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Ikt. szám: 121-15/2014. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

 

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-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 

Ladányi Lászlóné képviselő 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő 

Pocsai Imre László képviselő 

 

Dr. Baji Mihály jegyző 

Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó 

 

 

 

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

határozatképes. Az ülést megnyitja.  

 

A jegyzőkönyvet Kiss Beáta köztisztviselő vezeti. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Jeneiné Batízi Julianna és Buzgán Mihály képviselőt 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. 

 

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

pontokat az alábbiak szerint elfogadja. 

 

Napirendi pontok: 

 

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

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről 
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 Előadó Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

3./ Szociális rendelet módosítása 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

    Dr. Baji Mihály jegyző 

4./ Pályázat kiírás szemétszállítási közszolgáltatásra 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

    Dr. Baji Mihály jegyző 

5./ Orvosi ügyelet 

Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

6./ Óvodai beiratkozás 

 Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző  

7./ Bejelentések 

 

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

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Első napirendi pontunk az önkormányzat 2013. évi 

költségvetési rendeletének a módosítása. Ezt előzetesen tárgyalta a pénzügyi bizottság, így 

felkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a javaslatot. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A bizottsági ülés megbeszéltük ezt a napirendi pontot, és a 

bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetés módosítását. Néhány 

kérdés felmerült, amit nem értettünk. Ilyen volt például a Művelődési Ház költségvetése, amit 

a játszótér költségei módosítottak. A Művelődési Ház, és a játszótér ugyanazon a helyrajzi 

számon található, ezért mutatkozik a játszótérre fordított kiadás a Művelődési Ház 

költségvetésében. Most még csak a kiadás mutatkozik, mivel a bevétel 2014-ben érkezett 

meg, értelemszerűen az is oda lesz könyvelve, és akkor egyensúlyban lesz. A Művelődési Ház 

tényleges költségvetése nem ennyi. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Ez önkormányzati beruházás volt. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A helyrajzi szám azonossága miatt kellett oda könyvelni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Van-e még valakinek kérdése az írásos anyaggal 

kapcsolatban?  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, kérem kézfelnyújtással 

szavazzanak a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról. 

 

 

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

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

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014. ((IV. 28.) önkormányzati rendelete 

Murony község 2013. évi költségvetéséről szóló 

4/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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2./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Következő napirendi pontunk a 2013. évi költségvetés 

végrehajtásáról, annak teljesítéséről szól, melyhez az írásos anyagot megkapta mindenki. A 

pénzügyi bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendi pontot, így átadom a szót a bizottság 

elnökének. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja azzal a kitétellel, hogy 

polgármester úr a mezőberényi óvodától kérjen részletes kimutatást az első félév kiadásáról, 

bevételéről, valamint a július, augusztus havi normatíva pontos összegéről. Ezzel a kitétellel 

javasolja a bizottság a rendelet elfogadását a Képviselő-testületnek. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, kérem kézfelnyújtással 

szavazzanak a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. 

 

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

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

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014. ((IV. 28.) önkormányzati rendelete 

Murony község 2013. évi költségvetése teljesítéséről 

 

3./ Szociális rendelet módosítása 

 

Dr Baji Mihály jegyző: Az előterjesztésben megfogalmazásra került, hogy mi indokolja a 

szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítását. A szociális étkeztetés az 

önkormányzat hatásköre, nem került át az új kistérségi társulásba. Ezzel kapcsolatban a 

rendeletünkből hiányoztak szabályozások, a rendelet módosítás megfogalmazza az új igények 

elbírálási rendjét. A módosítás tervezetet tárgyalta az Ügyrendi Pénzügyi Gazdasági 

Bizottság, és elfogadásra javasolta. Kérem, hogy a Képviselő-testület is fogadja el a rendelet 

módosítást. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, kérem kézfelnyújtással 

szavazzanak a szociális rendelet módosításáról. 

 

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

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

 

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014. ((IV. 28.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

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

módosításáról 
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4./ Pályázat kiírás szemétszállítási közszolgáltatásra 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Kormányhivatal, és a Katasztrófavédelem szeretné 

mielőbb látni, hogy Muronyban a szemétszállítás véglegesen megoldódik, ezért hoztuk előre a 

május havi testületi ülésre beütemezett napirendi pontot.  

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő távozik 

 

A pályázatot közbeszerzésre kell kiírni, aminek a költsége több százezer forint. Csak olyan 

társasághoz pályázhatunk, amely önkormányzati többségi tulajdonban van. Három 

hulladékszállító cég jöhet szóba a Békés-Manifest Kft, a Békési Kommunális és Szolgáltató 

Kft, valamint a Gyomaszolg Kft. Már előtárgyalást folytattam Békéssel, a bizottsági ülésen 

megtárgyaltuk már ezt a kérdést, és úgy gondolom a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-

ben vásárolhatna az önkormányzat 1 % tagi részt, amennyiben a Képviselő-testület 

felhatalmaz a tárgyalások lefolytatására. A Békés-Manifest Kft.-ből kivennénk a befizetett 

tagi részt, és azon meg tudnánk vásárolni az új tagi részt. Szerintem a Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft. a legoptimálisabb lehetőség számunkra. Természetesen ár alkut kell folytatni. 

Szeretnénk ha maradna ez az ár. Régebben volt Muronyban szelektív hulladékgyűjtő. Most ez 

nincs, de ha végleges szerződésünk lesz, akkor ugyanúgy, mint Békésen szelektív 

hulladékgyűjtő zsákokat fognak adni, ezzel a szolgáltatással kiegészülne a mostani 

alapszolgáltatás. Ha sikerül megállapodni az árban, és tudunk 1 % tulajdon részt vásárolni, 

akkor a törvényi előírásoknak megfelelően megoldódna a szemétszállítás. Szeptember végén 

jár le az ideiglenes szerződés, ezért van még időnk dönteni, kapkodni nem kell, de szeretnénk 

tisztán látni, és árajánlatot bekérni, és mielőbb végleges megoldást találni a 

hulladékszállításra. A pénzügyi bizottságot már tájékoztattam az elképzelésekről, a bizottság 

támogatta azt. A Képviselő-testület részéről van-e kérdés, vagy egyetértenek azzal, hogy 

tárgyalásokat folytassak  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A bizottság támogatta, hogy 3 szolgáltatótól legyen 

bekérve árajánlat, 1 % tulajdonrész vásárlását a hulladékszállító cégben, illetve azt, hogy az 

önkormányzat kilépjen a Békés-Manifest Kft.-ből, mint tag. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: És erről a májusi testületi ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés nincsen, és a Képviselő-

testület egyetért az elhangzottakkal, kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 29/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy  

 árajánlatot kérjen a Békési Kommunális és Szolgáltató  

 Kft.-től (5630 Békés, Szarvasi út 64/1.), a Békés-Manifest 

 Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től (5746 Kunágota,  

 Rákóczi u. 9.), valamint a Gyomaszolg Kft.-től ( 5500 
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 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2.), illetve tárgyalásokat foly- 

 tasson a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel az  

 1 %-os tulajdonrész vásárlásról, valamint kapjon felhatal- 

 mazást a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit  

 Kft.-ből való kilépésre. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

5./ Orvosi ügyelet 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az orvosi ügyelettel kapcsolatban el kell mondanom, 

hogy van egy kistérségi szerződés, amit fel kell mondani, és az ÁNTSZ-hez, 

Kormányhivatalhoz bejelenteni a változást, ami egy hosszadalmas folyamat. Mire a normatíva 

meg fog érkezni a szolgáltatónak, az hónapokba telik. A szerződés felmondása bizonyos 

felmondási idővel lehetséges. Ezek a lépések eddig még nem történtek meg, bár a legutóbbi 

kistérségi ülésen is úgy tájékoztattak, hogy már mindenki aláírta a szerződést, csak Murony 

nem. Aztán amikor Köröstarcsával beszéltem kiderült, hogy ők sem írták alá. Ez egy 

hosszadalmas folyamat, és a szolgáltatás a többszöröse lenne a mostaninak, és az új 

szolgáltató ugyanazokat az orvosokat alkalmazná, mint az eddigi, akkor mitől várható 

színvonalváltozás. Ma délelőtt hívott az új szolgáltató képviselője, hogy jönne aláírni az új 

szerződést, mivel mindenki aláírta.  Kérdeztem tőle, hogy Köröstarcsa, és Békés ma írta alá, 

mert amikor beszéltem velük, akkor még egyik sem írta alá. Erre mondta, hogy még azok sem 

írták alá. Mondtam, nálunk is ezután lesz még testületi ülés, és nekem tájékoztatnom kell a 

testületet. Arról nem is beszélve, hogy amíg tart az eljárás, a normatíva igénylés, addig ki 

fogja finanszírozni a működést. Régebben is volt már róla szó, hogy optimálisabb lenne 

Békéshez tartozni orvosi ügyelet szempontjából. A Sani-Med Trans Kft, és Békés is nyitott a 

kérésünkre. Betársulnánk Békéshez, és maradna minden a régiben.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Jogilag az a helyzet, hogy a Sani-Med Trans Kft.-vel az orvosi 

ügyelet ellátására a kistérség kötött megállapodást. Az alapján a kistérség kapta meg a 

normatívát, utána kötöttek az önkormányzatok külön-külön megállapodást. Tudomásom 

szerint a Békési Kistérségi Társulás nem mondta fel a Sani-Med Trans Kft.-vel a 

megállapodást. A régi megállapodás, amit az önkormányzatunk kötött a Sani-Med Trans Kft,-

vel, abban az szerepel, hogy a felmondás közlését követő 3. hónap utolsó napjával lehet 

megszüntetni a megállapodást. Mivel rendkívüli felmondási ok nem áll fenn jelen pillanatban 

önkormányzatunk részéről, így a május 1.-i időpont emiatt nem is tartható. Tudomásom 

szerint az új szolgáltatónak nincs az ÁNTSZ részéről működési engedélye, ha majd lesz, 

akkor tud finanszírozási szerződést kötni. Az más kérdés, hogy az új szolgáltató többe is 

kerülne, és az ügyeletet ellátó orvosok ugyanazok lennének. Tudomásom szerint más 

önkormányzat is gondban van emiatt, nem szeretne egyik település sem ügyeleti ellátás nélkül 

maradni. Nekem kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy május 1-től új szolgáltató lehet, 

és a régivel jogszerűen fel lehet mondani a szerződést, az új szolgáltatás nem kerülne többe, 

és nagyon jó ellátást kapnánk. Tarhoson, mivel elhunyt a háziorvos, nemrégiben kellett 

lefolytatni egy engedélyeztetési eljárást, és miután az önkormányzat kapta meg a jogot, így is 

két és fél hétbe került az engedélyezési eljárás, és a finanszírozási szerződés megkötése. Egy 

maszek cégnek nem biztos, hogy elég rá két és fél hét.  
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Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Én két dologra figyeltem fel a megküldött 

anyagban. Egyik a már említett felmondás, a másik az ügyeleti idő. Nem ír konkrét 

időtartamot, egy meghatározatlan időtartamot próbál az önkormányzattal elfogadtatni, hogy a 

háziorvosok valamennyi településen a készenléti idő meghosszabbításával segítenék. Én úgy 

gondolom 8 óra a MEP felé kötött szerződés, és senkitől sem várható el, aki egyedül van egy 

településen, hogy mindennap 10 órát álljon készenlétben. Erre van az orvosi ügyelet. 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő visszatér 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nekem az a javaslatom, hogy nem feltétlenül kell nekünk 

ezt az új szerződést aláírni amíg nem látunk tisztán. Maradjon a régi, közelítsünk Békés felé, 

ha megszűnik a Mezőberényi központ. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Egyébként, ahol velük kötöttek szerződést óriási 

káosz alakult ki. Gyulán a gyerekrendelésen, a kórházban, egyik helyen sem működik  

rendesen. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Melyik testületi ülésen hatalmaztuk fel a polgármestert, 

hogy Békéssel tárgyaljon arról, hogy oda tartozzon Murony orvosi ügyelete? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez folyamatban van. A Sani-Med Trans Kft. képviselője 

Dr. Piriczky Béla úr eddig tartózkodott attól, hogy Békéshez legyen csatolva Murony, mert a 

békési körzet jobban le volt terhelve. De ha a Mezőberényi körzete megszűnik, más lesz a 

helyzet. Már beszéltem Piriczky úrral, és ő is nyitott.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Én meg azt hallottam, hogy Izsó Gábor 

polgármester úr zárkózik el előle.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem zárkózik el Izsó úr, sem ebben, sem a 

hulladékszállítás kérdésében. Korábban tényleg nem voltak nyitottak felénk, de ez változott. 

Összefoglalva a testületnek az a javaslata… 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Most akkor hova lehet menni ügyeletre Mezőberénybe, 

vagy Békésre? 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Az országban bárhova lehet menni, a sürgősségi 

eseteket kötelező ellátni bárhol. Az egy más dolog, hogyha telefonos hívás van akkor honnan 

megy ki az ügyelet, de ha bemegy a beteg valahova, akkor ott kötelesek ellátni.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: És Muronyba ki jön ki? Eddig sem jöttek ki. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Eddig is mentőt hívtunk, ha olyan gond volt. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor a javaslat az, hogy maradjon minden a régiben, és 

próbáljunk átkerülni a békési ügyeleti körzetbe. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A májusi testületi ülésre várunk beszámolót az orvosi 

ügyelettel kapcsolatban. 
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Dr. Baji Mihály jegyző: Az legyen a határozati javaslat, hogy a Képviselő-testület úgy dönt, 

hogy az orvosi ügyelet kérdésében, információk hiányában nem tud dönteni, egyben 

felhatalmazza a polgármester urat, a szükséges tárgyalások lefolytatására. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a Képviselő-testület egyetért a jegyző úr 

által megfogalmazottakkal, kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 30/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 az orvosi ügyelet kérdésében, információk hiányában,  

 érdemi döntést nem tud hozni, egyben felhatalmazza a  

 polgármester urat a szükséges tárgyalások lefolytatására. 

 

 Határidő: 2014. május 28. 

 Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

6./ Óvodai beiratkozás 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a 2014/2015 nevelési 

évre az óvodai beiratkozás időpontját a fenntartónak kell jóváhagyni. Kérem a Képviselő-

testületet fogadja el az óvodai beiratkozás megjelölt időpontjait, hogy az óvoda tudja 

értesíteni a szülőket. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, és a Képviselő-testület 

egyetért a jegyző úr által megfogalmazottakkal, kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 31/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 az alábbi időpontokat határozza meg az óvodai  

 beiratkozáshoz: 

 2014. május 12.-én  8.00 – 13.00 óra 

 2014. május 13.-án  8.00 – 13.00 óra 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

    Madarász Ágnes mb. vezető óvónő 

 

7./ Bejelentések 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Swietelsky Vasúttechnika Kft. képviselőjével ismét 

tartottunk egy bejárást. Megnéztük az általuk használt utcák állapotát, illetve az általuk bérelt 

területeket. Azért fontosak ezek az írásos anyagok, mert ha bírósághoz kell fordulnunk az utak 
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állapota miatt, akkor ezzel tudjuk dokumentálni a kérésünk jogosságát. Eddig még nem tettek 

látható intézkedést az állagjavításra. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az Őrház utca miért maradt ki a felsorolásból? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A múltkoriban benne volt, most ott nem jártunk.  

 

Buzgán Mihály képviselő: A polgármester úr szavait szeretném megerősíteni ezzel a 

jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Számomra sem megnyugtató. A szövegezését sem találom 

megfelelőnek, és nem tartalmaz írásos garanciát arra, hogy meg is történjen utak 

helyreállítása. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Részben van rá utalás. Ha rendes úton nem lehet elérni, hogy az utak 

állapotát helyreállítsák, akkor úgy is bírósághoz kell fordulnunk. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tartok tőle én is, hogy úgy járunk majd velük is, mint az 

aszfaltkeverővel. A szerviz utat azóta sem vette át az önkormányzat, itt az eljárást 

megszüntető határozat. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ebben döntést nem kell hozni, annyit tehet a képviselő-testület, hogy 

tudomásul veszi a tájékoztatást. Annyit szeretnék még mondani, hogy a vasútfejlesztéssel 

kapcsolatban az aktív meg passzív zajvédelem miatt, az aktív a zajvédőfal, a passzív a 

nyílászáró csere. Tavaly nyáron volt egy lakossági megkeresés, hogy vegyük fel a 

kivitelezővel a kapcsolatot, segítettünk megfogalmazni, és elment a panasz levél, arra 

szeptemberben válaszolt a kivitelező a panaszosnak. A múlt héten ismételten küldtünk egy 

kérelmet, illetve tájékoztatáskérést, az önkormányzat részéről a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt., a Swietelsky Vasúttechnika Kft, illetve a tervező irányába különböző 

kérdéseket tettünk fel. Bízunk benne, hogy fogunk rá választ kapni.  

A 47-es útról, már az előbb szó volt.  

Még egy bejelentésem lenne a folyószámlahitel, amit a bizottság is tárgyalt. A testületnek 

jóvá kellene hagynia a megszüntetését. 2014. március 31. napjával megszüntetésre került, 

mert az önkormányzat anyagi helyzete nem indokolja, hogy fenntartsuk.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ne kelljen a havi költségét fizetni, ha nincs rá szükség. 

Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés nincs, akkor kérem kézfelnyújtással szavazzanak a 

folyószámlahitel megszüntetésének tudomásulvételéről. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 32/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 tudomásul veszi az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet- 

 nél (5500 Gyomaendrőd Hősök tere 11/2.) nyitott folyó- 

 számlahitel megszüntetését. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Többször felmerült már testületi ülésen az urnafal 

kérdése. Ezzel kapcsolatban van itt egy rajz, egy elképzelés, és egy árajánlat. Ez egy 32 

férőhelyes urnafal terve. Ennek 10-15 ezer forint lenne darabja, amit az önkormányzatnak 

kellene kifizetni. Az egyik falhoz lenne rögzítve, de ezt még meg kell tervezni. Még kérek 

egy másik árajánlatot is, de nem tudom érdemes e erre elindulni. Egyéb költségként felmerül 

még a név vésése, a tábla költsége, de ez már a bérlőt terheli. Nem tudom lépjek-e tovább, 

kérjek-e további árajánlatot? Úgy érzem az önkormányzat anyagi fedezet meg lenne erre 

most. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Milyen építési engedély kell hozzá? Utána kell járni.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Mindenképpen érdemes, amikor nem lehet földbe 

temetni, mert olyan az időjárás, akkor ott az urnafal. Kiszámíthatatlan az időjárás. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor kérek még árajánlatot. Amennyiben az urnafallal 

kapcsolatban kérdés nincs, akkor kérem kézfelnyújtással. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 

 33/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy 

 az urnafal építéséhez árajánlatot kérjen, illetve az építési 

 engedély kiadásának feltételeit beszerezze. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ma érkezett egy kérelem a Békési Baptista Gyülekezet 

Muronyi missziójától. Anyagi támogatást kérnének a nyári gyermektábor megrendezéséhez. 

Nem tudom a testület hogy gondolja, a civil szervezeteket támogatja az önkormányzat, akkor 

őket is támogathatnánk, akik a gyerekeknek programokat szerveznek. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Egyedül ők vállalták ezt fel. Sok programjuk van, 

a gyerekek szeretnek ott lenni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mekkora összegre gondolna a testület? Én úgy gondolom 

15- 20 ezer forint nem jelentene nagy terhet. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Mennyi gyerekről lenne szó? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A nyári napköziben kb. 30 gyerek volt, ez egy hét volt. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: És minden héten van rendezvényük. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Amikor az Alapítvány ment nyaralni, ott hogy volt a támogatás? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ott a busz volt a támogatás, az üzemanyag. 
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: kb. 30 000 Ft volt 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: És ez mennyi egy főre?  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: 3 000 Ft, mert 10 gyerek volt.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: 50 000 Ft-ot lehetne adni nekik. Táborozást 

csinálnak, heti program van. A muronyi gyerekeknek más lehetőségük nincsen. 

 

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

Baptista Gyülekezet Muronyi missziója 50 000 Ft támogatásban részesüljön kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ezt a támogatást a nyári táborra kérik? Ott nem csak 

muronyiak vannak. Miért támogassunk másokat is? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Azt nem lehet, hogy egész évre kapjanak 50 000 Ft-ot, amit a 

muronyi gyerekekre kell hogy fordítson, és a felhasznált összeggel december 31-ig el kell 

számolnia. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Békési Baptista Gyülekezet Muronyi missziója 50 000 

Ft támogatásban részesüljön, azzal a kikötéssel, hogy ezt az összeget a muronyi gyerekekre 

kell fordítaniuk, és évvégén a felhasznált összeggel el kell számolniuk, amennyiben ezzel 

egyetért a Képviselő-testület kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta 

 34/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 támogatja, hogy a Békési Baptista Gyülekezet (5630 

 Teleky u. 39.) Muronyi missziója 2014. évben 50 000.-Ft 

 támogatásban részesüljön, azzal a kikötéssel, hogy ezt az  

 összeget csak a muronyi gyerekekre fordíthatja, és évvégén 

 köteles elszámolni a felhasznált pénzösszeggel. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelt Képviselőtársak van-e még valakinek bejelenteni 

valója? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Április 16-án a Vöröskereszt eddigi titkára lemondott, és a 

lakosság engem választott meg titkárrá. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Gratulálunk. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A Minden gyerek lakjon jól program keretében 57 főre 

kaptunk vetőmagot, a listát is ők állították össze, hogy kik részesüljenek az adományból.  



Murony Község Önkormányzata                                                                                      Murony Földvári u. 1. 

 

 11 

Dr. Baji Mihály jegyző: Nyári gyermekétkeztetés? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Folyamatban van az elkészítése. 120 főt érint, és ennek a 

25 %-ára pályázhatunk, ami 30 fő. Semmilyen kategóriába sem esünk bele. 25 %-ot 

pályázhatunk meg ingyen. Lehet saját erőt is tenni hozzá. Tavaly 13 főre kaptunk, és 3-4 

időszakra osztottuk be a támogatásban részesülőket. Az óvodásoknak sokáig volt ellátás. 

Addig az iskolásokat bontottuk 2-3 hetes turnusokra. Majdnem az összes rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő sorra került. Nem ugyanaz a 13 fő kapott ellátást 54 

napon át, hanem turnusokban váltották egymást, így közel 40 fő. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be még egy térfigyelő 

kamerára, ami a játszótérnél kerülne elhelyezésre. A Kistérség is pályázott egyre az lesz itt, és 

még egy 100 %-os támogatású kamerára lehetett az önkormányzatoknak pályázni. A Polarnet 

készítené el, és a Békési Rendőrkapitányság üzemeltetné, az önkormányzatnak csak az áramot 

kell biztosítani a működéshez. A játszóteret figyelné. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A Békési Rendőrkapitánysághoz fut be a jel? 

  

Ladányi Lászlóné képviselő: A boltnál van az oszlopon a kamera, mind a három irányból 

bejövő forgalmat figyeli. 2 hete már teszt üzemmódban működik, ez egy hónapig fog tartani, 

utána működik élesben.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Azért a rendőrségnél van bekötve, mert a jogszabályi előírásoknak 

maradéktalanul ők tesznek eleget. A gyorshajtóknak rossz hír, hogy előbb-utóbb rendszám 

felismerőt is akarnak rá telepíteni.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Nem lehetne valahogy elintézni, hogy az Y-ban 

körforgalom legyen, az lassítaná a forgalmat. Nem tudnának a teherautók átszáguldani, hely 

lenne a kialakítására.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A KPM-től megkérdezem, de ez az ő hatáskörük. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Nagyon sokat lassítana a forgalmon. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az önkormányzat önerőből nem tudja megvalósítani, ahhoz 

mindenképpen pályázat kellene. A beruházás előkészítése több millió forint lenne. A 

Közlekedés Felügyelet addig biztosan nem csinál semmit, amíg a vasútfejlesztés tart.  

 

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

részvételt. 

 

Kmf. 

 

Fekete Ferenc Zoltán       Dr. Baji Mihály 

     polgármester            jegyző 

 

 Jeneiné Batízi Julianna                Buzgán Mihály 

  jegyzőkönyv hitelesítő           jegyzőkönyv hitelesítő 


