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Ikt. szám: 121-5 /2014. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

 

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 29-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 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető 

 

 

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

határozatképes. Az ülést megnyitja. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Pocsai Imre László, és Fekete Zoltán Ferenc képviselőket 

javasolja.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről 

szavazzanak.  

 

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

személyekre tett javaslatot elfogadja. 

 

Ezt követően a napirendi pontok ismertetése következik. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A napirendi pontok sorrendjében, meghívott vendégeinkre 

tekintettel az alábbi változtatást javaslom. Vegyük előre a Csaba Ingatlan Kft kérelmét, illetve 

a hozzá kapcsolódó napirendi pontokat, hogy vendégünknek ne kelljen várakozni. 

Amennyiben az így ismertetett napirendi pontokkal egyetért a képviselő-testület kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi 
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pontokat az alábbiak szerint elfogadja. 

 

Napirendi pontok: 

1./ Csaba Ingatlan Kft. kérelme 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

2./ Konyha vállalkozási szerződése 

 Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

3./ Óvodai szülők kezdeményezése étkeztetéssel kapcsolatban 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

4./ 2014. évi munkaterv 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

5./ Muronyi Önkormányzati Óvoda kérelme 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

6./ Vételi ajánlat 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

7./ Bejelentések, egyebek 

8./ Zárt ülés  

 

1./ Csaba Ingatlan Kft. kérelme 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Csaba Ingatlan Kft. étkezési díjra vonatkozó kérelmét 

mindenki megkapta. Február 1-től kér a konyha vezetője díjmódosítást. Nekem kötelességem 

több árajánlatot bekérni. A környékben van több működő konyha is. Igaz, hogy az első 

szempont az, hogy a helyi vállalkozó, muronyi alkalmazottakkal lássa el a feladatot, ezt 

azonban mindenáron nem lehet elvárni. A Csaba Ingatlan Kft. árajánlata mellett itt van még 

másik három, melyek mindegyike jóval alacsonyabb díjat tartalmaz. Az árakat 

összehasonlítva a Csaba Ingatlan Kft az óvodai étkeztetésért bruttó 825.- Ft-ot, az iskolai 

étkeztetésért bruttó 975.- Ft-ot kér jelenleg, ha megnézzük a mezőberényi Tópart Vendéglő és 

Panzió árajánlatát az óvodai étkeztetésért bruttó 625.- Ft-ot, az iskolai étkeztetésért bruttó 

785.- Ft-ot kér, melyre 24.- Ft szállítási költség jön még rá. Csárdaszállásra ők szállítanak az 

iskolának, óvodának, tehát gyermek étkeztetést is végez jelenleg is. Békés Város 

Önkormányzata Eötvös konyha árajánlata az óvodai étkeztetésért bruttó 592.- Ft-ot, az iskolai 

étkeztetésért bruttó 673.- Ft-ot kér. A Pince Borozó Plusz Kft árajánlata szerint az óvodai 

étkeztetésért bruttó 580.- Ft-ot kér. Összehasonlítva az árakat a muronyi konyha ajánlata 

magasan a többi fölött van. Az állami normatíva nem fedezi a gyermekétkeztetést, az 

önkormányzatnak mintegy 5 millió forintot kell még hozzátenni éves szinten. Hiába módosult 

a normatíva, így sem fedezi. Ha csak 40 gyermeket számolunk az óvodánál a 600 és a 900.- Ft 

közötti különbség 300.- Ft. Ez 40 gyerekre vetítve napi 12 000.- Ft. Havi 20 nappal számolva 

240 000.- Ft egy hónapban. Úgy érzem kötelességem tájékoztatni a testületet. A rezsi költség 

az óvoda tekintetében most 440.- Ft, az iskoláé pedig 553.- Ft, ezt a táblázatot nézve úgy 

látom, hogy a muronyi iskola, óvoda van terhelve a rezsi költség jelentős részével. Nehéz ezt 

elfogadni. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Úgy gondolom az almát, az almával lehet 

összehasonlítani. Meg kell nézni mi az a szolgáltatás, amit ezért a pénzért meg kap a falu más 

beszállítóktól? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hogy ezt megtudhassuk, ki kell próbálni másokat is. 

 



Murony Község Önkormányzata                                                                                      Murony Földvári u. 1. 

 

 3 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Én most nem a minőségre gondoltam, hanem a 

szolgáltatás összetételére. Helyben főznek, üzemeltetik a konyhát, bérletidíjat fizetnek. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mennyi a bérletidíj? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Havi 150 000.- Ft. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha csak az óvodát nézzük 240 000.- Ft a díj különbség 

havonta, ez azért elgondolkodtató. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Számoljuk a jelenlegi szolgáltatást, ami a 

közszférához kapcsolódik számolhatunk havi 200 000.- Ft rezsit, ez a melegítés, fűtés, 

világítás. Ez az alap rezsi mi ennek a 2,5- szeresét fizetjük, mivel sokkal több emberre főzünk. 

De ha csak az iskolát, nézzük minimum két ember kellene, a tisztítószer stb. Ez havi szinten a 

két ember bére, járuléka legalább 250 000.- Ft, a bérletidíj 150 000.- Ft, nyomtatvány 

tisztítószer, telefon stb, mondjuk 650 000.- Ft/hó az ami költség keletkezik a muronyi 

közellátás miatt. Az óvodát ne számítsuk, mert ők nem helyben esznek, hanem elszállítják az 

ételt.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Itt az iskolával van a fő gond, de az is csak egy bizonyos 

szintig, mert ott nem lehet kiszolgálni, és ott 70 gyerekről van szó.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: 40 iskolás gyerek van, aki menzás, nem eszik bent 

mindenki. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor majd megoldjuk másképpen. Ez így nagyon sok, 

300.- Ft különbség.  

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: A 40 iskolásért a rezsi 650 000.-Ft/hó, ezt kell 

12-szer venni, és ennyi terhel engem az iskolai étkeztetés után.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Nem csak a 40 iskolás gyerek miatt van a fűtés, 

világítás, tisztítás, hanem a konyha miatt is. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Hosszú távon kell gondolkodni, nem lehet 

mindig, mindent olcsón. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Beállítok két közmunkást, akik elvégzik a munkát. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Az nem hosszú távú megoldás. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem, 3 hónap múlva felveszek másik kettőt. A nyári 

szünetben senki sem kell. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: 650 000.- Ft x 12 hó, ami engem terhel. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az a baj, hogy a 480.- Ft rezsi költséget, ha szétosztanánk 

a teljes adagra, ami a muronyi konyháról kiszállításra kerül, akkor ez az összeg lehet, hogy 

fele annyi lenne. Akkor mindjárt máshogy nézne ki az árajánlat, ha 100.- Ft lenne a különbség 
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nem lenne miről beszélni. Nem elég, hogy eleve 200.- Ft-al drágább az étkezés, mint a 

környékben, még emelést kér a konyha. Ezen mindenkinek el kell gondolkodni. Az iskolával 

nehezebben tudunk mozdulni, de az óvodai étkeztetést máshonnan is meg tudjuk oldani. Jövő 

hét kedden lesz az óvodában szülői értekezlet, majd ott megbeszéljük azt, hogy konkrétan mit 

is akarnak a szülők. Az óvoda lehet, hogy le fog morzsolódni. Irreálisan nagy az árkülönbség. 

Én is tudom, hogy ez helyben van, néhány embernek munkát biztosít, ha leállítjuk nem lehet 

újra indítani, nem az a cél, hogy felrúgjunk mindent, de az álláspontokat közelíteni kellene. 

Közös megoldást kellene, amelyben a konyha sem járna rosszul, és nekünk sem kellene ilyen 

irreális árat fizetni. A legolcsóbb és a legdrágább között kellene valami megoldást találni. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy mind az iskolások, mind az 

óvodások esetében azt mondom, hogy kb. 90 % térítésmentes. Óvodásoknál 2-3 fő aki fizet, 

térítéses, vagy az iskolásoknál, az is egy pár ember aki 50 % -ot fizet. A 100 % -osoknál, 

akikre nem fizetnek, elméletileg a normatíva fedezné az ellátást, gyakorlatilag azonban nem 

így van. A pontos adatokat februárban fogjuk látni, amikor meg lesz a költségvetés.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez nem azt jelenti, hogy mindenáron váltani akarunk. Az 

óvodánál kiderül, hogy mintamenzát igényelnek vagy nem, illetve a plusz költségeket ki fogja 

viselni. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: A mintamenza sem kerülhet többe. A muronyi konyha 

úgy nyilatkozott, hogy itt is vállalják. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: El fogok menni a szülői értekezletre, és ha a szülők 

többsége a váltásra szavaz, akkor nekem kötelességem a többség akaratát teljesíteni.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A 30 fő, aki aláírta a kérelmet nem a többség, csak 

javaslatot tettek.  

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Ha a megbízás arra szól, hogy mintamenza 

legyen, akkor mi azt készítünk. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egyelőre annyit kérnék, hogy az ár ne változzon. A 

februári testületi ülésen ismét napirendre tűzzük, és március 1-től vagy változik, vagy marad. 

Addig kérnék egy kis türelmet.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ha most nem fogadjuk el a térítésidíj emelést, akkor minek 

futjuk a plusz köröket. Most döntünk arról, hogy lesz térítésidíj emelés, vagy sem, vagy arról 

döntünk, hogy váltunk-e szolgáltatót. Ez két különböző dolog. Most a térítésidíj emelésről van 

szó.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Van egy javaslatom. Azt gondolom, hogy a következő testületi 

ülésen, azért a februári testületi ülésen tárgyaljuk újra, először is a vállalkozónak is lesz ideje 

átgondolni, másik az, hogy látjuk a költségvetést, harmadik ezek az ajánlatok arról szólnak ki 

mennyiért vállalná az étkeztetést, s ezt összedolgoznánk. Amennyiben most akarna dönteni a 

testület, hogy a térítési díjat emelné, akkor ahhoz rendeletmódosítás kellene, amit elő kell 

készíteni. Ezek miatt javasolnám, hogy februárban térjünk vissza rá. Addigra látjuk a 

költségvetésünket, plusz a mintamenza. Nem feltétlenül ugyanannyiból jön ki a mintamenza. 

Lehet, hogy az állami normatíva ugyanannyi, de a vállalkozó mondhatja azt, ha több 
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gyümölcsöt kell biztosítani, azért a mezőgazdaságot, és az időjárást látva, nem biztos, hogy a 

gyümölcs árak lefele fognak menni. A vállalkozónak is át kell gondolni, számolni, hogy 

mennyiből tudja előállítani a mintamenzát. Az óvodai szülők kezdeményezésével 

kapcsolatban, a jövő héten lesz szülői értekezlet, amire polgármester úr is megy. Át kellene 

beszélni pontosan mit is jelent a mintamenza, tartok tőle, hogy nem mindenki tudja. Az 

elektronikus sajtóban olvasható, hogy a mintamenzával, illetve a közétkeztetéssel 

kapcsolatban ősszel várhatók új jogszabályok előterjesztése. Azt gondolom a szülői 

értekezleten is el kellene hangzani dolgoknak, és megjegyzem a szülők kezdeményezése a 

képviselő testületet nem kötelezi, ahogyan a képviselő asszony is mondta. Itt azért tárgyalunk 

három kérdést komplexen együtt, mert összefüggnek. A három közül azonban a vállalkozási 

szerződésről ma érdemi döntést kell hozni. Azt is elmondom, hogy miért. Gyakorlatilag az 

iskolára a Csaba Ingatlan Kft. már kötött megállapodást a KLIK-kel. Január 1-től a Szeghalmi 

Kistérségi Társuláshoz tartozunk, azokat a dolgokat Szeghalom rendezi, de itt van az óvoda, 

mint kötelező önkormányzati feladat, és miután az óvoda 2013. július 1-től visszakerült került 

Mezőberénytől hozzánk, gyakorlatilag tavaly július 1-től a Csaba Ingatlan Kft szolgáltat az 

óvodának, és a régi szerződés nem igazán jó, illetve a szociális étkeztetés itt maradt. 

Pontosabban mi kértük, hogy így legyen. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem mi kértük, nem is vállalták volna. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ezt a vállalkozási szerződést, attól függetlenül, hogy most nem 

nyúlunk hozzá az árakhoz, mindenképpen el kell most fogadni. Ha februárban tárgyalunk a 

térítésidíjakról, és azt mondjuk, hogy a Csaba Ingatlan Kft. felé nem tudunk olyan ajánlást 

tenni, amit el tud fogadni, akkor még mindig sor kerülhet a vállalkozási szerződés 

módosításárára, felmondására, megszüntetésére. A Csaba Ingatlan Kft. kérelmét a 

költségvetés tükrében, februárban tárgyaljuk újra, a vállalkozási szerződést, azt fogadja el a 

testület, és az óvodai szülők kezdeményezésére szintén a februári testületi ülésen térjünk 

vissza.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A testület hatalmazza fel a polgármestert, járjon utána, 

hogy milyen feltételekkel lehet mintamenza. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Még annyit had mondjak el. A múltkori testületi ülés 

után, a polgármester úr megkereste a védőnőt, hogy járjon utána a mintamenzának. Amit 

összegyűjtött ezzel kapcsolatban, azt a szülők elé terjesztettük, a védőnő eljött elmondta mi a 

mintamenza lényege, mit kell figyelembe venni, mi alapján működik, milyen honlapokat 

nézzünk meg. A szülők több mint ¾-e ott volt, és ezután a megbeszélés után, arról is szó volt, 

hogy amennyiben most ezt választjuk akkor annak úgy is kell maradni, egy hónap múlva nem 

lehet ismét váltani. Ennek a szülői értekezletnek a folytatása volt az aláírásgyűjtés. 

Polgármester úr mondta, hogy ha a szülők megértették, elfogadták, akkor legyen aláírás 

gyűjtve. Ez a lista azok aláírását tartalmazza, akik tájékoztatva lettek a mintamenza 

lényegéről, és egyetértettek azzal.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ettől függetlenül én is szeretném a véleményemet 

elmondani a szülői értekezleten. Elmondani milyen következményekkel jár, és érezzék a 

szülők, hogy igen is foglalkozunk a kéréseikkel. Nem utolsósorban ott van az ár is, valakinek 

mindezt finanszírozni kell, és nem mindegy mennyit. Voltak minőségi kifogások is, szeretnék 

tisztán látni a témában. Továbbra is vannak minőségi kifogások? Milyen következményekkel 

jár, ha máshonnan hozzuk.  
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az ajánlattevők is biztosítják a mintamenzát is? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Békés Város Önkormányzata Eötvös konyhája biztosan 

tud biztosítani mintamenzát is, illetve a muronyi konyha is. 

Dr. Baji Mihály jegyző: Rajtár urat is kérdezzük meg, hogy tudnak-e várni februárig? 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Tudunk, de elmondanám másfél évvel ezelőtt 

volt pl. egy tarhosi megkeresésünk, én sem ilyen árakat adtam, mint ez, mert az egy kiegészítő 

piac. Az embernek van egy alap piaca, ami borzasztó módon nyeli az általános költségeket. 

Erre már könnyű kedvező ajánlatot adni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mi is azt érezzük, hogy rajtunk kívül mindenki sokkal 

kedvezőbb feltételek mellett kapja ugyanazt a szolgáltatást, és ezt nem értjük, hogy miért nem 

lehet szétosztani a rezsi költséget az összes adagra.  

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Akkor lehetne összehasonlítani az árakat, ha 

tudnánk, mások mennyiért főznének itt, ha fent kellene tartaniuk a konyhát, rezsit, bért fizetni. 

Békésre én is tudok vinni, akár 350.- Ft-ért is egy ebédet. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Most is visztek máshova is ebédet. Arra is esik rezsi, amit rá 

lehetne tenni. Az összes rezsit nem a muronyi önkormányzatra kellene terhelni, az óvodára, és 

az iskolára. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: A 650 000.- Ft-ba nem számoltam bele az összes 

rezsinket. A 650 000-ből 200 000 az, ha senki másnak nem főznénk csak az óvodának, 

iskolának, nyugdíjasoknak Muronyban.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Csak az óvodai étkeztetés mellé 6 milliót kellett tenni. 

Meg az iskola mellé is. Akkor az nem 5-600 000.- Ft havonta, hanem 800 000.- Ft, és éves 

szinten 10 millió. Nem az a célunk, hogy ne működjön a konyha, ha megszűnik, nem fogjuk 

tudni újra indítani. Senkinek sem célja ez. Nem minden áron nem is ragaszkodhatunk hozzá. 

Találnunk kell egy közös megoldást, s ehhez nekünk is érezni kell azt, hogy nem csak az 

innen elszállított étel kerül reális árba, hanem az is, amit mi fizetünk.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: 3 évvel ezelőtt az önkormányzat nem vállalta fel azt, hogy 

a túlzott konyhai létszámból embert küldjön el. Akkor ezt meg lehetett volna tenni, a 

dolgozók egy részét közmunkással helyettesíteni, és most nem lenne ez az örökös huzavona. 

Ahogyan más település is megtartotta a konyhát, úgy mi is megtarthattuk volna, és közmunka 

programban tökéletesen lehetne működtetni.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Ezért tartunk most itt, hogy irreálisan magas áron kapjuk a 

menzát. Tudjuk, hogy innen is szállítanak el ételt, valószínűleg azon nincs ekkora rezsi. 
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Teljesen úgy néz ki, hogy csak mi fizetjük, én ezt már tavaly is elmondtam. És ez még 

növekedne is. Akkor azt kell mondanunk, hogy érdemesebb máshonnan idehozatni. Ahova 

elszállítják arra is rá kellene tenni a rezsi ráeső részét, nem csak a muronyi óvodára, iskolára, 

az önkormányzatra, ahonnan bérelve van a konyha. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Akkor is elmondtam a normatíva, egy kötelezően 

előírt hókuszpókusz. Én a végeredményből tudok kiindulni. 825.- Ft az óvoda a bontás nem 

miattam van, hogy ebből mennyi a rezsi, mennyi a nyersanyag.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Mások is hókuszpókuszolnak valahogy és a 

végeredmény jóval kevesebb. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A nagy baj az a kezdetektől, amikor a mi konyhánk 

üzemelt, a kezdetektől ezekkel a magas költségekkel, akkor pillanatnyilag örültünk, hogy 

valaki átvette. De most azt látjuk, hogy amikor mindenkinek csökken a rezsi költsége, a 

miénk pedig nem hogy maradna, hanem még nő is.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Tarhos is leadta a konyháját. Olyan szempontból szerencsés 

helyzetben volt, hogy volt, aki nyugdíjba ment, másoknak pedig határozott idejű szerződésük 

volt, és azok lejártak. Ezzel együtt, hogy vállalkozó üzemelteti a konyháját, éves szinten több 

millió forintot megspórol.  

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető:  Itt nem  csak a bérletidíjról van szó, hanem 

minden másról, ami ehhez az egészhez kötődik. Ha nem lenne másik piacom is, ami tavaly 

évvégén lett, akkor bezártam volna. Nem csak a muronyi piac miatt, hanem az összes miatt. A 

600 000.- Ft, amit számoltam az az alapszint, ha nekem nem lenne saját piacom, akkor kellene 

elköltenem 600 000.- Ft-ot, csak arra, hogy legyen ott két ember, aki tálal, mosogat, áthordja, 

kiadagolja. Az alap rezsi ami mondjuk 500 helyett legyen 200 ezer, ha csak 2x6 órában van 

ott valaki, illetve ennyit akkor is el kell költeni, ha csak tálalóban gondolkodunk, valamint a 

bérletidíj kiesés. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ha az óvoda kiesik, a rezsi attól nem fog csökkenni. Az állami 

normatíva nem fedez mindent. A bérletidíjat, az iparűzési adót ha figyelembe vesszük, 

valamint a 600-800 ezer forintot, még mindig akkora a különbség, hogy esetleg az 

önkormányzat fejében megfordulhat az is, hogy inkább lemond erről, és inkább máshonnan 

hozat menzát, és ezt meghagyja melegítő konyhának, két közhasznú foglalkoztatottal. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Az olyan helyzet, ami csak veszteséget generál, az 

nem fenntartható. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Miután kötelező önkormányzati feladat az óvodai, és az iskolai 

gyermekétkeztetés, ezért valahogy az önkormányzatnak meg kell oldani. Azért kértem, hogy 
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februárban tárgyalhassuk ezt újra, mert bizonyos számokat már kaptunk az államkincstártól, 

de azt is ki kell pontosan számolni, hogy mennyi a mínusz, illetve mennyivel nő a mínusz. 

 

Ladányi Lászlóné távozik az ülésről 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Türelmet szeretnénk kérni, most nem változtatunk árat, a 

szerződést mindenképpen elfogadjuk most. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Akkor szavazni kellene az első napirendi pontról, hogy 

áttesszük februárra.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 

Csaba Ingatlan Kft. kérését elnapoljuk, és áttegyük a februári testületi ülésre kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 2/2014. (I. 29.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 egyetért azzal, hogy a Csaba Ingatlan Kft (5672 Murony 

 Arany J. u. 12.) árváltoztatási kérelmét elnapolja, és a  

 februári testületi ülésen a 2014. évi költségvetés adatainak 

 ismeretében újra tárgyalja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

2./ Konyha vállalkozási szerződése 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Térjük át a következő napirendi pontra, a konyha 

vállalkozási szerződésére. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Le lett egyeztetve Jeneiné Batízi Juliannával, és a vállalkozóval is. 

Van még benne javítani való? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő. Igen, az óvodának nem 12-ig, hanem 11-ig kell az ebédet 

biztosítani. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben más észrevétel nincs, akkor kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 
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 3/2014. (I. 29.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadja Murony Község Önkormányzata (5672 Murony 

 Földvári u. 1.), és a Csaba Ingatlan Kft. (5672 Murony 

 Arany J. u. 12.) közötti vállalkozási szerződést. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

Ladányi Lászlóné képviselő megérkezik 

 

3./ Óvodai szülők kezdeményezése étkeztetéssel kapcsolatban 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Óvodai szülők mintamenzával kapcsolatos 

kezdeményezése. Várjuk a februári szülői értekezletet, és azt követően a februári testületi 

ülésen ismét tárgyalnánk. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A képviselő-testület elnapolja a döntéshozatalt, és a szülői értekezlet 

megtartása után, a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a szülők javaslatáról. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Több helyről be kell kérni árajánlatot. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Dönteni kell, hogy kell e mintamenza, illetve mennyiért kell.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Be kell kérni mintamenza árajánlatot is, hogy egyáltalán 

tájékozódjunk mennyibe kerül. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Egyáltalán vállalják-e? 

 

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

kézfelnyújtással szavazzanak 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 4/2014. (I. 29.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elnapolja az óvodai szülők étkeztetéssel kapcsolatos kezde- 

 ményezését, azt a februári testületi ülésén  tárgyalja meg, 

 egyben felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a 

 mintamenza bevezetésével kapcsolatos költségek felméré- 

 sére, és a testület elé történő előterjesztésére. 
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 Határidő:  értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Köszönöm Rajtár úr türelmét a februári testületi ülésig. 

 

 Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető:  3 éve nem volt áremelés, az akkori árak 

érvényesek ma is. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az induláskor is magas árak voltak, ezért nem lett 

emelve. Eleve olyan árral indultunk, amitől a környék még mindig 200-300.- Ft-al le van 

maradva. A konyhát azért szüntettük meg, hogy ne legyünk veszteségesek, és ez a helyzet 

semmit sem változott.  

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető:  Úgy gondolom nem velem van a probléma, vagy 

csinál az önkormányzat tálaló konyhát olcsóbb beszállítóval, vagy meghagyják a főző 

konyhát a szolgáltatással, bérletidíjjal, mindennel együtt.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, ezt fogjuk eldönteni a következő testületi ülésen.  

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető:  Elnézést, hogy még egyszer elmondom, de az 

árak összehasonlításánál azt kellene összehasonlítani, hogy ezekkel a feltételekkel más 

mennyiért főzne itt. Ha neki kellene itt a bérletidíjat fizetni, 4 embert foglalkoztatni, és a 

rezsit fizetni, akkor mennyiért tudna menzát adni az óvodásoknak, és iskolásoknak.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha nem fizetnek bérletidíjat, csak kiosztjuk a 2-300 Ft-al 

olcsóbb ebédet, már az nyereség. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Az lehet, de a szolgáltatás árát nem hiszem, hogy 

bárki olcsóbban megcsinálja. Én is megéltem már ezt egy pályázat kapcsán. Egy 

közbeszerzéses pályázatra adtam be én is pályázatot, amiben az ár sokkal kedvezőbb volt mint 

másoké. Utána módosult a kiírás, ami már nem főzőkonyháról, és 6 féle menüről szólt, hanem 

egy beszállítói kiírás volt, és volt is olyan, aki kedvezőbb árat ígért. De azóta sem ott főz.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az önkormányzatnak is van egy kerete, amiből 

gazdálkodhat. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Mínuszos költségvetést nem tervezhetünk. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Mikor bérbe lett adva a konyha akkor, arról volt szó, hogy az ÁFA 

miatt veszteséges, és ha nem az önkormányzatot terheli az ÁFA, akkor gyakorlatilag nullás 

lesz. Elő kellene készíteni a többi árajánlatot a következő ülésre, mert nem biztos, hogy 

tudjuk, mit takar az a költség ami az ajánlatukban szerepel. Én azt javaslom, még alaposabban 
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elő kell készíteni. Nehogy úgy járjunk, hogy elmegyünk valahova 500.- Ft-ért, és utána 

kiderül, hogy még rájön 200. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Alaposabban megnézzük, most a Csaba Ingatlan Kft. 

kérelme után kértem be más árajánlatot, és az idő rövidsége miatt nem tudtunk minden 

részletre kitérni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ezek mind csinálnak jelenleg is gyermekétkeztetést, vagy 

csak leírták, hogy vállalják? Más egy éttermet vezetni, és más a gyermekétkeztetés. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A békési Eötvös konyha biztosan csinál 

gyermekétkeztetést. Lehet, hogy Bélmegyer is vállalná, hiszen Kamutra is ők viszik. Az 

iskolánál nem látom még a kiutat, de az óvodánál megoldható, ha valóban 300.- Ft-al olcsóbb. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Az iskola oda jár ebédelni? Fizet bérletidíjat? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Csaba Ingatlan Kft-nek van szerződése a KLIK-kel. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Abban a szerződésben benne kellene lenni az étkeztetés 

költségének. Mindent az önkormányzat fizet, azt is ami nem ide tartozna.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérni kell a KLIK-től díjat az ebédeltetésért, 

mosogatásért, szolgáltatásért, és már egyenesben is vagyunk. A februári testületi ülésre ezeket 

pontosítani kell. Köszönjük Rajtár úrnak a megjelenést, és a türelmet. 

  

4./ 2014. évi munkaterv 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A 2014. évi munkaterv a következő napirendi pontunk. 

Írásban megkapta mindenki a tervezetet. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A februári testületi ülésnél csak annyi van írva, hogy 

Csíborné Such Anita, a védőnői szolgálatról számoljon be. Úgy érzem itt csak úgy lóg a neve. 

Külön napirendi pont legyen, mert az Alapszolgáltatási Központnak nincs köze a védőnői 

szolgálathoz. A tavalyi évben kimaradt a beszámolója, idén ne maradjon ki.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Rendben Beszámoló a védőnői szolgálat 2013. évi működéséről. 

Előadó: Csíborné Such Anita védőnő. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Várom a további javaslatokat.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget a testületi ülések 

megtartásával, egy évben 6 kötelező. 
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Buzgán Mihály képviselő: Magam részéről azokat a beszámolókat tartom indokoltnak, 

aminek van értelme. Ez olyan, mint az orvos  beszámolója, ha nincs gond miről számoljon 

be? Ugyan így vagyok a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Jogszabály alapján a rendőrségnek, katasztrófavédelemnek kötelező 

az éves beszámoló.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Évente nem sokat változik a beszámoló tartalma, ami ha úgy 

nézzük egy jó dolog.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a módosítással elfogadja a képviselő testület 

a 2014. évi munkatervet kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 5/2014. (I. 29.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a2014. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

2014. FEBRUÁR 26. 

1. A 2014. évi költségvetés elfogadása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

2. Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2013. évi működéséről 

Előadó: Kovács Edina, a Mezőberényi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 

             Jeneiné Batízi Julianna, az Alapszolgáltatási Központ vezetője 

      3.  Beszámoló a Védőnői szolgálat 2013. évi működéséről 

Előadó:  Csíborné Such Anita védőnő 

 

Bejelentések 

2014. ÁPRILIS 30. 

1. Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

2. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

3. Óvodavezetői pályázat kiírása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Bejelentések 

2014. MÁJUS 28. 

1. Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről 
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Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

2. Pályázat kiírás szemétszállítási közszolgáltatásra Murony községben 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

   Dr. Baji Mihály jegyző 

3. Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről 

Előadó: Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezető 

 

Bejelentések 

2014. JÚNIUS 25. 

1. A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatója a 2013. évi tevékenységéről 

Előadó: Ladányi Zoltán rendőrkapitány 

2. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója a 2013. évi 

tevékenységéről 

Előadó: Viczián György tűzoltó alezredes 

3. Tájékoztató a Muronyi Polgárőrség 2013. évi tevékenységéről 

Előadó: Nagy Lajos András elnök 

 

Bejelentések 

2014. AUGUSZTUS 27. 

1. Tájékoztató az általános iskola 2013/2014-es tanévének munkájáról, és a 2014/2015-

ös tanév indításáról 

Előadó: Kis Eszter tankerületi igazgató 

2. Tájékoztató a Muronyi Önkormányzati Óvoda működéséről és a 2014/2015-ös tanév 

indításáról 

Előadó: óvodavezető 

 

Bejelentések 

2014. SZEPTEMBER 24. 

1. Beszámoló a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014. I. félévi 

teljesítéséről, a hivatal munkájáról 

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

2. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Bejelentések 

 

2014. NOVEMBER 26. 

 

1. Beszámoló a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014. III. 

negyedévi teljesítéséről 

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

2. Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 2014. III. negyedévi teljesítéséről 

Előadó: polgármester 



Murony Község Önkormányzata                                                                                      Murony Földvári u. 1. 

 

 14 

3. A 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása 

Előadó: polgármester 

4. Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

5. A 2015. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

 

Bejelentések 

 

2014. DECEMBER 17. 

 

1. Az önkormányzat gazdálkodását elősegítő rendeletek módosítása 

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

2. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

 

Bejelentések 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

5./ Muronyi Önkormányzati Óvoda kérelme 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Következő napirendi pontunk a Muronyi Önkormányzati 

Óvoda kérelme. Ez a kérelem részben jogos, illetve megoldásra vár. Nekem az a véleményem, 

hogy 3,3 a normatíva az óvodapedagógusra. 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az óvodapedagógusra 3,68 a normatíva. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Várjuk még ezt a hónapot meg, pontosítjuk a 

költségvetést, és meglátjuk, hogy egy plusz óvónőt a munkaügyön keresztül veszünk fel, vagy 

státuszba helyezünk. Az egy év letelte után, most megbízásos vezető óvónőnk van, 

meghosszabbíthatjuk a megbízást, vagy pályázatot kell kiírni. Nyilván a meglévő 4 óvónőből 

szeretnénk egy vezetőt, ne egy ötödiket kelljen alkalmazni, és egyet elküldeni. Annyi türelmet 

kérnék várjuk meg a februári testületi ülést, ahol látjuk a költségvetési számokat. A gyermek 

létszámhoz biztosítanunk kell az óvónő létszámot. A normatívát is figyeljük. Két dajka 

szükséges ugye? Az jelenleg meg van. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Nincs meg.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Egy dajka van státuszban. A közmunkást nem lehet 

státuszban lévő dajkának venni.  

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Attól függetlenül, hogy megírtam ezt a levelet, nekem 

elektronikus úton az óvodai gyerekről, és alkalmazottakról 8 napon belül minden változást 
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jelenteni kell. A múlt héten kaptam egy levelet a KLIK-től, amiben többek között volt egy 

olyan kérdés, hogy mennyi az alkalmazott, a kiírás szerint nekünk 6 alkalmazott kell, és van 4 

fő. Nekem hibaként kiadta, hogy 4 fő van, a 6 helyett. A státuszba felvett alkalmazottakat 

jelenti. Ha jön ellenőrzés, már pedig ezek után valószínű, akkor nem tudom mi lesz. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hány éve van ez így?  

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: 4 éve van így, és 4 éve nincs jól? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: És hány éve tartozik az óvoda az önkormányzathoz? Fél 

éve, és akkor most mindent ide kell zúdítani, eddig minden rendben volt. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Nem, eddig sem volt rendben, és minden évben 

elmondtam a beszámolómban, hogy kevesebben vagyunk annál, mint ami törvényileg előírt.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Amíg Békéshez tartozott az óvoda, addig ez miért nem jött elő? 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Elő jött, le is írtam, benne van minden év végi 

beszámolóban. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Az elmúlt időben Békés, vagy Mezőberény miért nem vett fel 

óvónőt? 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Azt nem tudom. Nekem az a rossz, ha én ezt most nem 

jelzem, és nem írom le, akkor engem szakmai részről a KLIK elő vehet. Ezért jelzem. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A szakmai felelős te vagy, ez egyértelmű.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: De embert nem vehet fel. Vagy vehet fel embert? 

Gazdaságilag önálló? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szerinted benne van az alapító okiratban, hogy 

gazdaságilag önálló az óvoda?  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Gazdálkodásilag nem önálló. Vannak a kérelemben jogos dolgok. 4 

kérelem lett megfogalmazva. Az első a dajka, és az óvodapedagógus státusz. A költségvetés 

egyeztetése elindult, a normatívával kapcsolatban a MÁK már egy előzetes értesítést írt. 

Elfogadva azt, hogy egy közhasznú munkás felelőssége mégsem olyan, mint egy státuszban 

lévő dajkáé. A dajkára 2 normatívát megfinanszíroz az állam. Én azt gondolom, hogy a 

testületnek most azt a döntést kellene hozni, hogy engedélyezze a megbízott vezető óvónőnek, 

és ő intézkedjen, hogy egy dajka státuszba legyen felvéve, február 1-től. Az óvodapedagógiai 

státusszal kapcsolatban pedig 3,68-at finanszíroz az állam. Arra mondta a polgármester úr, 

hogy azt ki kell dolgozni. Mindenképpen rendezni kell, hogy ott is a státusz meglegyen. 
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Legkésőbb a februári testületi ülésen. Addig a megbízott vezető óvónő gondolkodjon, ki 

legyen az a 4. fő státuszba. Most fel kellene hatalmazni a dajka létszám státusz betöltésére az 

óvodavezetőt, az óvodapedagógusi státusz esetében pedig a februári testületi ülésen a 

költségvetés pontos adatai tükrében döntsön a képviselő-testület. Ez összefügg az 

étkeztetéssel is, mert valóban, ha látjuk, hogy hozzá kell tenni valamennyit, de amoda meg 

még többet kell hozzátenni, akkor tudjon mérlegelni a képviselő-testület. Azt az egy hónapot 

már csak ki lehet bírni. A következő szülői kérésre szeretnék az óvoda nyitását korábbra 

tenni. Azt gondolom, ha van ilyen szülői kérés, akkor azt fogadja el a képviselő-testület, azzal 

hogy a februári testületi ülésre az SZMSZ-ben módosítani kell, és be kell hozni. Van egy 

kérés az udvari játékok felülvizsgálatával kapcsolatban. Én nem tudom, csak kérdezem 

állítólag Mezőberény csinált valami felülvizsgálatot, ez a GKM rendelet azt mondja, hogy 4 

évente kell.  

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: A miénket nem csinálták meg, mert akkor kellett 

szeptember 1-el megcsinálni, így a miénk már nem volt benne.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Soha nem is volt, vagy mikor volt utoljára? 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Nekem annyit mondott a Mezőberényi vezető óvónő, 

hogy tudjak róla, hogy nekünk ez nincs megcsinálva, de meg kell. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ezt 4 évente meg kell csinálni, azt gondolom meg kellene hatalmazni 

az óvoda vezetőt, hogy kérjen ezekkel kapcsolatban árajánlatot, legalább hármat, és a februári 

testületi ülésre azt hozni kellene. 2004-ben lépett hatályba ez a rendelet, hogy 4 évente felül 

kell vizsgálni az udvari játékokat.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor tavaly nem járhatott le. Meg kellene keresni mikor 

lett utoljára felülvizsgálva. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Volt még egy 4. kérelem is. Ez a nyári zárva tartással kapcsolatos, azt 

gondolom, a képviselő-testület járuljon hozzá, és hatalmazza meg az óvoda vezetőt, hogy a 

szülőket erről tájékoztassa.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérnénk a szabadságolási tervet is, a szüneteket kivéve. 

Azzal tisztában kell lennie a vezető óvónőnek, ha most veszünk fel embereket, és a 

későbbiekben létszám túllépés lesz, akkor az ő feladata lesz az is, hogy elküldjön ember. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Igen, értem. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Akkor, ha az általam elmondottak elfogadhatók, szavazásra is lehet 

bocsátani a kérést? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Legyen meg a dajka végzettsége az új személynek. 
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Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Nem kell hozzá végzettség. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem kell a dajkának végzettség? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Úgy gondolom a vezető óvónőnek meg kell nézni, kik a szóba jöhető 

személyek, és egyeztessen a polgármester úrral, mert ők lesznek a kinevezés aláírói.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A személy kiválasztását rábízom a vezető óvónőre, mivel 

neki kell együtt dolgozni vele. Én nem szóltam bele abba sem, hogy ki legyen felvéve az 

idősek otthonába. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az első javaslat a dajka státuszról határozatot hozni.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy február 1-el, kinevezett 

státuszban lévő dajka legyen felvéve az Muronyi Önkormányzati Óvodába kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 6/2014 (I. 29.) önkormányzati határozat 

 Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 engedélyezi a Muronyi Önkormányzati Óvoda (5672  

 Murony, Arany J. u. 3.) megbízott vezető óvónőjének, hogy 

 2014. február 01 napjától 1 fő dajkát státuszba felvegyen. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

    Madarász Ágnes mb. vezető óvónő 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az óvodapedagógusi státusz betöltéséről a képviselő-testület a 

februári testületi ülésén, a költségvetés pontos kidolgozásakor dönt.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester:  Szeretném javasolni, hogy képzett óvodapedagógus 

legyen felvéve, meg lehet próbálni a munkaügyön keresztül is, de nem muszáj. A legjobb 

lenne helyi munkaerő, ha van ilyen végzettségű személy. Valószínű most egy évre lesz 

felvéve, mert ha meg lesz hirdetve a vezető óvónői pozíció, akkor nehogy el kelljen küldeni 

valakit. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Akkor tanévre kellene felvenni. 

 



Murony Község Önkormányzata                                                                                      Murony Földvári u. 1. 

 

 18 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Most is van egy óvónő, aki szerződéssel van felvéve. Azzal 

is kellene valamit kezdeni. Évek óta hosszabbítjuk a szerződését. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Arról volt szó, hogy az véglegesítve lesz. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A szerződéses óvónőt kellene véglegesíteni, és a 4. főt 

szerződéssel felvenni az oktatási év végéig. És akkor, ha nem a meglévő óvónők közül lesz a 

vezető óvónő, hanem egy külső személy, akkor a szerződéses óvónőnek nem hosszabbítjuk 

meg a szerződését.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Akkor erről döntsön a testület. Murony Község képviselő-testülete a 

4. óvodapedagógusi státusz betöltéséről a költségvetés pontos ismeretében, a februári testületi 

ülésén dönt, illetve felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy intézkedjen Valyuchné 

határozatlan idejű, közalkalmazotti státuszba helyezéséről 2014. február 1.-i hatállyal. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, és egyetért 

mindenki a jegyző úr által megfogalmazottakkal, kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 7/2014. (I. 29.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a 4. óvodapedagógusi státusz betöltéséről, a költségvetés 

 pontos ismeretében, a februári testületi ülésén dönt. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt  

 arra, hogy intézkedjen Valyuchné Sztanek Edit határozatlan 

 idejű közalkalmazotti státuszba helyezéséről 2014. február  

 1.-i hatállyal. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

    Madarász Ágnes mb. vezető óvónő 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A harmadik, hogy az óvoda nyitva tartását az önkormányzat, mint 

fenntartó engedélyezi, felkéri az óvodavezetőt a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítására, és a Képviselő-testület elé terjesztésére. 

 

 Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetért mindenki a jegyző úr által 

megfogalmazottakkal, kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 
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 8/2014. (I. 29.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

 mint fenntartó engedélyezi a Muronyi Önkormányzati  

 Óvoda (5672 Murony, Arany J. u. 3.) nyitva tartásának  

 módosítását, és felkéri az óvodavezetőt a Szervezeti és 

 Működési Szabályzat módosítására, és a Képviselő-testület 

 februári ülésére történő előterjesztésére. 

 

 Határidő: 2014. februári testületi ülés 

 Felelős:  Madarász Ágnes mb. vezető óvónő 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A következő az udvari játékok felülvizsgálata. A Képviselő-testület 

felhatalmazza az óvodavezető, hogy 3 árajánlatot kérjen, és a testületi ülésre terjessze elő.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb észrevétel nincs, és egyetért a testület 

a jegyző úr által megfogalmazottakkal, kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 9/2014. (I. 29.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 felhatalmazza a Muronyi Önkormányzati Óvoda (5672 

 Murony, Arany J. u. 3.) vezetőjét, hogy az udvari játékok 

 felülvizsgálatára 3 árajánlatot kérjen, és azt a Képviselő-tes- 

 tület februári ülésére terjessze elő. 

 

 Határidő: 2014 februári testületi ülés 

 Felelős:  Madarász Ágnes mb. vezető óvónő 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az 5. a nyári zárva tartást engedélyezi a Képviselő-testület azzal, 

hogy az óvodavezető a szülőket tájékoztatja. A szabadságolási ütemterv is kerüljön 

eljuttatásra a polgármester úr részére. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a jegyző úr által 

megfogalmazottakkal, kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 10/2014. (I. 29.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 engedélyezi a Muronyi Önkormányzati Óvoda (5672 

 Murony, Arany J. u. 3.) nyári zárva tartását 2014. július 21. -  

 2014. augusztus 22. között azzal, hogy az óvodavezető a 

 szülőket tájékoztatja. 
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 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Madarász Ágnes mb. vezető óvónő 

 

6./ Vételi ajánlat 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Következő napirendi pont, van egy vételi ajánlat a vasút, 

és a lakóingatlanok közötti önkormányzati terület egy részére. Jelenleg ez a terület bérbe van 

adva a vasút korszerűsítést végző cégnek. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Meddig szól a bérleti szerződés? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Májusig, addig egyértelmű, hogy nem támogathatjuk. 

Nekem az a véleményem, hogy ha esetleg szándékunkban is áll eladni, akkor is csak az ő 

telke végében lévő területet, de a szomszéd telekkel határos területet nem.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Ezek a telkek meg vannak osztva? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Nézzük a jogi helyzetet. Ez önkormányzati közterület. Gyakorlatilag 

az ott lakó ingatlantulajdonosok ez a hátsó rész ingyenesen, nem kizárólagos használatra, oda 

van adva, hogy tartsák rendben, illetve, hogy hátulról is be tudjanak járni. Azt gondolom, már 

ez is kérdésessé teszi a dolgot. Másik kérdés mennyiért akarja megvenni? A kérelem nem 

tartalmaz árajánlatot. Harmadik jelenleg van hatályos bérleti szerződésünk, ki van adva bérbe.  

 

Buzgán Mihály képviselő: A szabályzat szerint ez a terület forgalomképes? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Szerintem forgalomképes, de nem néztem meg, mert nincs ár sem 

megjelölve. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szerintem a vasútnak szolgalmi joga van, ha bármi 

történik ott, szabaddá kell tenni azt a területet.  

 

Buzgán Mihály képviselő: A kérdésem az, hogy ott minden porta végében önkormányzati 

terület van? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, végig van egy csík.  

 

Buzgán Mihály képviselő: A kérdésem az, hogy ezek tagoltak-e helyrajzi szám szerint? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Nem, ez egy helyrajzi szám alatt van. Nincs megosztva. Szerintem 

azt kell mondanunk, hogy Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kért 

ingatlant nem kívánja értékesíteni. Nem tudjuk hogyan alakul a vasút fejlesztés, most is jól 

jön ez a bevétel.  
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Most két cég bérli ott a területet, aki bérletidíjat fizetnek 

az önkormányzatnak.  

 

Pocsai Imre László képviselő: Az esti órákban azt is meg lehetne nézni, mennyi nagy autó 

parkol ott. Nem napközben, akkor nincsenek ott, hanem este, éjjel. Mikor leállnak a gépek. Én 

ahogy néztem, 5 méter a vasúté. Ami részt most feltöltöttek, az teljesen a vasúté, ott korábban 

mellékvágány volt.  

 

Ladányi Lászlóné 

Dr. Lázár Magdolna Csilla távozik 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs más észrevétel kérem kézfelnyújtással 

szavazzanak az önkormányzat közterület vételi kérelméről. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta 

 11/2014. (I. 29.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a Murony belterület 56 hrsz-ú ingatlant nem kívánja  

 értékesíteni. 

 

 Határidő:  értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

7./ Bejelentések, egyebek 

 

Ladányi Lászlóné visszatér 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Utolsó napirendi pontunk a bejelentések. A Körösi 

Vízgazdálkodási Társulat, és Swietelsky Vasúttechnika Kft képviselőjével felmértük a 

csatornák, és belvíz elvezető árkok állapotát. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla visszatér 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő:  Melyik csatornáról van szó, a Gyuriréti? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen. Tulajdonképpen nőtt a vízgyűjtő terület, mert a 

vasút is a Gyuriréti csatornába akarja a csapadékvizet vezetni. A Levendula utca sarkán, ahol 

megy ki a csatorna a faluból. Erre kértem én azt, hogy mivel megnőtt a vízgyűjtő terület, 

eddig is szűk volt a kapacitás, az árkot végig kell takarítani, és az átereszt ki kell cserélni a 

vasút költségén. A kivitelező a vízügy lesz, mert eszközeik nekik vannak. A Verseny utcai 

árkot is ellenőriztük, ott is át van még rakva az út. Mondtam nekik bármilyen olyan esemény 

lesz ezen a területen, pl. belvíz, akkor ez mind az ő költségük lesz. Azért is kértem írásban, 

hogy volt ilyen bejárás, és volt ilyen megállapodás, hogy nyoma maradjon az ott 

elhangzottaknak. Bízunk benne, hogy betartják az ígéretek.  
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Buzgán Mihály képviselő: Ebből teljes pontossággal nem derül ki, mely csatorna rész 

kotrásáról van szó. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Levendula utca sarkától. Ezen a részen be van dúrva, és 

a Soványháti víz nem tud elfolyni. Most hordják a földet, szedik ki a tükröt az építkezésnél. 

Megengedtem, hogy a szeméttelepre ledepózhatják, és ezért köbméterenként 300.- Ft-ot 

fizetnek. Ezt később útalapba felhasználhatjuk. Úgy gondolom, ez olyan 1000 m3 lesz. A 

háromszög bérlete is meg lett hosszabbítva, illetve a régi TÜZÉP telep területére is. Ezek kb. 

500 000 Ft-ot hoznak májusig. Muszáj szerződéseket kötni, mindenhol úgy összevágták az 

utakat, azokat rendbe kell hozni.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A 7/1-es bejelentés a Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme, 

melyhez egy megállapodás tervezetet is csatoltak. 156 000.- Ft támogatást kérnek a 

közfoglalkoztatási programhoz.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A kérelemben arra hivatkoznak, hogy a közmunkások, 

akiket felvettek, nem férnek bele az állam által megfinanszírozott keretbe. Egyelőre, a 

költségvetésig erre nem tudunk választ adni. A későbbiek folyamán azonban lehet, hogy jó 

lenne velük a kapcsolatot megtartani, hiszen ha valami gondunk van, akkor ők tudnak 

segíteni. De ha a földdepózásért fizetnek 300 000.- Ft-ot, akkor a felét vissza tudjuk adni 

támogatásként. A földszállítást, amit a szeméttelepre visznek, nekünk kifizetik.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A vasútépítésnél van kitermelt föld, és azt depózzák a régi 

szeméttelepen. Ezért fizetnek. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Hány főt foglalkoztatnak? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: 13 fő havi 2000.- Ft-al számolva 6 hónapra összesen 156 000 Ft. Ez a 

Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Most, hogy van ez az egyik oldalon szereplő 2 000.- Ft, 

összefüggésben van a másik oldalon szereplő 156 000.- Ft-al? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Annak a folytatása. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Igen, a 2 000.-Ft/ 13 fő/ 6 hónap az egyenlő a 156 000.- Ft-al.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Azért kérdezem ezt, mert Muronynak hozzá kell járulni a területen 

lévő vízgazdálkodási társulat működéséhez, működési hozzájárulást kell fizetni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, hektáranként. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Ez a kért összeg nem ugyan az, hanem azon felül. Ha megadjuk a 

2 000.- Ft-ot, akkor legyen benne nekünk is valami előnyünk, és határozzuk meg, hogy mit 

csináljanak ezek az emberek. Most egy vak csatornát takarítanak. Nem Murony 

katasztrófavédelmi elhárítása tekintetében tevékenykednek, már 3 hónapja. Nincs 

művezetésük, sétálnak csak.  

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Egy hónapban egyszer lejönnek. 
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Dr. Baji Mihály jegyző: Azt mondta polgármester úr, hogy februárban döntünk, mert akkor 

látjuk a költségvetést, addigra kerüljön kidolgozásra. 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Legyen leírva, és elküldöm a vízügynek. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A Gyurirétit kellett volna takarítani, mert Muronyból arra folyik a 

víz, és Muronyból azért nem folyik le a víz, mert az a csatorna tele van náddal, sással, 

gyommal, és mint egy filter működik a vízelvezető rendszerünk, és nem folyik rajta keresztül 

a víz. Amikor belvíz van, akkor meg itt küszködünk, hogy kinek zárjuk el a vízelvezetési 

lehetőséget, hogy a lakóingatlanok meg tudjuk védeni.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Jól értem, akkor februárban dönt a testület a költségvetés 

ismeretében.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Az előkészítés során tisztázni kell a mi kérésünket. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Nem azt le kell írni ide a megállapodásba. Februárban dönt a testület, 

hogy a költségvetésből meg tudjuk finanszírozni vagy sem, addigra tudnunk kell, hogy a 

vízügy vállalja-e a Gyuriréti csatorna rendbetételét, mert a megállapodásba azt is be kell írni. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Még egyszer elmondom, holnap rendelje el valaki, hogy az 5-10 

ember ne ácsorogjon ott a szeméttelepnél, hanem a fele menjen át a csatornához, és takarítsa 

azt.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Kérhetjük a vízügytől, de tulajdonképpen semmi közünk ezekhez az 

emberekhez. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Arról volt szó, hogy ezek az emberek a Muronyi Önkormányzat 

területén fogják a csatornákat takarítani.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem az önkormányzat irányítja ezeket az embereket, hanem a 

vízügy. Ha ők úgy döntenek, hogy más településre kell menniük, nekünk abba sincs 

beleszólásunk.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Abban kérném a képviselő úr segítségét, hogy gondolja át, mik azok 

a területek, amiket meg kellene takarítani, és akkor jövő héten írunk egy levelet a 

vízgazdálkodási társulatnak, hogy vélelmezhetően februárban dönt a testület a kérelemről a 

költségvetés ismeretében, de konkrétan meghatározzuk mely területeket, hány folyómétert kér 

az önkormányzat rendbe tetetni. Akár a helyrajzi számot megadva, térkép melléklettel 

pontosítva, mit kér az önkormányzat. A kérésünkre adott válasz ismeretében dönthet a testület 

a februári ülésen.  

 

Buzgán Mihály képviselő: A Verseny utca mögött van egy belvíz elvezető árok, ami Murony 

fele jön. Az erdőből hozza le a vizet Muronyra, és ezt takarítják az emberek.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A gyulai központban lehet, hogy fogalmuk sincs, hogy mit kellene 

takaríttatni.  
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Buzgán Mihály képviselő: Szerintem ha a polgármester úr felkeresi a Körösi Vízgazdálkodási 

Társulat vezetőjét, akkor minden határozat nélkül is meg lehet velük beszélni, hogy mit 

célszerű takarítani.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Határozati javaslat, a képviselő-testület a februári testületi ülésén 

dönt a Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelméről azzal, hogy támogatást akkor tud 

biztosítani, hogyha a képviselő-testület által meghatározott munkák is elvégzésre kerülnek. 

Felhatalmazza a polgármester urat, hogy előzetesen egyeztessen Juhászné Mári Anikó 

igazgató-főmérnökkel.  

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, és a képviselő-

testület egyetért a jegyző úr által megfogalmazott határozati javaslattal, kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 12/2014. (I. 29.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a februári testületi ülésén dönt a Körösi Vízgazdálkodási 

 Társulat (5700 Gyula, Munkácsy u. 19.) kérelméről azzal,  

 hogy támogatást akkor tud biztosítani, hogy ha a  

 Képviselő-testület által meghatározott munkák is elvégzésre 

 kerülnek. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán 

 polgármestert, hogy előzetesen egyeztessen Juhászné Mári 

 Anikó igazgató-főmérnökkel. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Következő bejelentés a kutyabefogásra a megállapodás. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Hány forint darabja? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Nekünk kell fizetni? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Igen, az önkormányzatnak. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 80 000.- Ft éves díjat kérne, de a befogadó állomással kell 

előbb megegyezni, mert ha nem fogadják be, akkor hiába van szerződés. Azért lett az 

önkormányzati kutya is, mert nem fogadták be. Hiába van kutyabefogó, ha nincs hova vinni, 

akkor nem viszi el.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Azt nem neki kellene intézni, hogy a befogott kutyát hova 

viszi? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az önkormányzatnak kell az állatotthonnal egy külön megállapodást 

kötni, és a kutyabefogóval is. Azt gondolom, hogy a februári testületi ülésre a gyulai 



Murony Község Önkormányzata                                                                                      Murony Földvári u. 1. 

 

 25 

Állatotthontól is kell kérni árajánlatot, és akkor térjünk vissza rá.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 13/2014. (I. 29.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy a  

 gyulai Állatotthontól a befogott kutyák elhelyezésére áraján- 

 latot kérjen 2014 évre, és azt a februári testületi ülésen 

 terjessze elő.  

 

 Határidő: 2014. februári testületi ülés 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Minya Gábor kőfaragó az urna fallal kapcsolatban küldött 

árajánlatot, de ezt még pontosítani kell, mert akkor nem tudtuk személyesen megbeszélni. A 

következő testületi ülésig pontosítjuk. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Más árajánlatot is kérjünk be. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Van több sírköves is Békésen.  

 

Buzgán Mihály távozik a teremből 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás a 2013 októberében meghozott határozat módosítását kéri. A 

határozat módosítását az indokolja, hogy a Kormány 1746/2013. (X. 17.) Korm. határozata 

jóváhagyta a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program támogatásának a növelését. 

Ahhoz, hogy az önerő támogatási szerződést az aktuális összegre tudjuk benyújtani szükséges 

a határozat módosítása. Amennyiben nincs hozzászólás, kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 14/2014. (I. 29.) önkormányzati határozat 

Murony Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a(z) 85/2013.(X. 25.) Kt. számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett pontjainak a 

változatlanul hagyásával:  

Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt 

önerejének igazolását, az alábbiak szerint: 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program 

Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 

A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye 
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A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás  

A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az 

1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása] 

megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási 

szerződés 2. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a 

projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,445729% –a, de legfeljebb 

33.662.749.515,- Ft.  

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 

4.397.595.394,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a 

BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.  

1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító 

számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési 

rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti. 

 
Az önkormányzatra jutó 
összes saját forrás (forint) 

2014. év 
(forint) 

2015. év 
(forint) 

Murony 

Község Önkormányzata 
13 632 546 4 779 758 8 852 788 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

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

testület a zárt ülés megtartásával folytatja az ülést. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán      Dr. Baji Mihály 

     polgármester             jegyző  

 

 

 

 

  Pocsai Imre László       Fekete Zoltán Ferenc 

jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


