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Ikt. szám: 121-13/2014. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

 

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 

megtartott üléséről. 

 

 

Az ülés helye:   Önkormányzat tanácskozó terme  

 

Jelen vannak:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester 

Buzgán Mihály képviselő  

Jeneiné Batízi Julianna képviselő 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő 

 

Dr. Baji Mihály jegyző 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó 

 

Csíborné Such Anita védőnő 

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.  

 

A jegyzőkönyvet Kiss Beáta köztisztviselő vezeti. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármestert, és Fekete Zoltán 

Ferenc képviselőt javasolja.  

 

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

szavazzanak.  

 

A Képviselő-testület 5 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 Védőnői Szolgálat beszámolóját, 

illetve a Csaba Ingatlan Kft-t érintő napirendi pontokat, hogy vendégeinknek ne kelljen 

várakozni. Amennyiben az így ismertetett napirendi pontokkal egyetért a képviselő-testület 

kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi 

pontokat az alábbiak szerint elfogadja. 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a védőnői szolgálat 2013. évi működéséről 

 Előadó: Csíborné Such Anita védőnő 

2./ Étkezés – Csaba Ingatlan Kft. 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

3./ A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

4./ Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2013. évi működéséről 

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

    Jeneiné Batízi Julianna, az Alapszolgáltatási Központ vezetője 

5./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

 Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

6./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 

 Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

7./ Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

8./ Óvodai SZMSZ jóváhagyása  

 Előadó: Madarász Ágnes mb. vezető óvónő 

9./ Bejelentések 

 

 

1./ Beszámoló a védőnői szolgálat 2013. évi működéséről 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A beszámoló írásos anyagát mindenki megkapta, 

felkérem Csíborné Such Anitát, hogy amennyiben szeretne szóbeli kiegészítést is hozzáfűzni 

a leírtakhoz, akkor tegye meg. 

 

Csíborné Such Anita védőnő: Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy vannak függőben lévő 

dolgok a védőnői szolgálattal kapcsolatban. Az egyik a működési engedély meghosszabbítása. 

A finanszírozással kapcsolatban volt probléma, és azt meg kellene oldani. A finanszírozással 

kapcsolatban volt november hónapban egy rendelet, miszerint visszamenőlegesen januártól 

változás volt a finanszírozásban.  

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Igen, engem is kerestek a működési engedéllyel 

kapcsolatban az Államkincstártól. 

 

Csíborné Such Anita védőnő: A finanszírozásra több helyről is lehet lehívni pénzt, kérném 

nézzetek utána, hogy minden honnan igénybe van-e véve. Vannak olyan eszközök, amiket 

hiányosságként már többször feltüntettek, mivel előírás szerint kellenének, de nincsenek meg. 

Ezek a fektető, amit a hely szűkössége miatt fotelággyal tudnánk megoldani, illetve 

mozgatható reflektor. Ez a két hiányosság, ami költségesebb, a többi inkább apróság, mint 

kullancs csipesz.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérdése, kiegészítése van-e valakinek. Amennyiben 

egyéb hozzászólás nincs, akkor kérem kézfelnyújtással szavazzanak 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta 

 

 17/2014. (II. 26.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a védőnői szolgálat 2013. évi működéséről szóló beszámo- 

 lót, a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

2./ Étkezés – Csaba Ingatlan Kft. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Következő napirendi pontunk az étkezés. Kaptunk a 

konyhától egy új ajánlatot az óvodai étkeztetésre. Az előző testületi ülésen is bent volt a 

névsor, amelyen 26 óvodás szülő aláírt egy beadványt, miszerint nincsenek megelégedve az 

óvodai étkeztetés minőségével. A vezető óvónővel, illetve a januári óvodai szülői értekezleten 

a szülőkkel beszélve, még mindig tartották ezt a véleményt. Ott ígéretet tettem arra, hogy ha a 

többség úgy akarja, akkor beszállítót váltunk. A többségi akaratot figyelembe véve kértem 

árajánlatot a környékbeli konyháktól. Múltkor Rajtár úr is azt mondta, hogy ha máshova 

viszik az ételt az olcsóbb, mint a helyben kiadott, ennek szellemében a beérkezett árajánlatok 

is kedvezőbbek a muronyi konyhához viszonyítva. A 907.-Ft-al szemben, ideszállítva kaptunk 

625.- Ft, valamint 592.-Ft + szállítás.  Úgy gondolom, hogy itt már nem csak az árról van szó, 

a fő gond a minőség, amit 26 szülő aláírása támaszt alá. Ígéretet többször kaptunk, de jelentős 

változás nem történt, felém legalább is nem jelezték, hogy megszűntek volna a gondok. Az 

iskolából is érkeztek be panaszok, de ígéretet kaptunk, hogy rendben lesz az étkező, nem lesz 

penészes. Korábban szó volt arról is, hogy az étkező részen komolyabb felújítás lesz, ez 

tudtommal még nem történt meg. Az én véleményem az, hogy mivel 26 szülő kérte az 

óvodában a változtatást, én ez elől nem tudok kitérni, nekem kötelességem a többségi akaratot 

végrehajtani, de dönteni a testület fog. Én javaslom, hogy egy hónapig máshonnan legyen 

hozva az ebéd, ideiglenes szerződés keretében, hogy ha az sem megfelelő, akkor ne legyünk 

megkötve, és válthassunk, vagy visszaállhassunk. Ha ennyi szülő kifogásolja a mostani 

szolgáltatást, akkor úgy gondolom biztosítani kell a váltás lehetőségét. Szeretném hallani a 

képviselők véleményét. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Arról volt szó, ha vállalja a konyha a minta menzát, akkor 

maradnak, illetve az új árajánlatot is megbeszélitek. Akkor azt kérték, ha nem lesz minta 

menza, akkor váltsunk. Azt beszéltük a minta menzát elő kell készíteni, ebben az 

önkormányzatnak kell lépni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Most is tudnék szállítót, aki hozna rögtön minta menzát. 

Lehet az is, hogy kötelező lesz, akkor most várjunk egy fél évet? Akkor nincs miről beszélni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Arról volt szó, hogy az ár a legnagyobb probléma.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amikor 26 szülő kéri a váltást, akkor mit tegyünk. 

Egyébként a testület fog dönteni. Én név szerinti szavazást kérek, ha úgy dönt a testület, hogy 

marad az óvoda, akkor itt marad. Az óvoda kérése egyértelmű, ők nem akarják. Beszéltem a 

szülőkkel ők a váltás mellett vannak, lehet az is, hogy ennek hátrányos következményei 
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lesznek, de ha meg kell lépni, akkor meglépjük. Ez az én véleményem, de várom a 

javaslatokat. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: A váltás kapcsán szeretném megkérdezni, hogy 

ha a váltás mellet dönt a testület, akkor az mikortól lenne. Van nekünk egy szerződésünk, ami 

fél éves turnusokról beszél. E szerint június 15.-i, vagy szeptember 1.-i váltásról beszélhetünk 

a szerződés szerint.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem vitatom, hogy a szerződésben így van, de az is 

biztos, hogy legalább fél éve mondjuk, hogy gond van az étel minőségével.  

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Az iskola kapcsán is merültek fel kifogások, 

mégsem került szóba a váltás. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az lesz a következő, ha az óvoda vált valószínű, hogy az 

iskolai szülők is váltani akarnak. Voltam összevont szülői értekezleten, ahol elmondtam, hogy 

az iskola tekintetében a váltást nem egyszerű megoldani, mivel egy helyen nem lehet 

különböző konyhákról származó ételt tárolni. Azonban, ha ott is ragaszkodnak a váltáshoz, 

nem tudunk mást tenni, mint figyelembe venni a kérést, és ha lehet megvalósítani, ha nem jár 

akkora anyagi teherrel, amelyet az önkormányzat nem tud vállalni.  

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Erre mondanék egy példát. Kétegyházán két 

óvoda van, az egyik vezetője, aki ismerősöm is, azt mondja, hogy nem jó, erre felhívtam a 

másik óvodát, és kértem a véleményüket. Szerintük a gyerek véleménye nem mérvadó, mert 

ők rendszerint mindenre azt mondják, hogy nem jó, és ugyanarról a hétről beszélünk, és 

ugyanarról az ételről. Azt gondolom, ha egy hónap próbára lesz bocsátva a váltás, az úgy sem 

egy hónap lesz, már csak dacból sem fogják azt mondani a szülők, hogy az új sem jobb, hogy 

nekik legyen igazuk, és nem váltanak vissza. A testület dönthet úgy, hogy mindenképpen a 

váltás mellett van, de azt kalkulálják be, hogy az eredeti szerződésben vállalt foglalkoztatási 

kötelezettségnél van egy mennyiségi szorzó, aminek ha alá megyünk, akkor nem vagyunk 

kötelesek a foglalkoztatási kötelezettséget tartani. A másik pedig az iskola, és idősek 

megrendelése marad kb. 110 adag, amiért nem érdemes itt maradni, és valószínűleg senkinek 

sem érné meg.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tudomásul vesszük, és átgondoltuk ezt a lehetőséget is. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Arról volt szó, hogy a minőségi kifogásokat írásban jelzi az 

óvoda. Érkezett-e ilyen írásos megkeresés? Arról volt szó, hogy a polgármesterhez kell 

benyújtani a minőségi kifogásokat. Milyen konkrét panaszok érkeztek be? A védőnőt 

kérdezném, milyen minőségi kifogásokat talált az ételben? 

 

Csíborné Such Anita védőnő: Sokszor átbeszéltük már ezt. Néhányszor voltam az óvodában, 

én megkóstoltam az ételt, nekem minőségi kifogásom nem volt, de én nem is vagyok 

válogatós. Az tény, hogy a gyerekek válogatósak. Decemberben, abban maradtunk, vagy a 

minta menza lesz, vagy még vártok. Akkor arról volt szó, hogy a konyhán lesz minőség 

ellenőr. Én nem tudom, hogy azóta mi változott. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen minőségi változás lett ígérve. Azóta annyi történt, 

hogy volt még egy szülői értekezlet, ahol a szülők elmondták a gondjaikat. 34 szülő járatja a 
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gyermekét az óvodába, ebből 26 szülő írta alá a minta menza kérelmet. Utána a 

megbeszélésen a szülők rájöttek, hogy nem feltétlenül a minta menza a jó megoldás, bár lehet, 

hogy szeptembertől már az lesz. Arra kértek, keressem a lehetőséget, ahol gyermekétkeztetés 

is van. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Azt mondták, hogy legszívesebben váltanának, de ha itt 

marad, akkor minta menza legyen. 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Most ha jól értem szeptemberben, úgymond magától 

megoldódik ez a probléma. Ha a minta menza kötelező lesz, akkor mindegy, hogy ki készíti, 

mert ugyanabból az alapanyagból kell előállítani az ételt. A márciustól szeptemberig tartó 

időszakról van szó, amit át kell hidalni. Én úgy gondolom, ha váltunk, akkor havonta 

nyilatkozzanak a szülők, hogy mit szeretnének, maradjanak az új helyen, vagy térjenek vissza. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Egy hónap után milyen véleményt tud mondani? 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Szeptembertől, ha kötelező lesz a minta menza, akkor 

teljesen mindegy honnan lesz az ebéd, mert ugyanabból az alapanyagból kell elkészíteni. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Eddig sem az alapanyaggal volt a gond, hanem az 

elkészítési móddal.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A minta menzánál az elkészítés menete is meg van adva. 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Minta menzánál mindegy ki készíti el. Ez a szeptemberig 

tartó időszak van, amit meg kell oldani. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Meg ott van a nyári szünet. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az óvodánál nem hosszú a nyári szünet, az iskolánál sokkal 

hosszabb. 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Ha meg tudunk tartani munkahelyeket, és nem is olyan 

hosszú időről van szó, akkor úgy gondolom, ki kellene várni. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Ott vannak az aláírások, de konkrétan össze van foglalva valahol, 

hogy milyen kifogások vannak. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Most nincs, de korábban volt olyan levél is, ahol 

konkrétan leírtuk, hogy milyen gondjaink vannak. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Ha névszerinti szavazást kér a polgármester úr, akkor legyenek 

konkrétumok, ami alapján dönteni tudunk. Ezért kérdezem, milyen konkrét minőségi 

kifogások vannak rögzítve? Penészes a zsemle, oda kozmált a kakaó stb.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: 2013. december 3-án nyújtott be az óvodai SZMK 

minőségi kifogást, ezek a következők voltak több gyümölcs, nemcsak uzsonnára, és nem csak 

alma, több zöldség, nem kérünk házi tejet, ne csak csirkehús legyen, az étel gyakran nagyon 
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sós, vagy indokolatlanul édes (krumplifőzelék), nem csak tej, lehet kakaó, vagy karamellás 

tej. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Meg kell nézni, hogy ezek a kért változtatások megtörténtek-e. 

Másik, a polgármesternek valóban kötelessége a lakosság kérésének figyelembe vétele, és 

kötelessége lett volna elő is készíteni ezt a napirendi pontot. Konkrétan mind a 3 

intézményvezetőt összehívni, és a véleményüket kikérni, mert mindegyik étkeztetés erről a 

konyháról történik. Nem került konkrétan kibontásra, hogy az ajánlattevők 

gyermekélelmezési gyakorlattal rendelkeznek-e, megfelelnek-e az elvárásainknak, milyen 

specifikációval tudják megcsinálni, annál jobban , mint ami most van, azzal egyenértékűen, 

vagy a mostanitól gyengébben. A következő a jogszabály, amiben viszont közelítek a 

képviselő társam által elmondottakhoz, ha most jogszabályváltozás lesz, akkor számomra egy 

marad a közgazdasági szempont, ha mindenhol minta menza lesz, akkor új számításokat kell 

csinálni, ez megint kérdéses dolog, amiben az én ismereteim nem megalapozottak. Az biztos, 

hogy a muronyi konyhától magasabb áron kapjuk az ebédet, mint az egyéb ajánlatok. Ez tény, 

200 Ft különbség van árban. Én úgy érzem, nem rendelkezem kellő információval ahhoz, 

hogy megalapozott döntést tudjak hozni. Mondhatjuk azt is adunk még egy hónapot, és 

lássuk, hogy a felsorolt kifogások meg lettek-e oldva. Ne ugráljunk oda vissza. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Ez a gond november óta várunk még egy hónap, 

még egy hónap. Közben nem változik semmi. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Ami le lett írva abban van-e változás? 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Van. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Akkor mire mondjuk, hogy nem változott? 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Több zöldség, gyümölcs van, és nem csak tej, de a főtt 

ételek minőségével továbbra is baj van. Valamelyik nap is átjött úgy az ebéd, hogy semmiben 

sem volt só, ehetetlen volt.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A minta menza sótlan lesz.  

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Az más, hogy valami sótlan, vagy nincs benne só. 

Egyszerűen nem lehetett a sült csirkét megenni, pedig egyébként szeretik a gyerekek.  

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Akkor a kifogásoltakban történt változás? 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Igen, az tény, hogy az ott leírtak, és kértek változtatása 

megtörtént. Nem tudok mást mondani, mint hogy nem kellő gondossággal van elkészítve az 

étel. Van, hogy egy hétig semmi probléma van, hogy nap, mint nap gond van. Ma például jó 

volt, tegnapelőtt pedig ehetetlen, kiszámíthatatlan. Nem tudom, hogy van az, hogy ugyan azok 

egyszer jól főznek, máskor nem. Állagra rendszerint jól néz ki.  

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Erre nem tudok mást mondani, mint hogy ezek 

szerint a helyi munkaerőnek nem fontos, hogy milyen étel kerül a gyerekek elé.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Minősítés nélkül kerül ki a kezük közül az ebéd? 
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Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: A konyhavezetőnek az ellenőrzés a feladata. 10 

óráig van Muronyban, és addig az alapok elkészülnek. Én a lélektani oldalát értem ennek, 

mert Kétegyházán is kérdezték már, hogy miért nem ízesebbek az ételek, és erre csak azt 

tudom válaszolni, hogy azért, mert már nem mernek fűszerezni. Már maguk sem tudják, hogy 

mennyire ízesítsék a gyerekek ételét, nekik teljesen külön főzünk. A felnőtteknek egyébként 

ízlik a mostani étel, de az teljesen más. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Annak idején úgy kezdte a konyha, hogy egy féle volt 

főzve, akkor az volt a baj. Most külön van főzve, így most ez a baj. Én úgy látom bármit tesz 

is sehogy sem jó. Volt arról szó, hogy drága. Most tőlünk vársz ajánlatot, vagy mi az az 

összeg, amiért még vállalható? 

 A mostani ár és az egyéb árajánlatok közötti ár. Megkapta mindenki az anyagot az étkezés + 

236 000 Ft-al zárt a tavalyi évben, ha közgazdaságilag nézzük, nem volt mínuszos. A 

bizottsági ülésen is elhangzott, ha csökken az ár várhatunk-e jobb minőséget. A Tópart 

nyersanyag normája kevesebb, mint a konyha nyersanyag normája. Akkor mit fogunk kapni? 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Én most is azt mondom, hogy kevesebb pénzből nem lehet 

jobbat. Én azért mondtam, hogy ha lesz is váltás a szülők egy hónap után nyilatkozzanak, 

hogy jó-e ez nekik. De ha szeptembertől egységes lesz, akkor meg mindegy. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nekünk is az a célunk, hogy a helyi vállalkozót 

támogassuk. Visszatérve Buzgán úr felvetésére, hogy nincs előkészítve az egész. Október óta 

napirenden van az étkeztetés. Megszereztem a környékbeli vállalkozók árajánlatát, a békési 

konyha gyermekétkeztetéssel foglalkozik, a mezőberényi Tópart is csinál gyermekétkeztetést 

is. Csárdaszállásra ők viszik. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Hány gyerekre főz a Tópart? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Csárdaszállás iskola, óvoda. Nem tudom pontosan hány 

fő 30-40 biztosan van, a lényeg, hogy van külön gyermekétkeztetése. Visszatérve, 

árajánlatokat kértem be. Másik kérdés az volt, mi a garancia a jobb minőségre? Erre 

semmilyen garanciát nem tudok vállalni, egyik helyről sem ettem a gyerekek ételéből, nem 

tudom milyen az, azt csak akkor tudjuk meg, ha kipróbáljuk. Ez október óta húzódik. Ha a 

vezető óvónő azt mondja, hogy várnak még, én sem vagyok ellen, de én úgy érzem, hogy 

engem ez a 26 aláírás kötelez.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Elmondtam a Bizottsági ülésen is, amikor Mezőberényhez 

került az óvoda azt sem akarták a szülők, mégsem lett figyelembe véve a véleményük, akkor 

nem számított, most számít. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Úgy gondolom akkor hibát vétettem, és nem akarok újra 

abba a hibába esni.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Most itt nem a választási kampányodat kellene 

támogatnunk. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem is kell, most is azt mondom, hogy mondja el 

mindenki a véleményét. Magam részéről úgy érzem, nem hagyhatom figyelmen kívül a 
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többség akaratát. Most a vezető óvónőn múlik, ha ő azt mondja, tudnak még várni, akkor 

várunk, ha megfelel a minőség én sem akarok mindenáron felrúgni mindent.  

 

Buzgán Mihály képviselő: A kérdésem az, hogy ha váltás lenne, akkor melyik intézmény 

szállítana? A békési iskola konyhája, vagy a Tópart hozná? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A szülőkkel való egyeztetés alapján a Tópartot 

próbálnánk meg, mert velük már volt kapcsolatuk. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Igen, a szülők a Tópartot támogatták. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Ha váltás lenne, akkor az dátum szerint mikortól lenne? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az együttműködési megállapodás bizonyos felmondási időt 

ír elő.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Mi mondjuk fel a szerződést, vagy a vállalkozó? A Tópart 

bevállalja-e a szállítást attól a naptól, amikortól itt megszűnik. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ezeket addig nem beszélhettem le, ameddig döntést sem 

hoz a Képviselő-testület.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Ahhoz, hogy dönteni lehessen mindennel tisztában kell lennünk. A 

vállalkozó, ha kikerül az óvoda, felmondja-e a többi étkeztetést is? Vagy ezek után azt mondja 

a vállalkozó, hogy 740-ért is vállalja az étkeztetést. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az a baj, hogy nem az árral van a legnagyobb baj.  

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Én azt mondom, ha váltás lesz, akkor egy hónap múlva 

megint nyilatkozzanak a szülők.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Akár milyen is lenne, akkor is azt nyilatkoznák, hogy 

nagyon finom.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Miért lenne az probléma, ha azt nyilatkozzák, 

hogy finom. Hiszen pont az a gond most, hogy nem finom.  

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Nem az lenne a gond, hanem az, hogy akkor is 

azt nyilatkoznák, hogy finom, ha mégsem lenne jobb, mint a mostani. A saját igaza 

védelmében nem fog mást mondani senki. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Hónapok óta azt mondjuk, hogy nem jó. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: De van változás.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Én továbbra is azt mondom nekem a mankó az lenne, mik voltak a 

szülők kívánságai, és ezek teljesültek, vagy nem? 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Amiben változás történt, változatosabb lett az étrend.  
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Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Akkor lehet, hogy annak az embernek kellene 

másként dolgozni, aki a munkafolyamat felelőse. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Szeretnék hallani egy árajánlatot. Számolt-e valaki azzal a 

verzióval, hogy mi van akkor, ha elvisszük az óvodát, és bezár a konyha. Mekkora bevétel 

kiesés ez, mennyivel növeli meg az olcsóbb ételt? Látunk-e két-három lépéssel előrébb? Hány 

munkanélküli lesz? Fenn kell tartani egy tálalót 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hány muronyi van ott, 2-3 fő? 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Ha szeptembertől ugyanúgy kell főzni mindenhol a 

gyermekétkeztetésben, akkor most miről beszélünk? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha azonos feltételek vannak mindenhol, akkor nincs 

miről beszélni. Ezt az időszakot kell áthidalni.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Vannak melléfogások a konyhán, én szoktam írásban 

jelezni, és megbeszélni. Én is fel tudnám hergelni az időseket, de nem ez a cél.  

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: A szerződésben, hogy van a felmondás? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Valóban benne van a 6 hónap, az a rendes felmondás. Van lehetőség 

rendkívüli felmondásra is, hibás teljesítés esetén, ami ha megfelelően van dokumentálva, 

akkor megállja a helyét, illetve van még egy: a szerződés akkor is megszűnhet, ha a fenntartó 

az intézményt megszünteti, átszervezi, funkció változás lesz. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Az mit takar, hogy megszünteti? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Például bekerül az óvoda az önkormányzathoz, mint szakfeladat.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Akkor megint plusz köröket futunk, és plusz pénzeket 

adunk ki, hogy átszervezzük az óvodát? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Sok mindent kell mérlegelni a testületnek, nehéz döntés. Egyfelől a 

szülők véleményét nem lehet figyelmen kívül hagyni, más kérdés, hogy jogilag nem kötelező 

a Képviselő-testületre.  

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Annyit szeretnék még hozzáfűzni, én eddig is 

komolyan vettem a tan félévekben való gondolkodást, és a magam részéről soha sem 

szüntettem volna meg a szerződést félév közben. Én azt szeretném kérni, hogy tanulmányi 

félévben gondolkodjon a testület is, és a döntését úgy hozza meg. Áprilistól olyan piaci 

mozgásra számítok, amely pótolni fogja az óvoda kiesését. Biztosan máshogy fogom látni én 

is ennek tükrében az eseményeket. Júniusra a piacbővülés miatt, nem fog olyan érzékenyen 

érinteni az óvodai megrendelés elvesztése. A helyi piac tekintetében ez most nem lenne 

kedvező döntés, de a későbbiekben már nem lesz akkora jelentősége.  

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Azt szeretném kérdezni, hogy aki ellenőrzi a munkát, 

miért nem tartózkodhat itt tovább? 
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Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Én úgy gondolom, hogy nem indokolt, hogy 10 

óra után is itt legyen.  

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Ő szokott hozzám jönni egyeztetni, és azt mondja, hogy 

teljesen máshogy csinálja a kétegyházi gyermek étkeztetést, mint ahogy itt megcsinálják.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Hol főzik a kétegyházi gyerekek ételét? 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Itt. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Akkor miről beszélünk? 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Azt mondta nekem, hogy ő még ott ízesít. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Erre már nem tudok mit mondani. Majd elvisszük 

ezt is Kétegyházára, és onnan hozzuk vissza. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Most akkor szeretném hallani a vezető óvónő 

állásfoglalását, mert engem ez kötelez. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Tudjuk, elmondtad már. Most ez arra megy ki, hogy a felelősséget 

reá tedd. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem akarom senkire tolni, de ez a huzavona megy már 

fél éve. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Érvényesül-e a személyi felelősség a konyhán, 

aminek bevezetéséről korábban beszélt Rajtár úr.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ehhez nekünk nem sok közünk van. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Csak abban a tekintetben, hogy amikor ennek a 

rendszernek a bevezetéséről beszélt Rajtár úr, akkor ebben látta a minőség biztosításának a 

feltételét. Ezért kérdezem, hogy működik-e ez a rendszer?  

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Amikor a kifogásokat mondom a konyhavezetőnek, akkor 

az a válasza, hogy ő nem így kérte, hogy megcsinálják, de nem követik az utasításait. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Eddig nem esett szó az árról, pedig az is lényeges. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ha a mostani 825.- Ft-al számolunk, és minden benne van a 

befizetések, és a normatíva, valamint a bérleti díj, így mínusz 116 700.- Ft. Ha csökken 

mennyivel, csökken? Mi az az ár, ami alá már nem mész? Mondhatunk itt 600.-Ft-ot is, de 

annak a nyersanyagtartalma már olyan kevés, hogy az, nevetséges. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ez azért is fontos, mert a költségvetést is érinti. 
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Buzgán Mihály képviselő: Nekem továbbra is az a kérdésem, hogy a megfogalmazott 

kritériumok teljesültek-e? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem 100 %-ban, de van elmozdulás. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha azok teljesültek volna, akkor a februári szülői 

értekezlet nem így alakult volna.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Valami alapján mondanunk kell, hogy menjünk el.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az alapján, hogy 26 szülő ezt szeretné. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: December 30-án volt adományosztás, ahol 30 fő kapott 

ételt, amit szó nélkül mindenki elvitt, és a konyha főzte azt is. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Bruttó 730.- Ft. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A 730.-Ft-os étkezési díj 660 000.-Ft plusz jelentene az 

önkormányzatnak.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mikor lesz a következő szülői értekezlet az óvodában? 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: 1-2 héten belül. Az iskolával kapcsolatban. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Neked mi a véleményed az étkeztetésről, mond el 

nyugodtan? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Én úgy gondolom, hogy ha el is veszünk valamennyi főt, 

valamennyit illene ott hagyni is. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Rendkívüli felmondással minek alapján veszed el? Nincs 

írásbeli indok. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ha a hibás teljesítés jól le van dokumentálva. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Van valami ledokumentálva, de ne erre a papírra 

hivatkozzunk. Jegyzőkönyv szerint semmi sincs ledokumentálva. Azt nem mondhatjuk, hogy 

a 26 szülő aláírásával mondom fel a szerződést.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Mennyi határidővel lehet felmondani a szerződést. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Intézményt átszervezni, megszüntetni gyakorlatilag rövid idő alatt 

meg lehet tenni.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Nem tudjuk mi lesz a szavazás, ezért mit mondjunk, mikor 

mondjuk fel a szerződést. Valamennyi időt adni kell a vállalkozónak is. 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Ha adunk egy hónapot, akkor utána még van két hónap és ott 

a nyári szünet. 
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A szerződés köt, akkor mi alapján mondod fel március 1-

től, vagy április 1-től? Hiába szavazunk úgy, nincs alapja a felmondásnak.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Csak hibás teljesítésre lehet hivatkozni.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Jegyzőkönyvezzük a hibás teljesítést, ha meg nincs ilyen, 

akkor nincs felmondva a szerződés. Névszerinti szavazást kérek arról, hogy a konyha 

szerződését 2014. április 1.-i hatállyal felmondjuk, vagy sem, és a szülői kérést figyelembe 

véve válasszuk a mezőberényi Tópart vendéglőt, mint szolgáltatót.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Mi alapján dönt úgy a testület, hogy felbontja a szerződést? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A szülők kérése alapján.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A szülők kérése alapján nem mondható fel a szerződés. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Hibás teljesítés esetén lehet mód rendkívüli felmondásra, ennek a 

szerződésben meghatározott feltételei az alábbiak:  

„Ha a kiszállított ételek mennyiségével, minőségével kapcsolatban kifogás merül fel, úgy azt: 

a.) Az átadás-átvételkor az Önkormányzat, és a Vállalkozó képviselője jegyzőkönyvezi.  

b.) Az átadás-átvételt követően észlelt kifogás legalább 3fő, 18. életévét betöltött személy 

egybehangzó véleményének jegyzőkönyvezésével történhet. Ez esetben e kifogást 

haladéktalanul jelezni kell a Vállalkozónak.  

Amennyiben az Önkormányzat, és a Vállalkozó között nincs egyetértés, úgy a Vállalkozó 

köteles 1 munkanapon belül írásban választ adni az Önkormányzat részére. Vállalkozó 

képviselője ebben az esetben is köteles azonnali intézkedéssel a kifogás okát az 

Önkormányzat megelégedésére megszüntetni, a problémát rendezni. 

Amennyiben a kifogást a Vállalkozó 60 percen belül nem orvosolja annak jelzését 

követően, vagy a Vállalkozó írásbeli válaszát az Önkormányzat képviselője nem tudja 

elfogadni, úgy a kifogásolt ételfajta teljes, vagy kifogással érintett részmennyisége hibás 

teljesítésnek minősül” 

Amennyiben legalább 3 alkalommal hibásan teljesít a vállalkozó, és ezek jegyzőkönyvvel 

alátámasztva, le vannak dokumentálva, akkor van alapja a rendkívüli felmondásnak. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Kellene lenni jegyzőkönyveknek. Van-e? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Még van egy hónapunk, ha lesz jegyzőkönyv 

változtatunk, ha nem lesz, nem változtatunk.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Akkor majd visszatérünk rá. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem, most szavazunk. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nincs jogalapunk. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Feltétellel, hogy amennyiben az elkövetkező hónapban 

olyan hiányosságot tapasztalunk, amit jegyzőkönyvbe fog venni az óvodavezető, és a szülők 

aláírják, akkor változtatunk. 
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Meg van határozva a szerződésben, hogy kiírhatja alá, és 

hogy írhatja alá a jegyzőkönyvet. Nem akárki írhatja alá a jegyzőkönyvet.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor annyiban kell maradnunk, hogy van egy próba 

hónapunk. Bármi felmerül, azt jegyzőkönyvezni kell. Hónapok óta tart ez a vita, alapja kell, 

hogy legyen. Nem voltunk elég körültekintőek, nem készült jegyzőkönyv. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Itt a szerződés, akkor ennek a pontjai szerint kellett volna 

eljárni. Szóltak az óvodából, hogy ehetetlen az étel? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Voltak jelzések. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Átmentél, megkóstoltad? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Van ott óvodavezető. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Én úgy gondolom, ha volt hibás teljesítés, azt az óvoda konkrétan 

jelezte pl. 2013. november 26-án a leves nem volt jó. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Amikor gond volt jeleztem a konyha felé, de nem írásban. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amikor szülői értekezlet lesz, majd megint elmegyek, és 

megbeszéljük a szülőkkel. Most a szerződés szerint nincs mód a változtatásra. Meg fogjuk 

beszélni, mik azok, amik szabályozhatják a döntésünket. Jelenleg elfogadjuk, és 

megköszönjük a felajánlott árcsökkentést.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Az árcsökkentés csak az óvodára vonatkozik, vagy 

az iskolára is, és az idősekre is. 

 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Az óvodára vonatkozik. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Én azt gondolom, hogy ez az idő alkalmas lehet arra is, hogy a 

minőségre oda figyelve megszűnjenek a kifogások. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tulajdonképpen ott tartunk, hogy addig nem tudunk lépni, 

amíg nincsenek jegyzőkönyvezve a kifogások. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Bízunk benne, hogy nem lesz kifogás. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Most ez tényleg Rajtár úron múlik. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A Képviselő-testület határozatban elfogadja a Csaba Ingatlan Kft. 

bruttó 730.- Ft-os árajánlatát. A másik a rendeletmódosítás, és ezzel lezárhatjuk ezt a 

napirendi pontot. 

 

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

elfogadjuk a Csaba Ingatlan Kft. bruttó 730.-Ft-os óvodai étkeztetésre vonatkozó árajánlatát 

kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta 

 

 18/2014. (II. 26.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadja a Csaba Ingatlan Kft (5672 Murony Arany  

 János u. 2.) óvodai étkeztetésre vonatkozó bruttó 

 730.-Ft-os árajánlatát. 

 

 Határidő: 2014. március 1. 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az étkeztetésre vonatkozó változások szükségessé teszik 

a  gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítását. Kérem a 

rendelet módosítás elfogadásáról kézfelnyújtással szavazzanak.  

 

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

elfogadta a rendeletet módosítást. (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014. ((II. 27.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  

23/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Rajtár János Csaba Ingatlan Kft. ügyvezető: Egy kérésem lenne még a tisztelt Képviselő-

testület felé. A 2013. novemberi testületi ülésen azzal a kéréssel fordultam a képviselő-

testülethez, hogy támogassák a konyha műszaki berendezéseinek a felújítását. A testület 

megszavazott 130 000.-Ft támogatást, melyet háromhavi bérleti díjból lehetett volna 

kompenzálni, mivel a számlát nem nyújtottam be, így a jóváírás sem történt meg. Most már 

meg van a számla, és az elmúlt 3 hónapra szólt a kompenzálás engedélyezése, így az lenne a 

kérésem a testület felé, hogy egy összegben igénybe vehessem a megszavazott 130 000.-Ft 

hozzájárulást.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Úgy gondolom ennek nincs akadálya. A kompenzációt 

december, január, és február hónapban lehetett volna igénybe venni, így nem látom akadályát, 

hogy utólag egy összegben kerüljön kompenzálásra a novemberi testületi ülésen megszavazott 

130 000.-Ft-os hozzájárulás. Amennyiben hozzászólás nincs, kérem kézfelnyújtással, 

szavazzanak a kérelemről. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 19/2014. (II. 26.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 hozzájárul ahhoz, hogy a Csaba Ingatlan Kft (5672  

 Murony, Arany J. u. 12.) a konyha műszaki berendezései- 

 nek felújításához megszavazott 130 000.-Ft Önkormányza- 
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 ti támogatást, egy összegben, a március havi bérleti díjból 

 kompenzálhatja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

3./ A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Következő napirendi pontunk a költségvetés, amelynek az 

írásos anyagát mindenki megkapta. Átadom a szót az ÜPG bizottság elnökének. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A rendeletben főösszeg módosítás van, a bevételi és kiadási 

főösszeg 160 232 000 Ft-ról, 165 628 000 Ft-ra változott.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A rendelet 3. §. (2) bekezdésében a működési kiadási főösszeg is 

változott 155 232 000 Ft-ról, 160 628 000 Ft-ra. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az önkormányzat költségvetésének 10. oldalán az óvodai 

költség nem ér össze az óvoda költségvetésével, a kettő különbsége  

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Csökkentettük a tartalék előirányzatot, a szociális 

étkeztetésnek csak az átadott normatívája volt betervezve, de az idősek által befizetett, és a 

konyha felé kifizetett nem, és annak a különbözetével is csökkentettük a tartalék 

előirányzatot. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Azt mondtuk, hogy az óvodába nem nyúlunk bele, de az 

5.291 000 Ft az kevesebb lesz. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az le fog csökkenni, de ez most csak tájékoztató jellegű. Egyelőre ne 

csökkentsük az óvoda költségvetését. 

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: 773.000 Ft-ot jelent a különbözet, ami az óvodai 

étkeztetés árának csökkenéséből adódik.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A végén átfordult pluszba. 

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Nem, csak az 1 846 000 Ft csökken ezzel az összeggel. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Én csak az óvodai étkezésre értettem, hogy az lesz plusszos 

ezzel az árral, nem az óvoda teljes működése. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Csak az óvodai étkeztetés nem lesz mínuszos? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A teljes óvodai, iskola, idős étkezetés, ha a minőség 

változást is sikerül kiharcolni, akkor főleg nem állítunk rosszul. Az óvodai költségvetésben be 

van állítva egy pályakezdő óvónő.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A vezető óvónőt kérdezném, hogy talált már olyan 

személyt, aki megfelelne. 
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Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Év közben nem nagyon lehet találni, jelenleg egy 

személyt tudok javasolni, egy kamuti óvónőt. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nekem nincs kifogásom ellene. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ő most nincs sehol elkötelezve? 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Nincs, GYES-en volt. Évközben nehéz személyt találni. 

Én tájékoztattam, hogy júniusban itt változások lehetnek, addig tart az egy éves megbízásom. 

Ő eleve úgy kalkulál, hogy egyelőre addig szól az ő felvétele is. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Azt azért majd egyeztessük, az óvodai költségvetésben kezdő bér lett 

betervezve, és az általad ajánlott személy már nem kezdő. Igaz, hogy 11 hónapra lett 

betervezve, és nem lesz annyi. Azt gondolom, hogy ha beszélsz vele, akkor kalkuláljátok már 

ki a bért.  

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Nem igen magasabb a bére neki sem, mint egy kezdőnek, 

mert nem sokat dolgozott. Táncpedagógusként dolgozott, de mióta a nagyobbik gyermeke 

megszületett azóta nem dolgozott. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Akkor a 11 havi átlaggal számolt bérbe bele kell, hogy férjen.  

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: De akkor is pedagógus I. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Mindenképpen pedagógus I. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Mivel lett kiszámolva pedagógus I-el? 

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Igen, de nem mindegy, hogy ezen belül 1-3 év, 4-6 év. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ezt ki tudják ők is számolni, és akkor lehet tervezni.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Úgy néz ki, hogy az önkormányzat 1 846 000 Ft-ot tesz az 

óvodához, de csökken az étkezés. Ez nem rossz, más a finanszírozás, mint régen. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ki lehet hozni nullásra, takarékos gazdálkodással. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Jobb az óvoda finanszírozása. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Már megkértem az előzetes névsort a beiratkozáshoz, és 

úgy tűnik kevesebb gyerek fog elmenni, mint amennyi beiratkozik.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Mennyi most a létszám. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: 43 fő, pontosabban 45, mert két, hátrányos helyzetű 

gyerekem van.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Beszéltünk az iskoláról is, lesz önálló első osztály. 
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Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: 7-8 fő lesz. 

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: Az óvodánál, majd figyelni kell, ki számít két 

gyermeknek. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Tudom jövőre más nem lesz ilyen. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ez nem korrekt, mert ha speciális ellátást igényel, azt 

továbbra is biztosítani kell.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Óvodával kapcsolatban még annyi az SZMSZ-ben módosítva lett a 

nyitva tartás, illetve egy fejlesztő pedagógust szeretne az óvoda. Azért, hogy a költségvetés 

tartható legyen, azt most az óvoda dologi kiadásából kellene megoldani. Költségvetést érintő 

egyéb kérés van-e? 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Nincs. Annyit, hogy a dohányozni tilos táblát színesre 

kell cserélni.  

 

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

kérem kézfelnyújtással, szavazzanak az óvoda költségvetéséről 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 20/2014. (II. 26.) önkormányzati határozat 

 Murony község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a Muronyi Önkormányzati Óvoda (5672 Murony Arany 

 János u. 3.) 2014. évi költségvetését 29 356 000 Ft kiadási 

 főösszeggel, és 29 356 000 Ft bevételi főösszeggel  

 elfogadja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

    Madarász Ágnes mb. vezető óvónő 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Murony Község Önkormányzatának költségvetés 

tervezete a következő anyag. Átadom a szót az elnök asszonynak. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az ÜPG  Bizottsági ülésen az előzetes tervezeten 

módosítottunk, bekerült a szociális étkeztetés. Benne van a polgármester úr 5 havi 

megváltása, valamint be van tervezve 100 nap szabadság kifizetése. A tartalék összege 

mennyire változott pontosan? 

 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó: 1 996 000 Ft az előirányzott tartalék. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Csökkentettük az óvodának átadott pénzeszközzel, és a 

szociális étkeztetéssel. 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Azért nem egészen így fog ez kinézni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Azt mondtuk, hogy arról beszélünk, ami van, és azt 

egyelőre hagyjuk, ami majd lesz. A bevételeknél át lett írva a földhaszonbérlet megnevezés, 

földművelésből származó díjra. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Ebből fizetni kell még bemunkálást, vagy ez a tiszta eredmény? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez tiszta eredmény, mert Szatmári úr megelőlegezi a 

kiadásokat. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Gyakorlatilag pénzmozgás nem lesz, kiadási részről. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megbeszéltem vele. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A földalapú támogatást ő veszi fel, vagy az önkormányzat? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az önkormányzaté. Olajtök lesz vetve. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Akkor az még plusz bevétel lesz. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen kb. 560 000 Ft, de ennek a kifizetése jövőre 

realizálódik.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Igen, a felét fizetik ki december 31.-ig, a másik felét jövőre.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: 16. oldalon tartunk a közművelődési intézmények kiadásait 

nézzük. Itt fel vannak sorolva a civil szervezetek, de nem kerültek bele a nyugdíjasok. A 

Bizottsági ülésen a Kulturális bizottságtól csoportosítottunk át 20 000 Ft-ot, hogy ne 

változzon a költségvetés. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A költségvetésben a civil szervezetek kérelme teljesült. 

 

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

kézfelnyújtással, szavazzanak Murony község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről, 

amely magában foglalja a civil szervezetek támogatását is. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta 

 

 21/2014. (II. 26.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Murony Község Önkormányzata (5672 Murony Földvári  

 u. 1.) 2014. évi költségvetését 165 628 000 Ft kiadási fő- 

 összeggel, és 165 628 000 Ft bevételi főösszeggel 

 elfogadja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kiegészítésként még azt szeretném elmondani, hogy a 

Szeghalom Kistérségi Társulás 2,5 millió kiegészítést kér. Beszéltem velük telefonon, és azt 

mondták, hogy a 2013. évi költségeket vették alapul, és mint tudjuk, a második félévben nem 

volt társulási normatívánk, és ők erre alapozták a követelésüket, ha be is tesszük a 

költségvetésbe ezt a pénzt, akkor is csak külön határozat alapján adhatjuk át.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Én úgy tudtam, hogy kértél részletes kimutatást, hogy 

miből adódik ez a pluszkövetelés. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kértem, de a mai napig nem kaptam semmit, így ezt nem 

is tudtuk betenni a költségvetésbe.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző:  A testület szavazzon most arról, hogy a  Szeghalom Kistérségi 

Társulás által kért összeget a testület a költségvetési rendelet módosításánál, vagy a 

költségvetési rendelet 2014. évi I. félévi felülvizsgálatánál dönt. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a jegyző úr által 

elmondottakkal, kérem kézfelnyújtással, szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 22/2014. (II. 26.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermek- 

 jóléti Intézmény (5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.) által 

 kimutatott 2 569 671 Ft várható hiányt, a költségvetési 

 rendelet 2014. évi I. félévi felülvizsgálatánál, a tényleges 

 adatok ismeretében bírálja el. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

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

kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon a költségvetésről szóló 

rendelet elfogadásáról. 

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

elfogadta a rendeletet. (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Murony község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

Murony Község Önkormányzata 

2014. évi költségvetéséről 

 

 

 



Murony Község Önkormányzata                                                                                      Murony Földvári u. 1. 

 

 20 

4./ Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2013. évi működéséről 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális 

Szolgálat 2013. évi írásos beszámolóját mindenki megkapta, szóbeli kiegészítésre átadom a 

szót a muronyi Alapszolgáltatási Központ vezetőjének. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Én úgy gondolom, hogy szakmailag, és anyagilag is jó volt 

az a közös 7 év, amíg társulásban működtünk. Jól működtünk, és jó eredményt hozott az 

önkormányzatnak. Ez egy sikeres társulás volt, és ezt nem mi rúgtuk fel. Bele kényszerültünk 

egy másik társulásba. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálattal kapcsolatban a 

pénzügyi elszámolás majd zárszámadáskor történik meg. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Szerintem mínuszos lesz a vége. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mínusz pár százezer forint lesz. Második félévben nem 

voltak meg a plusz normatívák a költségek meg mentek. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ha januárban nem kérjük vissza a plusz 800 000 Ft-ot 

akkor az most fedezné. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben az Alapszolgáltatási Központ 

beszámolójával kapcsolatban egyéb kérdés nincs, akkor kézfelnyújtással, szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 23/2014. (II. 26.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 az Alapszolgáltatási Központ 2013. évi írásos beszámoló- 

 ját, a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

5./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak, hogy ismertesse a 

szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak jelöltjeit. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A testületi ülés előtt kapta meg mindenki az anyagot. Nem kívántam 

változtatni az SZSZB összetételén az előző választásokhoz képest, de többen lemondtak 

koruk, illetve egészségi állapotuk miatt. A törzs megmaradt, a póttagok esetében fiatalítás 

történt. Kérem, hogy a Képviselő-testület fogadja el a határozatot. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben senki sem kíván kiegészítést hozzáfűzni 

akkor, kérem kézfelnyújtással, szavazzanak. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta 

 

 24/2014. (II. 26.) önkormányzati határozat 

 1. Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 megválasztja a 001. szavazókör szavazatszámláló 

 bizottság tagjának 

 Durkó Gáborné 5672 Murony, Rákóczi u. 1/1 

 Horváth Sándorné 5672 Murony, Arany J. u. 30. 

 Jeneiné Nagy Anna 5672 Murony, Tessedik u. 15. 

 szám alatti lakosokat. 

 A bizottság póttagjának: 

 Dalmadi Irén 5672 Murony, Ady E. u. 4. 

 Hegedűs Alexandra 5672 Murony, Tessedik u. 15. 

 szám alatti lakosokat. 

 

 2. Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 megválasztja a 002. szavazókör szavazatszámláló  

 bizottság tagjának 

 András Mária 5672 Murony, Áchim u. 24. 

 Baloghné Török Gizella 5672 Murony, Rákóczi u. 19. 

 Eszlári Zita 5672 Murony, Ady E. u. 11. 

 szám alatti lakosokat 

 A bizottság póttagjának: 

 Zsóri Melinda 5672 Murony, Honvéd u. 23. 

 Nagy Adrienn 5672 Murony, Földvári u. 17. 

 szám alatti lakosokat. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:  Dr. Baji Mihály HVI vezetője 

 

 

6./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A települési szilárdhulladék kezeléssel kapcsolatos rendeletünket kell 

módosítani. Jogszabály szerint bele kell tenni a rendeletbe a szerződés egyes tartalmi elemeit, 

illetve a közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezést is szükséges módosítani, mivel 2014. január 

1. napjától Murony község területén a szilárd hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatást 

a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt ideiglenes közszolgáltató végzi. 

Majd amikor ez ismét akkor szükség lesz az újabb rendeletmódosításra.  

 

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

kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon a rendeletmódosítás 

elfogadásáról. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal - tartózkodás nélkül –elfogadta a 

rendeletmódosítást. (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló 

1/2010. (I. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

7./ Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelmével 

kapcsolatban átadom a szót jegyző úrnak. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Mindenki emlékszik rá, hogy a Körösi Vízgazdálkodási Társulat, már 

korábban kért, a közmunka programban hiányzó sajáterő pótláshoz 156 000.- Ft-ot a Muronyi 

Önkormányzattól, erre küldött egy megállapodást is januárban. A testület úgy döntött, hogy a 

támogatást akkor adja meg, ha a település védelmét biztosító csatornák tisztítása is 

megtörténik. Ezek a Gyuriréti csatorna, Murony – Gyuriréti csatorna, Pece I csatorna, Pece II. 

csatorna. Ezt leleveleztem a Körös Vízgazdálkodási Társulattal, és ők írásban nyilatkoztak 

arról, hogy vállalják az általunk kért csatornák tisztítását. Így azt javaslom, hogy az általános 

tartalék terhére szavazzuk meg a kért összeget. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amikor végeztek a munkával, akkor képviselő úrral 

szemlét tartunk, és ha meg vagyunk elégedve, akkor kifizetjük a kért összeget. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Én is azt akartam indítványozni, hogy akkor fizessük csak 

ki, ha a kért munka el lett végezve. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az itt elhangzottaknak megfelelően fogom kérni a szerződés 

elkészítését. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérem kézfelnyújtással 

szavazzanak a Körös Vízgazdálkodási Társulat kérelméről. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 25/2014. (II. 26.) Önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 támogatja a Körösi Vízgazdálkodási Társulat (5700 Gyula, 

 Munkácsy M. u. 19.) közmunka program támogatási  

 kérelmét, melynek kért összege 156 000.- Ft, azzal a felté- 

 tellel, hogy a kifizetésre, Murony Község Önkormányzata 

 (5672 Murony, Földvári u. 1.) által kért csatornatisztítási  

 (Gyuriréti, Murony-Gyuriréti, Pece I, Pece II) munkák 

 elvégzése után kerülhet sor. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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8./ Óvodai SZMSZ jóváhagyása  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az óvodai SZMSZ változással kapcsolatosan átadom a 

szót a vezető óvónőnek. 

 

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: A januári testületi ülésen tolmácsoltam a szülők kérését, 

hogy a nyitvatartási idő módosítását kérik. A kérelemnek megfelelően az módosítottuk a 

nyitva tartást, illetve ennek megfelelően az Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatát is. Az új nyitva tartás 6.30 – 16.30-ig. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben az Óvodai SZMSZ változással kapcsolatban 

nincs kérdés, kérem kézfelnyújtással, szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 26/2014. (II. 26.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadja a Muronyi Önkormányzati Óvoda ( 5672  

 Murony, Arany J. u. 3.) Szervezeti és Működési Szabály- 

 zatának a módosítását. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Madarász Ágnes mb. vezető óvónő 

 

9./ Bejelentések 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megkaptuk az ajánlatot a kóbor ebek befogására, illetve a 

befogott ebek elhelyezésére is. A kóbor kutyák elhelyezéséről gondoskodnia kell 

mindenképpen az önkormányzatnak. Szekerczés Balázs gondoskodott a tavalyi évben is a 

befogásról, és a gyulai Állatotthon Alapítvány volt a befogadó hely, ezt az idei évben is 

vállalták. Évi 80 000.-Ft a kutya befogás díja, és 80 000.- Ft az Állatotthonnak fizetendő éves 

díj is, mindkettő be lett állítva a költségvetésbe. Amennyiben nincs hozzászólás, kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 27/2014. (II. 26.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadja Szekerczés Balázs vállalkozó (5661 Újkígyós, 

 Gerendási u. 10.) évi 80 000.-Ft-os árajánlatát a kóbor  

 ebek befogására, valamint elfogadja az Állatotthon  

 Alapítvány (5700 Gyula, Pejrét 3.) évi 80 000.-Ft-os 

 árajánlatát a befogott kóbor ebek tovább tartására. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán 

 polgármestert a megállapodások aláírására.  

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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Dr. Baji Mihály jegyző: A muronyi önkormányzat is nyújtott be pályázatot a 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Biztosítása Pályázati felhívásra, erről van itt az 

elutasító levél. Az elutasítás indoka az, hogy a településen ideiglenes közszolgáltató látja el a 

feladatot. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Milyen anyagi vonzata lesz ennek az önkormányzatra 

nézve?  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez nem jelent külön anyagi terhet. A Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelölte ki a közszolgáltatót, nekünk nem kell többet fizetni 

annál, mint amennyit eddig is fizettünk, a plusz költségeket a katasztrófavédelem, és az állam 

rendezi.  

 

Buzgán Mihály képviselő: A katasztrófavédelem kiszámlázhatja-e nekünk? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem, ő van közvetlen kapcsolatban az általa kijelölt 

közszolgáltatóval.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A Kormányhivatal kifogásolta, hogy nincs pontosan megnevezve, 

hogy a TELTISZ Bt. hova rakja le a folyékony hulladékot, illetve a közszolgáltatásra 

vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit be kell építeni a helyi rendeletbe. Ezért kell 

módosítani az önkormányzati rendeletet. 

 

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

kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon a rendeletmódosítás 

elfogadásáról. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, és tartózkodás nélkül –elfogadta a 

rendeletmódosítást. (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 

20/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A szociális ellátásokról szóló rendeletünket is módosítanunk kell, az 

írásos anyagot megkapta mindenki. A közgyógyellátásban van az alanyi, a normatív, és a 

méltányossági ellátás. A méltányossági nem azt jelenti, hogy a képviselő-testület vagy 

bevezeti, vagy nem, hanem köteles. A méltányossági ellátást csak az veheti igénybe, aki 

alanyi, vagy normatív ellátást nem kap. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Hozza az elutasító határozatot. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Igen, illetve hivatalból meg kell kérni a Járási Hivataltól. Sok embert 

nem fog érinteni, úgyhogy a költségvetést nem szabad, hogy felborítsa. A rendeletben a 

polgármester van felruházva a hatáskör gyakorlásával, de a képviselő-testület dönthet úgy is, 

hogy megtartja saját hatáskörben.  
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor 

kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon a rendeletmódosítás 

elfogadásáról. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, és tartózkodás nélkül –elfogadta a 

rendeletmódosítást. (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

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

módosításáról 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az orvosi ügyelettel kapcsolatban küldött a Mezőberényi 

Önkormányzat egy tervezetet. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Nekem az a legnagyobb problémám, hogy az 

ügyeleti idő nem fedi le a 16 órát. 14 órás ellátottságot biztosít. Nekem 8 órára van 

szerződésem az OEP-el. A békési ügyeleten 15 órától reggel 7-ig van ügyelet, én azt jobbnak 

tartom, Mezőberényben pedig 17 órától kezdődik az ügyelet. 

 

 Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Felveszem a kapcsolatot a békési polgármesterrel. 

Próbáltam már korábban is, de azt mondták, nem bővítik a létszámot. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Igazából nem a finanszírozási oldal, amit Mezőberény elindított, 

hanem az a rövid időn belüli 3 haláleset, ami az ügyeleti időben történt. Nem látom értelmét, 

ennek a változtatásnak, amit Mezőberény javasol. Szerintem, fel kellene hatalmazni 

polgármester urat, hogy tárgyaljon a békési polgármesterrel. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A kistérségi ülésen Békés is úgy nyilatkozott, hogy átáll 

Mezőberényhez.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Békésen kik adják az ügyeletet? 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: A Sani-Med Trans Kft. pl. Bárány Béla  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha Békés is Mezőberényhez csatlakozik, akkor nincs 

hova menni. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Én nem tudom elfogadni ezt az ügyeleti időt. 

Reggel 6.30-kor már engem hívnak, mert ők már nem mennek ki.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Ők szervezett formában csinálják? Lehetséges-e az 

önkormányzatnak közvetlenül velük felvenni a kapcsolatot? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Itt mindenki a Piriczky féle Sani-Med Trans-tól veszi igénybe a 

szolgáltatást. 
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Csak nem mindegy, hogy ki ügyel. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, Békés egy másik székhely, másik orvos csapattal.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A betegeknek is könnyebb Békésre bejutni. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Hatalmazza fel a Képviselő-testület a polgármester urat, hogy 

egyeztessen. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Korábban Piriczky azt mondta, azért nem tesz át Békésre, 

mert Mezőberényben nagyobb a kapacitás.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Nekem meg azt mondta, hogy bármikor lehet 

váltani.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Mire hatalmazzuk fel a polgármester urat? Tárgyaljon a Sani-Med 

Transsal, illetve a békési polgármesterrel. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: A Sani-Med Transsal kell csak tárgyalni, nem a 

békési polgármesterrel.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 16 órás ügyeletet szeretnénk. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Igen, ahogy Békésen is van. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A Kistérség kötött szerződést a Sani-Med Transsal, és a Kistérség 

igényelte meg a normatívát, a Kistérség utalta át nekik, és a különbözetet kellett, lakosság 

szám alapján az önkormányzatnak megfizetni. Most ez már megszűnt, gyakorlatilag az OEP-

en keresztül a Sani-Med Trans megkapja közvetlenül a támogatást, neki csak annyit kell 

bemutatnia, hogy él a szerződése a településekkel, így van a működési engedélyében. 

Igazából a Kistérségnek már nagyon beleszólása nincsen. Polgármester úr folytasson 

tárgyalásokat a Sani-Med Trans Kft.-vel, hogy átkerüljön Békéshez orvosi ügyelet 

szempontjából. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzáfűznivaló nincs, kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 28/2014. (II. 26.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 felhatalmazza a polgármester urat, hogy tárgyalásokat 

 folytasson a Sani-Med Trans Kft.-vel (5665 Pusztaottlaka, 

 Felszabadulás u. 10.) arról, hogy Murony Község orvosi 

 ügyeletét a békési telephelyen keresztül lássa el. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nekem van még bejelenteni valóm. A tegnapi nap folyamán 

500 adag adományt osztottunk ki. A csomag tartalma liszt, cukor, száraztészta, tej volt. 

Egy kérdésem is lenne. Hol van az a kijelölt út, ahol a kaszálóból feljöhetnek a traktorok? 

Minősíthetetlen, ami az Áchim utcán van. Úgy gondolom, hogy ne jöjjön fel. Mi letakarítjuk a 

sarat, ők pedig felhordják. Az erdő mellett is ki tudna menni. Ha kimegy a dűlőútra, akkor el 

tud menni az erdő mellett is. Valamikor meg volt, hogy Murvahelyhez lehet lemenni. 

Békésiek járnak ott, nem muronyiak. Legyen kijelölt út, és takarítsák le a sarat.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, most már várhatók a tavaszi munkák. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Most van egy átmeneti időszak, ha felszárad, nem lesz ilyen 

probléma. Az Arany János utca keskeny, azt nem lehet kijelölni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Más bejelentés? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Továbbra is az a véleményem, hogy meg kellene keresni az útügyi 

biztost, a Nemzeti Infrastruktúra Zrt, és a környező települések polgármestereivel 

pertársaságot alakítani. Azért, hogy garancia legyen arra, hogy a vasútépítés miatt tönkre tett 

belterületi utakat, az építkezés befejezésekor megjavítsák. Azt tudjuk, hogy meg kellene 

javítaniuk, de garancia legyen rá, ha kell havonta írjunk nekik, hogy tisztában legyenek vele, 

ez egy valós probléma. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ma reggel is egy ilyen úton voltam a Swietelsky 

Vasúttechnika Zrt. képviselőjével néztük meg az utakat. Ígéret van rá, hogy májusban, amikor 

levonulnak rendbe teszik a megrongálódott utakat. Mi a garancia arra, hogy be is tartják az 

ígéretüket? Nem tudjuk mi lesz. Már az aszfaltkeverőt is bontják. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Kell, hogy legyen betervezett költség, az ilyen jellegű munkákra is, 

vagy tartalék keret terhére.  

 

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

részvételt, és az ülést bezárom. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán       Dr. Baji Mihály 

     polgármester            jegyző 

 

 

 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla            Fekete Zoltán Ferenc 

  jegyzőkönyv hitelesítő           jegyzőkönyv hitelesítő 

 


