/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

4/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

3./ Közterület-használat szabályozásának módosítása. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Közterület-használat szabályozásának a módosítása a 

következő napirendi pontunk. Az ismertetéséhez átadom a szót jegyző úrnak. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A mozgó képről szóló törvény módosult, ez tette indokolttá a rendelet 

módosítást. Annyit megjegyeznék, hogy amióta bevezettük a közterület-használat 

rendeletünket, a mozgóárusok bejelentkeznek, fizetnek. Pár százezer forintos bevétel ebből is 

lesz.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés a közterület-használat 

szabályozásának módosításával kapcsolatba, akkor kérem kézfelnyújtással szavazzanak a 

rendelet módosításról. 

 

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 

14/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról és annak rendjéről szóló 

10/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

4./ Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettel azon 

kötelességünknek teszünk eleget, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elkészültéig 
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biztosítsa a működési feltételeket. Van valakinek kérdése a rendelettel kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással szavazzanak az átmeneti gazdálkodásról szóló 

rendeletről. 

 

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 

15/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

a 2014-es év átmeneti gazdálkodásáról 

 

5./ Bejelentések 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A legutóbbi Kistérségi társulási ülésen határozati 

javaslatként felmerült, hogy a Társulási Tanács a békési kistérségi informatikai hálózatba 

bekapcsolt önkormányzatok részére 1-1 db térfigyelő kamerát biztosít a Társulás 

költségvetésének terhére. A rongálások megelőzésére úgy gondolom, hogy a játszótérre fel 

lehetne szereltetni. Van valakinek más ötlete?  

 

Buzgán Mihály képviselő: Amennyiben oda kerül elhelyezésre, akkor párosítani kellene egy 

másikkal, amit a legforgalmasabb helyre kellene feltenni, ez nálunk a delta szög lenne. Ez 

ellenőrizhetné az itt megforduló idegeneket. A hetente megforduló toll felvásárlókra, vagy a 

nem bejelentett mozgóárusokra gondolok.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Meg lehetne kérdezni a rendőrséget is, hogy szerintük hova 

lenne érdemes kitenni.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Az is fontos, hogy a játszótéri rongálást megelőzzük, de az 

összlakossági érdek is fontos.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A műszaki feltételeknek is meg kell lenni. Az áram csak egyik része 

a feltételnek, internetnek is lenni kell. Interneten keresztül lesz bekapcsolva, ezt figyelembe 

véve kell meghatározni a helyet. Legyen áram, és internet. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A Polgármesteri Hivatal? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A fák miatt nem lenne szerencsés itt elhelyezni. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Művelődési Ház. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Kiesik nagyon. 
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Pocsai Imre László képviselő: Csak a legforgalmasabb helyre kellene tenni, az egyiket 

legalább. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Egy darabról van szó, annyit biztosít a kistérség.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Minden önkormányzat részére egy darabot biztosítanak. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Nem lehet úgy beállítani, hogy a bolt felől figyelje a deltát is, és a 

játszóteret is? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az attól függ, mekkora hatósugarú. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Azt javaslom fogadjuk el, és a Képviselő-testület hatalmazza fel a 

polgármester urat, hogy elfogadja a kistérségtől a térfigyelő kamerát, és a pontos helyét, 

szakemberrel történő egyeztetés után meghatározza, közbiztonságilag egyeztetve  a 

rendőrhatósággal. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs akkor, kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak a térfigyelő kamera elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta 

 

 104/2013. (XII. 18.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a Békési Kistérségi Társulástól (5630 Békés, Petőfi u. 2.) 

 elfogadja a térfigyelő kamerát, és felhatalmazza Fekete 

 Ferenc Zoltán polgármestert, hogy annak pontos helyét 

 szakemberrel történő egyeztetés után meghatározza,  

 egyeztetve a rendőrhatósággal. 

  

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szeretnék beszámolni a tűzesetben megrongálódott ház 

állagmegóvásáról. Vettünk fóliát, cserepet, cseréplécet, és a tető meg lett csinálva. A 

kúpcserép fel van rakva, be van cserepezve, a nyílászárók be vannak fóliázva. Télen 

semmilyen további károsodás sem érheti az épületet. A legszükségesebb feladatokat sikerült 

elvégezni. Majd tavasszal látjuk mi lesz tovább.  

 

Az Alföldvíz Zrt. 2014. évi rekonstrukciós javaslata a következő bejelenteni valóm. Eddig is 

ragaszkodtam ahhoz, és ez most sem lesz másképpen, ők a kimutatásban 1 632 000 Ft bérleti 
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díjat tüntetnek felt 2014-re, így a rekonstrukciós javításokra maximum 1 200 000 Ft-ot 

fordíthatnak, hogy maradjon tartalék a meghibásodások kijavítására is. Majd évvégén látjuk 

marad-e belőle valami. Nem akarom, hogy nagyobb összeg legyen ráfordítva, mint a 

bérletidíj.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ők plusz 2 millió forintot szeretnének a bérleti díjon felül, amit 

felújításra költenének. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Idén is végeztek előre nem egyeztetett felújítást a 

kocsmánál. Mondtam, hogy majd esetleg a jövő évi bérleti díjból kifizetjük. Oda mentem 

hozzájuk, és kérdeztem, mit csinálnak? Mondták, kicserélik a csövet. Miért, lyukas? Nem. 

Kérdeztem ki kérte a cserét? A polgármester. Akkor bemutatkoztam, és közöltem, hogy én 

semmilyen cserét nem kértem. Kirendeltem a főnököt, és megbeszéltük, hogy a jövőben nem 

szeretném, ha előzetes egyeztetés nélkül végeznének felújítást. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Akkor már nincs is miről beszélnünk. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez a jövő évi tervezet, amit úgy gondolom, nem kellene 

elfogadni. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A határozati javaslat, az hogy Murony Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. 2014. évre tervezett rekonstrukcióit, valamint annak 

tervezett összegét nem fogadja el. 1 200 000 Ft-ot tud biztosítani a 2014. évi bérleti díjból 

rekonstrukcióra. Felhatalmazza a polgármestert a további egyeztetések lefolytatására.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs 

úgy kérem kézfelnyújtással szavazzanak az Alföldvíz Zrt 2014. évi rekonstrukciós 

tervezetéről. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta 

 105/2013. (XII. 18.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 az Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) 2014. 

 évre tervezett rekonstrukcióit, valamint annak tervezett  

 összegét nem fogadja el. Az Önkormányzat 1200000.-Ft-ot 

 tud biztosítani a 2014. évi bérleti díjból rekonstrukcióra. A 

 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további 

 egyeztetések lefolytatására. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egy rezsidíj csökkentési kérelem érkezett a Classic-Dent 

Bt.-től. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Úgy gondolom, hogy a rezsi fizetés elsősorban a m2-től 

függ és nem a rendelési időtől. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor elutasítjuk a kérelmet. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Ezt meg kellett volna vele személyesen beszélni. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ma délben hozta be a kérelmet. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Egyáltalán miért lett lecsökkentve a munkaideje. 

Sokszor keresik nálam. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Ki volt töltve a munkaideje? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Kamut is ide jár, ott nincs fogorvos. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Akkor a képviselő-testület a Classic-Dent Bt. kérelmét nem 

támogatja. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A költségek a m2-er alapján lettek meghatározva.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Azért legyen valami logikája az elutasításnak. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem a nyitvatartási idő alapján van meghatározva a 

rezsifizetés. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak a Classic-Dent Bt rezsi csökkentési kérelméről. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta 

 

 106/2013. (XII. 18.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a Classic-Dent Bt. (5672 Murony Szarvasi u. 24.) kérel- 

 mét nem támogatja, mivel a rezsi díj meghatározása a  

 bérelt terület nagyságának függvénye. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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Dr. Baji Mihály jegyző: Elnök úrnak van még bejelenteni valója. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Az október, november, decemberi havi segélyek kifizetésében volt 

egy kis egyensúlyi probléma. Ugyan is a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretösszege 

kimerült, és erre a három hónapra más területről kellett átcsoportosítani, hogy a 

gyermekvédelmi segélyeket ki tudjuk fizetni. Októberben az átmeneti segély terhére 25 000 Ft 

került átütemezésre a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz. Novemberben a temetési 

segély terhére 30 000 Ft került át a szociális kölcsönhöz, az átmeneti segélyből 20 000 Ft a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz. A mai ülésen az átmeneti segély keretéből 45 000 

a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz került, a temetési segély keretéből 25 000 Ft 

került át a szociális kölcsön keretbe.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A részletes kimutatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A szociális 

pénzeszközökön belül történt az átcsoportosítás. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Az átcsoportosítást a Kulturális Sport Szociális Bizottság 

megtárgyalta, javasolja. Az átcsoportosítás megvalósításához testületi határozat szükséges. 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben hozzászólás nincs, kérem kézfelnyújtással 

szavazzanak az átcsoportosításról. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta 

 

 107/2013. (XII. 18.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a szociális pénzeszközökön belüli átcsoportosításhoz 

 hozzájárul. Az átcsoportosítás részletes kimutatása a  

 jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Még egy bejelenteni valóm van. Szűcs Máriának sikerült 

megkapnia a támogatást a mozgáskorlátozott autóra. A testület már egyszer felhatalmazott 

arra, hogy amennyiben gépjárművet akar vásárolni, akkor nekem azt az elkülönített számlán 

lévő összeget fel kell vennem, és az autókereskedőnek kell befizetnem a számla összegébe. 

Úgy néz ki, hogy a jövő év elején fog megvalósulni a vásárlás. Annak idején ezt a pénzt 

kimondottan erre a célra gyűjtöttük, így örülünk neki, hogy végre sikerül lebonyolítani a 

vásárlást.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az óvodához térnék vissza. A bejelentett civil szervezetek 

megkapták az önkormányzati támogatást, illetve más civil szervezetek is pl. nyugdíjasok. Az 

óvodai SZMK megkapta-e a pénzét?  

 

Buzgán Mihály képviselő: Az alapítvány megkapta a támogatást? 
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az alapítvány nem függ az iskolától, és nem függ az 

óvodától. Az egy dolog, hogy az iskolásokat, és óvodásokat támogatjuk. 

 

Buzgán Mihály képviselő: És ez nem szerves része a szülői munkaközösségnek? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Az alapítványt Hidashát, és a Takarékszövetkezet alapította. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az iskolai, óvodai szülői munkaközösség köznevelési törvény alapján 

létrehozható, egyfajta érdekképviseleti szerv. Az alapítvány pedig egészen másként működik. 

Az alapítvány hozzájuk képest nagyon komoly. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Engem megkerestek, én azt tudtam nekik mondani, hogy a 

Polgármesteri Hivatalban érdeklődjenek. Az lehet, hogy rajtam keresztül megy, de én pénzt 

nem tudok adni. Én mondtam, hogy itt beszéljék meg. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Beszéltük, hogy a második félévben visszatérünk ezekre. A 

két bejegyzetten kívül egy civil szervezet sem kapott támogatást? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Rendezvényhez kaptak támogatást. Akkor hova megy az 

1 % felajánlás. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az alapítvány az más, ne keverjük ide. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az a pénz is az iskolának, óvodának megy.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ha az egyik civil szervezetnek, aki nincs bejegyezve jár 

támogatás, akkor pl. az óvodai SZMK miért nem kaphat? Óvodai játékokat szoktak vásárolni 

belőle. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az óvodának van működési költsége, akkor ezt be kell 

tervezni. Ha ez be van tervezve, akkor hivatalosan meg lehet venni. Azért van a vezető, hogy 

az ilyenekre is figyeljen.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Amikor ezt kérték, akkor el lettek küldve. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Be volt tervezve? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Most kerültek ide félévkor. 

 



Murony Község Önkormányzata                                                                                      Murony Földvári u. 1. 

 

 17 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Valahol akkor is készült éves működési költség, és abban 

benne kellett volna lennie. Korábban minden jól működött, eddig semmi bajuk sem volt? 

Mióta ide került meg minden baj?  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az iskolai SZMK sem kapott támogatást. A nyugdíjasok 

kaptak.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az ünnepségre ki vette nekik a szaloncukrot? Nem az 

önkormányzat? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A szaloncukorért nem kellett fizetni, mert adományként kaptuk. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A költségvetésnél azt mondtuk, hogy azoknak a nem hivatalosan 

bejegyzett, de működő civil szervezeteknek a támogatást a Művelődési Házon keresztül 

adjuk, úgy hogy a Művelődési Ház kapja meg ezt a pénzeszközt, a számlát az ő nevére kell 

kérni, mert a Művelődési Ház fog majd elszámolni a testület felé. Szerintem ezeknek ott van a 

költségvetésben a 10-10 ezer forint. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Igen, mindegyik civil szervezetnek, ezért is mondtam nekik, 

hogy az önkormányzathoz jöjjenek.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben beterveztük a költségvetésbe, akkor oda kell 

adni, ezen a költségvetés nem fog felborulni. Nincs miről beszélni. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Ha az én költségvetésemen keresztül megy akkor nekik is oda 

kell adni, de itt kell hogy felvegyék. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az alapítvány most is támogatta az iskola rendkívüli 

irodalom óráját, az óvodásoknak, pedig anyagot vettünk a játszóházhoz. Az alapítvány sokat 

tett oda. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szerintem a testületnek sincs kifogása, hogy az iskolai, 

óvodai SZMK is megkapja a támogatást. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem kell a hozzájárulás sem, mivel ez be volt tervezve a 

költségvetésbe. Csak oda kell adni az SZMK elnököknek, a Művelődési Ház költségvetésében 

benne van. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Meg kell mondani a pénzügyesnek, hogy fizesse ki. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az iskola, és óvodai SZMK vezetője jöjjön be az önkormányzathoz a 

Művelődési Ház vezetővel, és a polgármester úr jóváhagyása után, a pénzügyes átutalja az 

pénzt, ők pedig hozzanak számlát a vásárlásról. 



Murony Község Önkormányzata                                                                                      Murony Földvári u. 1. 

 

 18 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem nekem kell átutalni a pénzt, mert én részben önálló 

intézmény vagyok. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Egyik számláról a másikra akkor is át kell vezetni. Ők, pedig hozzák 

a számlát. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A pontos név is legyen megadva nekik, hogy mi legyen a 

számlára írva. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Erről nem kell szavazni, ez így rendben van. Az óvodai SZMK 

játékot szeretne vásárolni? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Igen, karácsonyra szoktak a gyerekeknek új játékokat venni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az óvodával kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, 

hogy a kamuti óvónőnek december 31-el lejár a szerződése. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Meg lesz hosszabbítva. Jövőre meg kell pályáztatni a 

vezető óvónői állást. Azt nem tudhatjuk előre, hogy mi lesz a pályázat eredménye. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ha külsős személy lesz, akkor alkalmazotti státuszt kell csinálni az 

óvodában. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Addig semmiképpen sem tudjuk véglegesíteni, mert utána 

mit csinálunk. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Januártól Kamuton nyugdíjba megy egy óvónő. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szarvason évről évre képeznek ki óvónőket, majd 

megoldjuk. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A minőség sem mindegy 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem mindegy, hogy van egy óvónő, akivel mindenki 

elégedett, vagy ki tudja milyen lesz helyette. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szerintem azt nem lehet bevállalni, hogy még egy óvónő 

legyen. A pályázatot követően ki tudja ki lesz a vezető óvónő?  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A kamuti elmegy, ha nem véglegesítjük. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Meg fogjuk találni a megoldást. 



Murony Község Önkormányzata                                                                                      Murony Földvári u. 1. 

 

 19 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Korábban felmerült, és el lehet gondolkozni azon is, hogy 

Békéshez csatlakozni, amely társulás korábban jól működött. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez az önálló óvoda jobb lenne, ha részben önálló lenne. 

Ennek így nincs értelme. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Ha részben önálló, akkor minden ügyintézés az 

önkormányzatnál folyik. Az óvoda önálló intézmény, önálló bankszámlával, és ugyanúgy 

behozza ide az intézendő ügyeket.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nincsenek meg az önálló ügyintézés feltételei sem.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A teljes pénzügyet itt bonyolítjuk le. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A belvíz elvezető csatornák tisztítását közmunkások végzik. 

Nekem a problémám az, hogy a közmunkások a falu szempontjából nem létfontosságú 

csatornák tisztítását végzik, miközben a minket leginkább érintő Gyuri réti, és a Murony 

Gyuri réti csatorna is tele van növényzettel. Jó lenne ezt kitakaríttatni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Beszéltem a vízügyesekkel, és azt mondták, hogy rendbe 

fogják tenni a csatornákat. Kérték a tanácsomat, hogy melyik részt takaríttassák, de akkor 

ismételten megbeszélem velük, hogy mit takarítsanak. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Most az emberek a Hibridtől a nagy csatornához vezető árkot 

takarítják, ez nem viszi a vizet Muronyról. A muronyi, illetve a Mezőmegyer felé lévő árkok 

takarítási lenne belvízvédelmi szempontból fontos. A tavaszi olvadáskor azért megy le 

Muronyból nehezen a víz, mert ezek az árkok teke vannak náddal, sással. Az emberek most 

olyan csatornát takarítanak, amihez Muronynak semmi köze. A Szabó Dezső, és Honvéd utca 

végén, valamint a Verseny utcában bedúrták a csapadék elvezető árkot, sőt még a dudacsövet 

is eltömítették, nem is látszik a dudacső. Ez a rész egyébként is belvíz veszélyes terület, és kb. 

100 méter hosszan betemették az árkot.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Beszéltem erről a vasúttal, és ígéretet tettek, hogy helyre 

állítanak mindent. Megmondtam nekik, hogy ha víz lesz és nincs rendbe téve, akkor a vasút 

költségére fogom rendbe tetetni. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. képviselőjével személyesen 

is megnéztük a területet. Murony másik végén is volt bedurva, azt talán már rendbe tették. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Igen, de ha már szóba került a dudacső, azzal a dudacsővel az a 

probléma, hogy nem egyforma méretű dudacső lett lerakva. Ez vezeti el Murony déli oldaláról 

a vizet, és van betéve egy 300-as, és egy 500-as dudacső.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Régen milyen cső volt ott? Én úgy tudom, hogy 300-as. 
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Buzgán Mihály képviselő: Most meg van ez az öszvér cső, és ha egyformára ki lesz cserélve, 

akkor 500-asnak kellene lenni mindkettőnek, mivel ez nagy mennyiségű vizet kell, hogy 

elvezessen.  

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megmondtam nekik, ha belvíz lesz, és veszélyezteti a 

házakat, akkor az ő költségükre azonnal rendbe tetetem az árkokat, amennyiben ők nem teszik 

addig rendbe. Van több helyen is probléma. Azt mondták, amíg használják, addig nem állítják 

helyre, de a végleges átadásra helyreállítják, mind az utakat, mind az árkokat.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Nem kell rájuk hagyni, folyamatosan napirenden kell tartani ezt a 

problémát, ne gondolják egy pillanatig sem, hogy megfeledkezünk róla.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Bármilyen belvíz gond volt is úgy gondolom sikerült 

kézben tartani a dolgokat, és ez ezután sem lesz másképpen.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, akkor köszönöm a 

részvételt, és az ülést bezárom. 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán      Dr. Baji Mihály 

      polgármester             jegyző  

 

 

 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla      Ladányi Lászlóné 

   jegyzőkönyv hitelesítő              jegyzőkönyv hitelesítő 

 


