Murony Község Önkormányzata

Murony Földvári u. 1.

Ikt. szám: 121-20/2014.
Jegyzőkönyv

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 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
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Pocsai Imre László képviselő
Dr. Baji Mihály jegyző
Viszokainé Mári Renáta Békés Megyei Kormányhivatal Békési
Járási Hivatala Munkaügyi Központ kirendeltség-vezető

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit, különösképpen a Békés
Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala Munkaügyi Központ kirendeltség-vezetőjét
Viszokainé Mári Renátát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Kiss Beáta köztisztviselő vezeti.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármestert, és Fekete Zoltán
képviselőt javasolja.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről
szavazzanak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a hitelesítő
személyekre tett javaslatot elfogadja.
Ezt követően a napirendi pontok ismertetése következik, és Fekete Ferenc Zoltán
polgármester a meghívott vendégre való tekintettel kéri a Képviselő-testületet, hogy a 3.
napirendi pont legyen az első.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi
pontokat az alábbiak szerint elfogadja.
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Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről
Előadó: Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezető
2./ Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző
Jeneiné Batízi Julianna
3./ Pályázat kiírás szemétszállítási közszolgáltatásra Murony községben
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző
4./ Bejelentések
1./ Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Munkaügyi Központ Békési Kirendeltségének írásos
beszámolóját mindenki megkapta. Felkérem Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezetőt,
hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Elmondanám, hogy a Munkaügyi Kirendeltség, és az
önkormányzat kapcsolat nem új keletű. Évek óta jó együttműködés van közöttünk. A
Kirendeltség vezetői segítőkészek, a közfoglalkoztatási programok lehetőséget biztosítanak az
aktív korú ellátottak számára, hogy megszerezzék a támogatás folyósításához szükséges
ledolgozott időt. Az Önkormányzat keresi ezeket a lehetőségeket, és úgy érzem, partnerek
tudunk ebben lenni. Képviselő-testületnek van-e az írásos anyaggal kapcsolatban kérdése?
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy az idei évben lesz-e
diákmunka?
Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezető: Nem tudunk róla, de tavaly is nagyon hirtelen
jött ez a lehetőség. Mi is úgy gondoljuk, hogy nagy sikert aratott. Kedvezőek voltak a
tapasztalatok, bízunk benne, hogy lesz folytatása. Amennyiben lesz rá lehetőség, értesítjük az
önkormányzatot.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Köszönjük szépen.
Buzgán Mihály képviselő: Szeretném megköszönni a mindenre kiterjedő írásos anyag
összeállítását.
Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezető: Annyi kiegészítést tennék még az írásos
anyaghoz, hogy a beszámolóban szereplő adatok, márciusiak. Ebből az látszik, hogy a tavalyi
évhez képest 40 fővel kevesebb a munkanélküliek száma. Ez mindenképpen kedvező, annak
ellenére is, hogy ebben benne vannak a közfoglalkoztatottak is, hiszen ők április végéig
dolgoztak. A téli közfoglalkoztatás csökkentette a munkanélküliek számát, illetve úgy látjuk,
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hogy a versenyszféra irányában is érzékelhető pozitív elmozdulás. Nagyon sok egyszemélyes
vállalkozás van, amely forma tulajdonképpen csak létfenntartási forma.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A tanfolyamok létszámát sikerült feltölteni?
Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezető: Vannak jelentkezők, de még üres helyek is
vannak, úgyhogy várjuk a jelentkezőket.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés nincs, kérem a Képviselőtestületet, kézfelnyújtással szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
36/2014. (V. 28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala
Munkaügyi Központjának (5630 Békés Múzeum köz 1.)
írásos, és szóbeli tájékoztatását a 2013. évi Munkaerő-piaci
helyzetről elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester

2./ Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Következő napirendi pontunk ismertetésére átadom a szót
jegyző úrnak.
Dr. Baji Mihály jegyző: nem kívánom az írásos anyagot kiegészíteni. Jogszabályi
kötelezettségnek eleget téve állítottuk össze a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről szóló beszámolót. Az adatok jórészt, egy-két kivétellel megegyeznek az előző
évivel. Kivéve, amit az Alapítvány csinált, a gyermekek táboroztatása az nem teljesen
ugyanaz.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a tavaly előtt
110 000 Ft volt, tavaly pedig 290 000 Ft.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem a Képviselőtestületet kézfelnyújtással, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
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37/2014. (V. 28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a jegyző által készített, az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
a 2013. május és 2014. április időszakra terjedően készült
átfogó értékelést, amellyel a Képviselő-testület egyetért.
Megbízza a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést a jogszabályi előírásoknak megfelelően küldje meg véleményezésre a
gyámhatósághoz.
Határidő:
Felelős:

2014. május 31.
Dr. Baji Mihály jegyző

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az előző testületi ülésen elfelejtettem mondani, a
Kistérségi Társulás megbízott április 1-től Bélmegyeren a családgondozói feladatok
ellátásával. Kéthetente járok át, ellátni ezt a feladatot.
3./ Pályázat kiírás szemétszállítási közszolgáltatásra Murony községben
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előző testületi ülésen kapott felhatalmazás alapján 3
környékbeli hulladékszállító céget kerestem meg, és kértem árajánlatot. Közülük csak a
jelenlegi szállító a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. küldött az önkormányzat részére
árajánlatot, amely a jelenlegi hulladékszállítási díj kétszerese. Abban gondolom, egyetértünk,
hogy az árajánlat egyáltalán nem tükrözi a kormány rezsicsökkentési szándékát. Én úgy
gondoltam levélben megkeresném az illetékes minisztert, és a helyzetet felvázolva
megkérdezném, milyen módon tudunk úgy szerződést kötni, hogy a rezsicsökkentést is
figyelembe vesszük. Az önkormányzatnak a hulladékszállítási kötelező feladat ellátására
plusz forrása nincsen. Gondolom magasabb szintről, erre tudnak választ adni. Ahol jelenleg
tagok vagyunk, a Békés-Manifest Nonprofit Kft.-től árajánlatot sem kaptunk. Úgy gondolom
azért árajánlatot illett volna küldeni a 3 megkeresett szolgáltatónak, az egy aki válaszolt, az
meg a jelenlegi hulladékszállítási díj dupláját kérné. Ezt az árat szerintem az önkormányzat
nem tudja elfogadni. Azt is többször kértem a jelenlegi szolgáltatótól, hogy a megállapodás
szerinti negyedévenkénti számlázát tartsák be. Január óta szállítanak ők, és még az első
negyedéves csekket sem küldték ki, ha felhalmoznak 6-8000 Ft szolgáltatási díjat, akkor ne
csodálkozzanak, ha a lakosok nem fognak fizetni.
Buzgán Mihály képviselő: Lenne egy kérdésem, ugyanez a cég szállítja jelenleg is a
szemetet?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen.
Buzgán Mihály képviselő: A másik kérdésem, akkor hogyan tudták elvállalni feleannyi
összegért?
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Jelenleg a Katasztrófavédelem kijelölése alapján nyújtják
a szolgáltatást.
Buzgán Mihály képviselő: A továbbiakban kijelölheti a Katasztrófavédelem?
Dr. Baji Mihály jegyző: Elviekben. Jelenleg szeptember 30.-ig szól a kijelölés, amit december
31.-ig meghosszabbíthat a Katasztrófavédelem.
Buzgán Mihály képviselő: A beérkezett ajánlattal kapcsolatban észrevételem, nem szerepel
benne az állati tetem elszállítása, ami a régi hulladékszállítónál megoldott volt, és a
lomtalanítás sem, ami korábban szintén megoldott volt.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A lomtalanításra azt válaszolták, hogy majd ősszel lesz,
ha megkötésre kerül a végleges szerződés. Az állati tetemmel kapcsolatba, Békésen van egy
telep, ahol befogadják az elhullott állatot. Ha végleges szerződés lesz, akkor tudunk külön
megállapodást kötni. Ezt az árajánlatot elfogadhatatlannak tartom.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ők Gyomára szállítják a szemetet?
Dr. Baji Mihály jegyző: Nem, Békéscsabára.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A legtöbb településen a hulladékszállító cég az
önkormányzattal áll szerződésben, és az önkormányzat kommunális adó formájában szedi be
a lakosoktól a hozzájárulást. Ott az önkormányzatoknak kell hozzá tenni a különbözetet.
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Szelektív hulladékgyűjtés nem lesz? Hiányzik a lakosoknak.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Addig nem, amíg végleges szerződés nincs. Tárgyalásban
vagyok velük, szerintük mennyire reális ez az ár. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a BékésManifestben lévő tagsági részt visszakérjük, és itt befizetjük, így közbeszerzést sem kell
kiírni, ami szintén plusz költség. Még várnám a gyomai választ is.
Pocsai Imre László képviselő: Mindenképpen meg kell kérdezni őket, hogy egyáltalán nem
akarnak velünk foglalkozni, vagy miért nem adtak árajánlatot.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mivel a hulladékszállítás kötelező önkormányzati feladat,
így mindenképpen megoldást kell találni.
Buzgán Mihály képviselő: Nem tudjuk, hogy ha feláll az új államigazgatás, nekik mi lesz az
álláspontjuk a szemétszállítással.
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Dr. Baji Mihály jegyző: A Képviselő-testület egy árajánlat alapján dönteni nem tud, ezért
felkéri a polgármestert a további árajánlatok bekérésére, illetve a probléma megoldása
érdekében felhatalmazza a polgármestert a minisztérium véleményének kikérésére.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Várjuk meg amíg feláll az új kormány. Most azt sem tudjuk
kihez forduljunk.
Dr. Baji Mihály jegyző: A Képviselő-testület egy árajánlat alapján dönteni nem tud, ezért
felhatalmazza a polgármestert a további árajánlatok bekérésére, és a beérkezett árajánlatok
alapján hozza meg a döntését.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben hozzászólás nincs, kérem kézfelnyújtással,
szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozta:
38/2014. (V. 28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egy árajánlat alapján nem tud érdemi döntést hozni a
végleges hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötéséről, ezért felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert további árajánlatok bekérésére.
A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok alapján hozza
meg a döntést.
Határidő:
Felelős:

2014. június 25.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester

4./ Bejelentések
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az április testületi ülésen felhatalmazást kaptam arra,
hogy a sürgősségi orvosi ellátás végleges megoldását keressük. Ennek értelmében küldtünk
levelet Békés Város polgármesterének, illetve a Sani-Med Trans Kft. ügyvezetőjének, mind
Izsó úrral, mind Piriczky úrral beszéltem telefonon is, az előzetes megbeszéléseken
mindketten nyitottak voltak kérésünkre, hogy Murony sürgősségi orvosi ellátása Békésen
valósuljon meg. Ha Mezőberényben maradnánk a többszörösét kellene fizetni, az ügyeleti
orvosi ellátásért. Mindenki emlékszik rá, hogy az áprilisi testületi ülést követően május elején
rendkívüli testületi ülést kellett tartani az ÁNTSZ megkeresése miatt. Az ÁNTSZ május 1-el a
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t jelölte ki Murony községben a sürgősségi
orvosi ellátás elvégzésére. Én elmondtam az ÁNTSZ képviselőjének, hogy a szerződés
felbontása kötelezettségekkel jár mindkét fél részére, erre elmondták, hogy úgy adták meg az
ideiglenes engedélyt a Békés-Medical Kft.-nek, hogy mindaddig, amíg végleges döntés nem
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születik az önkormányzatoknál, addig kötelesek ellátni az ügyeleti feladatokat. A Képviselőtestület a soron kívüli testületi ülésen hozott határozatában úgy döntött, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy az OEP támogatást ideiglenes jelleggel a Békés-Medical Egészségügyi
Szolgáltató Kft. kapja meg, amíg a végleges döntés meg nem születik. Békésen holnap lesz
testületi ülés, Izsó polgármester úr az előtárgyalások alapján nyitott, fogadnak bennünket.
Békés Város így is, úgy is működteti az orvosi ügyeleti ellátást, Muronyban havonta nem sok
ügyeleti eset van, ezért nem járnak rosszul ők sem ha hozzájárulnak a társuláshoz. Ha nem
lesz megfelelő a színvonal, akkor Békéssel együtt kell valamerre lépnünk. Murony egyedül
nem tud orvosi ügyeletet fenn tartani. Most várjuk a békési döntést, utána tudunk tovább
lépni.
Dr. Baji Mihály jegyző: Van az előterjesztésben egy feladat átadási/átvételi szerződés. Volt a
rendkívüli testületi ülés, ahol született egy olyan testületi határozat, hogy ideiglenesen, amíg
végleges szolgáltató nem kerül kijelölésre azzal, hogy az OEP által finanszírozáson túl az
önkormányzat hozzájárulást nem fizet. Ez az új ideiglenes szolgáltatási szerződés, a második
oldal 7. pontja nem erről szól. Azt gondolom a Képviselő-testületnek döntést kellene hozni,
hogy a testület a polgármester úr tájékoztatóját tudomásul veszi, és a Békés-Medical
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződést a korábban hozott 35/2014. (V. 12.)
önkormányzati határozatának megfelelően fogadja el. A 7. pontban 36,9 Ft/lakos/hó összeget,
mintegy 40 000 Ft-ot kellene pluszban az önkormányzatnak fizetni az ügyeleti ellátás
működtetéséért. A Képviselő-testület a szóbeli tájékoztatást elfogadja, és felhatalmazza a
polgármestert a végleges szolgáltató kiválasztására, és az ügyelet ideiglenes ellátásával
kapcsolatos szerződést, figyelemmel a 35/2014. (V. 12.) önkormányzati határozatra, csak az
abban foglaltak szerint tudja elfogadni.
Buzgán Mihály képviselő: Meg kellene tudni mennyi az OEP finanszírozás mértéke. Akkor
reálisabban látnánk, hogy mennyire túlzott, vagy sem a havi plusz 40 000 Ft.
Dr. Baji Mihály jegyző: A Sani-Med Trans Kft.-nek is fizetett az önkormányzat hozzájárulást,
tízezer forintot, ez meg 40 000 Ft. Az egy hosszútávú szerződés volt, ez pedig egy ideiglenes
lenne.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha Békés holnap eldönti, hogy átveszi a muronyi
ügyeletet, akkor marad a régi tarifa. Arra kellene egy felhatalmazás, hogy a régi tarifával
aláírhassam a szerződést.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Eddig is ennyiért látta el az ügyeletet.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha Békés meghozza a döntést holnap, akkor nincs miről
beszélnünk. Egyébként egyik sem jobb, mint a másik.
Dr. Baji Mihály jegyző: A 3. pontban az ügyeleti idő elfogadható?

7

Murony Község Önkormányzata

Murony Földvári u. 1.

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Én már korábban is kifogásoltam ezt. Reggel, és
este egy-egy óra lefedetlen. Nekem 8-16 óráig tart a munkaidőm, így van meg a 8 óra. Az
ember ahol tud segít, de vannak olyan jogi helyzetek, amiket tisztázni kell, ki lesz a felelős, ha
történik valami.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, kérem
kézfelnyújtással szavazzanak az orvosi ügyelettel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozta:
39/2014. (V. 28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a polgármester úr szóbeli tájékoztatását Murony község
sürgősségi orvosi ellátásával kapcsolatban elfogadja,
egyben felhatalmazza a tárgyalások lefolytatására, és a
végleges szolgáltató kiválasztásának előkészítése.
A Képviselő-testület az ideiglenes sürgősségi orvosi ellátással kapcsolatos szerződést csak a 35/2014. (V. 12.)
önkormányzati határozatban foglaltak szerint tudja
elfogadni.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az önkormányzat megkapta a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Békési Tankerülete tájékoztatóját a 2014-2015 tanévre beíratott
első évfolyamos tanulókról. A tájékoztatóból kitűnik, hogy a muronyi iskola első
évfolyamába 7 fő lett beíratva, 9 fő visszamaradt az óvodában, és 5 fő nem jelent meg.
Buzgán Mihály képviselő: Az óvodában visszamaradt 9 fő most elsős lehetne?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, az lehetne. Mi alapján maradnak vissza?
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Több oka is lehet.
Dr. Baji Mihály jegyző: A Köznevelési törvény alapján eldöntheti az óvodavezető is, de
szakmai bizottság is. Engem inkább az az 5 fő zavar, aki nem jelent meg a beiratkozáson.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Valószínűleg máshova lettek beíratva.
Dr. Baji Mihály jegyző: Igen, a KLIK rendszeréből majd kitűnik, hogy hova lett beíratva az 5
fő.
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Egyre inkább jellemző, hogy az iskolással együtt viszik az
óvodást is.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Úgy gondolom azt is mérlegelni kellene a szülőknek,
hogy egy kisebb létszámú osztályban sokkal több figyelem jut egy gyerekre.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Minden szülőnek más a koncepciója a gyerekkel.
Van, aki úgy gondolja az elején legyen inkább a család közelében, és van aki azt mondja
menjen kezdettől fogva egy húzósabb iskolába.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Én mindig elmondtam, és elmondom az évzárón is, hogy
szeretnénk, ha minél több gyerek lenne a muronyi iskolába beíratva, de az önkormányzatnak
erre nincs ráhatása.
Következő bejelentés a múltkori testületi ülésen beszéltünk az urnafalról. Akkor volt egy
árajánlat 15 000 Ft/férőhely. Ebből sikerült lealkudni, így 10.000 Ft+ÁFA lenne a férőhely,
ezt az árajánlatot Minya úrtól kaptuk, beszéltem Kocsor úrral is ő 40.000 Ft-ot kérne
férőhelyenként. Az egyszemélyes sírhelyet az önkormányzat 10.000 Ft-ért adja el, ennyiért az
urnafalon lévő helyet is lehet értékesíteni. Az önkormányzat felállíttatná az urnafalat, és
megelőlegezné a férőhelyek árát, utána ezt értékesítenénk. Minya úr szeretne egy gránit urna
sírt is felállítani a muronyi temetőben, amit kifizetnünk nem kellene, az csak bemutató darab
lenne.
Buzgán Mihály képviselő: Ez a nettó ár azért csalós, mert a fizetendő ár nem az. Mert
gyakorlatilag az itt leírt 150.000 Ft mire ki kell fizetni, 190.000 Ft lesz.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez csak egy minta, ezért most senkinek sem kell fizetni,
az már az eladó és vevő közötti megegyezés, hogy mennyiért és milyet szeretne. Arról nem
esett még szó, hogy hol kellene felállítani az urnafalat.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: A ravatalozó bejáratánál két oldalt jó lenne, ott
fedett helyen is lenne.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ott nem jó, elveszi a helyet a temetéstől.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Meg elzárja a ravatalozótól a már megváltott sírhelyeket.
Én a hátsó falnál gondolnám elhelyezni.
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Vagy az oldalfalnál.
Buzgán Mihály képviselő: Valahova előre kellene tenni a bejárathoz közel.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Hol lenne ott hely?
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Valami könnyen megközelíthető helyet kellene találni a
felállításhoz.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nincsenek itt jó kőművesek, akik ezt megcsinálnák? Nem
kellene 320 000 Ft+ ÁFÁ-t fizetni érte.
Dr. Baji Mihály jegyző: Ha ez megvalósul, akkor a temető rendeletet is módosítani kell.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ha ezt megcsináltatjuk, akkor ez a miénk, és mi
értékesítjük a lakosság felé?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, így lenne.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Mennyiért tenné oda a gránitlapot?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az egyéni megrendelés lenne a vállalkozó, és a vevő
közötti megállapodás alapján.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem kellene ezt megpályáztatni, hogy később se legyen
gond belőle?
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Két helyről kértem árajánlatot Kocsor László 40 000 Ft-ot
mondott, Minya Gábor 10 000 Ft-ot.
Dr. Baji Mihály jegyző: Kitől lehetne még a környékben árajánlatot kérni? Legalább három
árajánlat legyen.
Buzgán Mihály képviselő: Úgy lenne logikus, hogy az állítsa fel az urnafalat, aki később a
további műveleteket is végzi. Ő tudja hogyan kell úgy kialakítani, hogy később előlapot
lehessen behelyezni.
Dr. Baji Mihály jegyző: Az legyen a döntés, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót
tudomásul veszi, és felkéri a polgármester urat, hogy 3 árajánlatot kérjen be. Legyen 3
árajánlat írásban.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászólás, kérdés nincs, kérem
kézfelnyújtással szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozta:
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40/2014.(V. 28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi a polgármester urnafallal kapcsolatos
tájékoztatóját, egyben felkéri a polgármestert, hogy
három írásbeli árajánlatot kérjen be, amit a Képviselő-testület következő ülése elé terjeszt.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Annyit szeretnék még elmondani a ravatalozóval
kapcsolatban, hogy a higiéniai állapotok erősen kifogásolhatók, elhanyagolt állapotban van.
Fel kellene szólítani a vállalkozót, hogy tegye rendbe. Itt a nyár csináljanak egy festést,
nagytakarítást.
Buzgán Mihály képviselő: Mezőberényben jártam nem régen, és meglepett a személyzet
empatikus hozzáállása, az odafigyelés, ami érződött az egész szertartás alatt.
Dr. Baji Mihály jegyző: Mezőberényben több temetkezési vállalkozó is van, ott sem mind
ilyen. Ott is voltak gondok. Adjon a Képviselő-testület felhatalmazást a polgármester úrnak,
hogy a temető üzemeltetőjének a figyelmét hívja fel a ravatalozó rendbetételére.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A fűnyírást is mondtam neki.
Buzgán Mihály képviselő: Gallyazni is kellene, illetve amelyik fa rossz helyen nő, azt
kivágni.
Dr. Baji Mihály jegyző: A kivágással csak óvatosan, mert az engedély köteles.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs kérem
kézfelnyújtással szavazzak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozta:
41/2014. (V. 28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy
figyelmeztesse Murony község temetőjének az üzemeltetőjét, a Békési-TEM Kft.-t (5630 Békés, Piac tér 1.) a ravatalozó rendbetételére, valamint a temetői rend kialakítására.
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Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Dr. Baji Mihály jegyző: A következő bejelentés egy tudomásul vétel. Gyakorlatilag még
tavaly nyáron egy panaszos nevében megkerestük a NIF.-et, aki a panaszosnak válaszolt az
aktív, és passzív zajvédelemmel kapcsolatban. A listát nem küldte meg, hogy mi lesz az
ingatlanokkal. Volt bent a panaszos, és ez év áprilisban ismét megkerestem a NIF.-et, és
megjegyeztem nekik azt is, hogy talán az önkormányzatot sem ártott volna tájékoztatni ezzel
kapcsolatban. Erre kaptuk ezt az értesítést. Azt láttam a helyszínen is, hogy a zajvédőfalakat
építik.
Pocsai Imre László képviselő: Hol építik?
Dr. Baji Mihály jegyző: A vasút túloldalán a Verseny utcánál. A másik oldal pedig ablak
cserét kap.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amikor végeznek a munkával, ismét fognak zajszint
mérést végezni. Felvetettem nekik, hogy amennyire az egyik oldalon felfogja a zajt a fal a
másik oldalra ugyanannyira vissza is veri. Lehet, hogy pont fordítva kellett volna a falat
felállítani, a falu felől, de mivel a tervben így szerepelt, ez van. Lesz újra zajszint mérés, és
amennyiben meghaladja a küszöbértéket, akkor további terveket készítenek.
Dr. Baji Mihály jegyző: A mellékelt listában fel van sorolva, hol terveznek nyílászáró cserét.
Most úgy tűnik a vasút jobb oldalán lesz zajvédőfal.
Pocsai Imre László képviselő: A falu felől nem lehetett volna? Erre az oldalra jobban kellene,
a házak zöme ezen a részen van.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egy egyeztetésen voltam Békéscsabán, még az aluljáróval
kapcsolatban. Ott felvetettem, hogy ismerve Murony belvíz viszonyait, nem lenne
egyszerűbb, ha a falu felől tennék az állomást, és aluljáró sem kellene, ugyanis félő, hogy esős
időszakban az aluljáróban állni fog a víz. Sokkal olcsóbb lett volna, de a terv így volt, és nem
kívántak változtatni rajta, eddig is ott volt az állomás. Most volt az útszakasz, és az aluljáró
átadása délelőtt. Ott voltunk jegyző úrral. Felvetettük a parkosítást, a veszélyes hulladékok
eltakarítását. Nem is tetszett nekik, mint ahogyan az sem, hogy az önkormányzat nem akarja a
bekötőutat. Az eddig a Közlekedési Felügyelőség kezelésében volt, miért vállaljuk fel a
takarítását, karbantartását. A 47-es főútnál a szerviz utat sem vettük át a mai napig sem, és a
hozzátartozó árkot, tudomásul is vették.
Dr. Baji Mihály jegyző: A 47-es főútnál fel van függesztve a használatbavételi eljárás.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Rákérdeztem arra is, hogy ki fogja rendbe tenni a
tönkretett utakat, majd ezeket is itt hagyják, mint a 47-es út kapcsán? Ezeket jegyzőkönyvbe
vettük, októberben lesz a végleges elvonulás.
Dr. Baji Mihály jegyző: Nincs lezárva az átadás, garancia van. A vasúti felvételi épülethez
bevezető útnak az egy része a Közlekedési Felügyelőségé egy része az önkormányzaté, egy
része a Hidasháté. Felvetettük azt, hogy az útszakasz, illetve a világítás kérdését a jövőben
rendezni szükséges.
Pocsai Imre László képviselő: Itt van ledepózva egy csomó zúzottkő, amit Békéscsabára
fognak elszállítani. A nagy kocsik a még meglévő utat is tönkre fogják tenni.
Buzgán Mihály képviselő: Nem vagyok továbbra sem megnyugodva az utak helyreállításával
kapcsolatban. Ez egyaránt vonatkozik az önkormányzati utakra, illetve a közútkezelő
fenntartásában lévő utakra. Folyamatosan arról szólnak a hírek, hogy ezt a beruházást meg
kell csinálni. Szerintem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t továbbra is nyaggatni kell a
garanciák ügyében. Amennyiben egy többmilliárdos beruházás esetén a tartalék terhére
elkülönítenek az építkezés befejezését követő kárenyhítésre, kárrendezésre pénzeszközt,
akkor az garanciának nevezhető. De az, hogy az újság leírja, hogy meg kell csinálni, az nem
garancia. Én a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megkeresését javaslom továbbra is.
Másik felvetésem a delta feltöltésére vonatkozik. 2000 óta háromszor volt jelentős belvíz
Muronyban, mondhatnánk katasztrófa helyzet volt. Keresni kellene az alternatív megoldást
arra vonatkozóan, hogy amikor özönvíz volt, akkor azt a részt vésztározóként használtuk.
Ennek a vésztározónak a kiváltásáról kell gondoskodni. A kiváltásra alternatív megoldásként
javaslom, hogy a Gyuriréti csatorna ne csak déli irányba, hanem északi irányba az NK
csatorna felé is alkalmas legyen a csapadékvíz kivezetésére. Ennek a vizsgálatát az
önkormányzat, a víztársulat a hozzákapcsolódó szakemberek helyszínrajzzal, és helyszíni
bejárással együtt nézzék meg. Az NK csatorna 1200 négyzetméter, ha oda rá lehetne vezetni a
vizet, akkor a szivattyút, ami eddig itt bent volt, azt rá lehetne az NK öntözőcsatornára
telepíteni, és akkor egyenesen be lehetne a csatornába emelni a vizet. Hivatalosan meg kell
keresni a víztársulatot, hogy működjenek közre ebben. Mi van a Murony 0158 hrsz.-ú
vízelvezető árok sorsával? Ez a vasút keleti oldalán lévő árok. Ez a régebbi rajzokon szerepel,
az új keletű rajzokon nem lehet megtalálni.
Harmadik. Továbbra sem tudom, mi az az olthatatlan vágy a vasút fejlesztők részéről, hogy
rendszeresen, minden vasúti építkezés alkalmával, a Verseny utca keleti oldalán lévő
vízelvezető árokra dúrnak egy kicsit. Most ezt az árkot sikerült teljesen betemetni. A dudacső
ott van betemetett árok alján. Ez bizonyítja, hogy az valamikor vízelvezető árok volt. Most is
megcsinálták rátemettek egy kicsit, 20évvel ezelőtt is rátemettek egy kicsit. Három ház előtt
teljesen betemették az árkot.
Pocsai Imre László képviselő: Az az árok tele van bokorral, de végig lehet rajta menni.
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Buzgán Mihály képviselő: Te most a 0158-asról beszélsz, azt tudom, hogy meg van. Most a 3.
pontban a belterületen lévő Verseny utcai házak előtti vízelvezető árokról beszéltem, az van
teljesen betemetve.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az fel van írva, hogy a munka befejeztével ki fogják
takarítani. Ha hirtelen jönne egy belvíz, akkor komolyabban fel lehet lépni velük szemben, és
azonnal helyreállítani. Addig nem engedjük el őket, amíg rendbe nem teszik. A másik a
háromszög, az csak kényszer víztároló volt régen is. A vasúti töltés alatt átszivárgott a víz, és
ráengedtük az Őrház utcára a vizet, azért gyengült meg ott az út alap is. Nem volt egy
tökéletes megoldás, arról nem beszélve, hogy tele volt szúnyoggal, békával. Amennyi haszna
volt, annyi kára is volt. A Gyuriréti csatorna bővítésére a befogadó tér megnövekedésével,
egy szakaszon meggyorsították a víz lefolyását. A csatorna kitakarítása is megtörtént, így az is
hozzájárul a gyorsabb lefolyáshoz. A Gyurirétit végig kell takarítani a vízügynek, és
biztosítani a befogadást, ha nagyobb mennyiségű eső lesz. A kényszer megoldás, amit már
majdnem alkalmaztunk is, csak akkorra megszűnt a veszély, a Tisza II szivárgójába, volt
amikor kiépítettük a vezetékrendszert. Emlékszel? Tényleg az lenne a megoldás, ha lenne egy
gravitációs rendszer, ami kivezeti a vizet. Az tökéletes megoldás lenne, és mentesítené ezt az
oldalt. A másik oldalon is biztosítani kellene, tökéletesen látod, és igazad is van. Amit
betöltöttek jegyzőkönyvezve van, hogy azt ki fogják takarítani.
Buzgán Mihály képviselő: A Levendula utcai telkek és a vasúti sín közötti területen volt-e
vízelvezető csatorna?
Pocsai Imre László képviselő: Nem volt. Az az utca közepe fele van. Azt megcsinálták.
Buzgán Mihály képviselő: Van olyan hely, ahol be van töltve, ott járnak át a nagy kocsik. Ha
jönne egy özönvíz nem folyna le a csatornában.
Pocsai Imre László képviselő: Egy markoló, és már folyik is.
Dr. Baji Mihály jegyző: Ha olyan belvíz helyzet lenne, akkor a polgármester úr a legfőbb
vezető itt, és joga van utasítást adni az azonnali rendbetételre. Amikor lakóházakat
veszélyeztet a víz, akkor akár az utat is át lehet vágni.
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Azért két napig lehetett a deltában a csapadékvíz, és az
mentette meg a falut.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Időt nyertünk, de igazából, a vasút feljelenthetett volna
azért, hogy odanyomtuk a vizet, mert a vasúti töltést veszélyeztette.
Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Igen, de mégis csak időt nyertünk vele.
Dr. Baji Mihály jegyző: Lesz valami testületi határozat, hogy a polgármester úr keresse meg a
víztársulatot, vagy kit kellene előbb megkeresni?
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Buzgán Mihály képviselő: Az út ügyben a NIF-et, 0158 hrsz.-ú csatorna ügyében a
víztársulatot. Az osztáskori rajzokon az a csatorna még szerepel, onnan tudom, hogy az a
0158-as.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hogy tűnt el?
Dr. Baji Mihály jegyző: Helyrajzi szám önmagában nem szűnik meg, ott hatósági döntésnek
kellett lenni. Térképszelvényt az alapul szolgáló döntés nélkül nem módosít a Földhivatal.
Polgármester úr bemész a Földhivatalhoz, és megkérded.
Buzgán Mihály képviselő: A valóságban létezik az árok, de a térképen nem szerepel.
Dr. Baji Mihály jegyző: Akkor szavaz arról a testület, hogy felhatalmazza a polgármester urat.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Járjunk el az út, és a 0158 hrsz-ú csatorna ügyében.
Amennyibe egyéb hozzászólás nincs, akkor kérem kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozta:
42/2014. (V. 28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy
levélben megkeresse a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt.-t ( 1134 Budapest, Váci út 45.), és írásos garancia
vállalást kérjen arra, hogy a vasútépítési munkák során
megrongálódott önkormányzati kezelésben lévő utak,
valamint a Közlekedési Felügyelőség (5600 Békéscsaba,
Szarvasi út 107.) kezelésében lévő utak helyreállítása
a vasútépítési munkák befejezése után megtörténik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat,
hogy a Földhivatalban utána járjon annak, hogy az új
térkép szelvényen miért nem szerepel a 0158 hrsz-ú
csatorna.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A fogorvos úrtól érkezett egy kérelem, hogy az
önkormányzat járuljon hozzá ahhoz, hogy a szerdai rendelési időt egy órával csökkentse. A
rendelési idő csökkentését 2014. június 01. naptól kezdődően, a lakosság számának
csökkenése, így az ellátottak számának csökkenése miatt kéri.
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Szerdán gyerek fogászat van.
Dr. Baji Mihály jegyző: Igazából a Képviselő-testület nem tehet mást, mint tudomásul veszi,
és hozzájárul, vagy másik fogorvost keres.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a fogorvosi rendelési idővel kapcsolatban
egyéb észrevétel nincs, kérem kézfelnyújtással szavazzanak.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozta:
43/2014. (V. 28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi a CLASSIC-DENT Bt (5672 Murony
Szarvasi u. 24.) kérelmét a fogászati rendelési idő 1 órával
való csökkentését, és hozzájárul a feladatvállalási szerződés 2014. június 1. napjától történő módosításához.
A rendelési idő csökkentését a lakosság számának
csökkenése indokolja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egy kérelem érkezett még be a Titán Önkéntes Járási
Mentőcsoport részéről. A Békési járásban 2013. novemberében alakult meg az önkéntes
szervezet. Anyagi támogatást kérnek önkéntes munkájuk támogatásához.
Dr. Baji Mihály jegyző: Amikor árvízi, belvízi védekezés van a településen a polgármester
intézkedik a katasztrófavédelemmel együtt. Önkéntes szervezet, amelynek a megalakítása
ajánlott volt.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mennyivel tudná az önkormányzat támogatni a
szervezetet. Én úgy gondoltam 10 000 Ft-ot fel tudunk ajánlani nekik. Amennyiben a
Képviselő-testület egyetért a támogatással kérem kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozta:
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44/2014. (V. 28.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetés terhére 10 000.-Ft,
azaz Tízezer forint kifizetésre kerüljön a Békés Megyei
Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség ( 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) részére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb bejelentés nincs, akkor köszönöm a
részvételt, és az ülést bezárom.

Kmf.

Fekete Ferenc Zoltán
polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyző

Dr. Lázár Magdolna Csilla
jegyzőkönyv hitelesítő

Fekete Zoltán Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő
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