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Ikt. szám: 121-23/2014. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

 

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 

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 

 

Dr. Baji Mihály jegyző 

Kiss András tű. ezredes, kirendeltségvezető, Békéscsabai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok, Békéscsabai 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

Serb László r. alezredes, rendőrkapitány-helyettes, Rendőrkapi-

tányság Békés 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit, különösképpen a 

meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.  

 

A jegyzőkönyvet Kiss Beáta köztisztviselő vezeti. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Ladányi Lászlóné, és Jeneiné Batízi Julianna képviselőket 

javasolja.  

 

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

szavazzanak.  

 

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

személyekre tett javaslatot elfogadja. 

 

Ezt követően a napirendi pontok ismertetése következik. 

 

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

pontokat elfogadja. 
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Napirendi pontok: 

 

1./ A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatója  a 2013. évi tevékenységről 

 Előadó: Serb László rendőr alezredes, rendőrkapitány-helyettes, Rendőrkapitányság 

    Békés 

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

Előadó: Kiss András tű. ezredes, kirendeltségvezető, Békéscsabai Katasztrófavédelmi      

   Kirendeltség 

  Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok, Békéscsabai Hivatásos      

  Tűzoltó-parancsnokság 

3./ Tájékoztató a Muronyi Polgárőrség 2013. évi tevékenységéről 

 Előadó: Nagy András elnök 

4./ Bejelentések 

 

1./ A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatója  a 2013. évi tevékenységről 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Első napirendi pontunk a Békési Rendőrkapitányság 

tájékoztatója. Az írásos anyagot mindenki megkapta. Én úgy érzem, hogy ez egy részletes 

beszámoló, mind a helyi, mind a körzethez tartozó települések vonatkozásában. Kérdés, 

hozzászólás, javaslat van-e a tájékoztató anyaggal kapcsolatban? Nekem annyi 

hozzáfűznivalóm lenne, hogy a helyi KMB megbízottal elégedettek vagyunk. A Rendőrség 

Napja alkalmából javasolta is a Képviselő-testület a kitüntetését. Talán csak annyi, hogy nem 

a biciklisekre koncentráljon, hanem inkább a gyorshajtókra. Úgy gondolom, hogy ebben a kis 

faluban az emberek figyelnek egymásra, a polgárőrséggel is jó a kapcsolat.  

 

Serb László r. alezredes, rendőrkapitány-helyettes: Rövid kiegészítést szeretnék még 

hozzátenni az írásos anyaghoz. Tisztelt polgármester úr, képviselő-testület a rendőrkapitány 

úr elnézést kér, hogy továbbképzés miatt személyesen nem tud részt venni a testületi ülésen. 

Mindenekelőtt pár szót szólnék a bűncselekmények alakulásáról. Némi növekedés volt 

Murony tekintetében. Megvizsgálva az eseteket egyértelmű, hogy a növekedés oka a vasút 

felújításhoz kapcsolható. Nem muronyi lakosok sérelmére, és nem muronyiak követtek el 

bűncselekményeket. Gyakorlatilag ez ilyen egyedi dolog, és vélhetően a jövő évben már nem 

is fogja terhelni a statisztikát. El kell mondanom azt, hogy Murony község is az egyik 

legbiztonságosabb településnek mondható mind megyei, és mind országos szinten. 

Közterületen elkövetett bűncselekményeket azért szoktuk külön kiemelni, mert a lakosságot 

leginkább ezek irritálják. A tulajdonelleni, és a közterületen elkövetett bűncselekmények. 

Ezek a településen még csekélyebb számban vannak jelen, ráadásul kapitánysági szinten az 

eredményességi mutató 67 %-os volt, az összes bűncselekmény kategóriában, és több mint  

74 % volt a közterületen elkövetett bűncselekmények esetében. Ez a szám nagyon pozitívnak 

tekinthető. Úgy gondolom, hogy a bűnügyi helyzet kiegyensúlyozott, és jó. Az itteni 

lakosokat semmiképpen sem irritálja. Tulajdonelleni szabálysértés csekély számban valósult 

meg, ezzel szintén nincs különösebb gond. Közlekedési baleset egy volt, ami személyi 

sérüléssel járt, ez is a 47-es főúton történt, ilyen szinten sincs probléma. Itt szeretnék 

reflektálni a polgármester úr felvetésére. Nagyon sok a közlekedési baleset. Tavaly az 

illetékességi területünkön 20-25 %-al növekedett. Az országos trendtől eltérően itt nagyon 

nagy számban okoznak kerékpárosok közlekedési balesetet. Ez természetesen azért van, mert 

itt a forgalomban betöltött szerepük is nagyobb súlyt kap. Nekünk központilag is végre kell 

hajtani feladatokat. A baleseti helyzet javítása érdekében pl. meghatározták május 1-el 4 

napon keresztül fokozott ellenőrzéseket kellett végrehajtani. Volt egy józan húsvét 4 napos 
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akció, ahol 11 ittas vezetőt fogtunk, és ezek között kerékpáros is volt. Muszáj, hogy 

foglalkozzunk a kerékpárosokkal. Az ittas kerékpáros legalább olyan veszélyes, mint az ittas 

gépkocsivezető.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Elvétve látni olyat, hogy a kerékpáros a zebrán 

áttolja a kerékpárt.  

 

Serb László r. alezredes, rendőrkapitány-helyettes: Békést nézve sok esetben azt hiszi a 

kerékpáros, hogy elsőbbsége van az átkelőhelynél, pedig nincs. Másik nagyobb probléma a 

járdán kerékpározás, sok esetben nagy sebességgel közlekednek, és nem figyelnek a 

gyalogosokra, és amikor ilyenkor intézkedünk, akkor borzalmasan fel vannak háborodva. 

Nagyon sokszor figyelmeztetünk, de ez nem mindig elég. Rengeteg az olyan balesetünk, amit 

kerékpárosok okoznak. Tavaly még 23-24 % volt, az összes baleset viszonylatában, idén már 

35-38 % körül van. Nekünk folyamatosan kockázat elemző értékeléseket kell csinálnunk, meg 

kell határoznunk hol, mikor következik be a legtöbb baleset, és ki kell mutatni milyen 

szabályszegésből következett be, kiknek a körében. Ezek alapján kirajzolódik, hogy kik a 

legtöbb baleset okozói, mikor követik el, és nekünk ehhez kell igazítani az intézkedéseket, Ez 

sokszor azzal jár, hogy a veszélyeztetett időszakban, és helyen fokozott ellenőrzéseket 

végzünk. A kerékpárosok közül sokan nem látják azt be, hogy ugyan olyan veszélyforrás a 

szabálytalan közlekedés, mint a gépjárművezető esetében. Amikor ittasan, lámpa nélkül sötét 

ruhában közlekedik, vagy nem ad elsőbbséget. Néhány szót szeretnék szólni még az idei évi 

kiemelt feladatainkról. Az Országgyűlési képviselő választások, az EP választások, illetve az 

őszi helyhatósági választások kiemelt biztosítása, a választások zavartalan lebonyolítása 

érdekében. Az első két választás lefutott, és teljesen eseménytelenül zajlott. Az országos 

rendőrfőkapitány úgy értékelte, hogy kiemelten jól végeztük a munkánkat. Ebben a jegyző 

úrral működtünk együtt, és minden jogsértést sikerült megakadályozni. A muronyi szavazó 

körben semmilyen probléma sem volt. Másik kiemelt feladat az összes településen kell lennie 

ügyeletnek, ez azzal jár hogy amikor a körzeti megbízott szabadságon van, vagy pihenőnapos, 

esetleg betegszabadságon van, akkor minden nap gondoskodni fogunk arról, hogy legalább 4 

óra hosszában járőrszolgálat legyen a településen. Meghallgatják az embereket, segítenek, 

ennek célja, hogy a lakosság lássa, jelen van a rendőrség. Úgy gondolom ezek a fő 

prioritások, amiről még néhány szót kellett szólnom. Várom a kérdéseket.  

 

Buzgán Mihály képviselő: A beszámolót a magam részéről alaposnak, és kimerítőnek 

találtam. A kérdésem az lenne, hogy Muronyban is telepítésre került a térfigyelő 

kamerarendszer, mennyire publikus az, hogy mettől meddig, és mit lát ez a kamera.  

 

Serb László r. alezredes, rendőrkapitány-helyettes: Ezt így fejből nem tudnám megmondani, 

már több mint 20 kamera üzemel. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Másik kérdésem milyen intézkedést lehet kezdeményezni a kamera 

felvételei alapján. 

 

Serb László r. alezredes, rendőrkapitány-helyettes: Elsődleges célja nem a szabálysértések 

feltérképezése, inkább segítséget nyújt bizonyos bűncselekmények, pl. kerékpár lopások 

felderítésében. Látjuk, hogy valaki lefeszíti a zárat, és felül a kerékpárra be tudjuk azonosítani 

a személyt is és a helyszínt is. Sok bűnözőt sikerült így megfognunk. Rendzavarásoknál, 

közterület rendjét sértő jogsértéseknél előfordult, hogy közterületen csoportos garázdaság 

felderítésében segített. Nehéz a tetten érés, mert telefonon már jó előre értesítik a tetteseket, 
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így ezzel a térfigyelő rendszerrel sok információhoz jutunk, illetve a besurranásos lopások 

esetében is. Az átmenő forgalom figyelésével ki lehet szűrni az idegen járműveket, sok 

esetben sikerült már rögzíteni, hogy milyen rendszámú gépjárművel követtek el 

bűncselekményt. Látjuk, hogy az utazó bűnözők közül ki mozog, milyen kocsival, milyen 

irányban. Nagyon nagy segítséget nyújt.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Annyit szeretnék mondani, hogy pont itt az Y-ban 

lakom, és az éjszakai, hajnali órákban olyan sebességgel közlekednek a kamionok, hogy 

sokszor az az érzésem, mindjárt belerohan a házba. 

 

Serb László r. alezredes, rendőrkapitány-helyettes: Köszönjük, ezt a jelzést meg fogjuk 

vizsgálni. Ha kell módosítjuk a jelenlegi útirány terveket 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Már azt is felvetettem, hogy megoldás lenne 

körforgalom kialakítása is, de az nagyon drága lenne. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: És engedélyeztetni is kell.  

 

Serb László r. alezredes, rendőrkapitány-helyettes: Meg fogjuk vizsgálni, és ígéretet teszek rá 

hogy keresünk egy megfelelő helyet, ahova mérőműszert helyezhetünk.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: A kamionok éjjel nem a főúton közlekednek, 

hanem Békés felől Muronyon át.  

 

Buzgán Mihály képviselő: A helységjelző táblától hány méterre lehet mérni? 

 

Serb László r. alezredes, rendőrkapitány-helyettes: Így nincs leszabályozva, de 2-300 méterre 

szoktunk, arra is figyelni kell, hogy a kamerának nagyobb a hatótávolsága, úgy kell 

elhelyezni, hogy maga a mérés a helységjelző táblán belül legyen. Pontos koordinátákkal 

megjelölve kell felterjesztenünk a mérés helyét. Általában az az elvárás, hogy olyan helyen 

kell kihelyezni kamerát, ahol az út balesetekkel terhelt, vagy sorozatos szabályszegések 

történnek. Ezt a helyzetet is balesetveszélyesnek tekinthetjük, hiszen nagy össztömegű 

járművek nagy sebességgel haladnak. Nem ígérem, hogy napokon belül változás lesz, de 

mindenképpen megvizsgáljuk. Van nappali, és éjszakai mérési lehetőség. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Kifejezetten az éjszakai órákra jellemző. 

 

Serb László r. alezredes, rendőrkapitány-helyettes: Ott korlátozottabbak a lehetőségek. 

Várhatóan ősszel minden rendőrkapitányságot el fognak látni mérőkészülékkel, illetve az útdíj 

ellenőrzést is meg fogjuk vizsgálni, hogy valóban ezt próbálják-e kikerülni. Akkor komolyabb 

büntetést ki lehet szabni, és valószínű, hogy elkerülnék ezt az utat. Megvizsgáljuk annak a 

lehetőségét is, hogy az útdíj ellenőröket ide küldjük. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A beszámolóhoz nincs hozzáfűznivalóm, átolvastam, számomra 

érthető és világos volt. Én abban szeretnék segítséget kérni, tanévzárón a polgármester úr is 

felhívta  a szülők figyelmét arra, hogy a gyerekeket ne engedjék el fürödni a Tisza II-re. Két 

nap múlva a facebookon elindult, hogy „ki jön fürcsizni? indulunk”. Ott szervezkednek, és 

mennek ki fürdeni, ha néha arra kerülnének, és ha valakit ott találnak, akkor azokat elküldeni. 

Ez talán visszatartaná a gyerekeket. A szülők sokszor otthon sincsenek, nem is tudnak róla, és 
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volt már ilyenből Muronyban tragédia. A másik szeretném megköszönni, hogy egész évben a 

bejelentett rendezvényeinket biztosítják. Most volt talán az első alkalom amióta én 

rendezvényt szervezek, hogy rendőri biztosítást kellett kérni ahhoz, hogy a rendezvényt úgy 

fejezzük be, hogy ne legyen belőle tragédia, és baleset, verekedés. Itt is elmondhatom, amit a 

lopások kapcsán Ön is említett, hogy ilyen nem fordult elő Murony történetében a 

rendezvényeken, sajnos a vendégmunkások csináltak itt egy kis közfelháborodást. Szeretném 

kiemelni, hogy felhívtam elsőként a körzeti megbízottat, mivel a szolgálati utat nem akartam 

megkerülni, de az ő szolgálata letelt. De azért azonnal öltözött, és civilben biztosította a helyet 

addig, amíg a kollégák meg nem érkeztek. Ezt szeretném megköszönni. Még jön ebben az 

évben egy nagyobb rendezvény, és valószínű, hogy addig a vendégmunkások nem költöznek 

el, de bízom benne, hogy nem lesz probléma. Én is tanultam az esetből, az éjfél az éjfél, és 

nem tart tovább a rendezvény. Köszönöm az együttműködést, és azt, hogy mindig a 

segítségemre vannak, és a körzeti megbízottunknak is köszönöm, hogy azonnal jön és biztosít 

a háttérből.  

 

Serb László r. alezredes, rendőrkapitány-helyettes: Tolmácsolni fogom, és a falunappal 

kapcsolatban várjuk a bejelentést. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Írásban megtesszük a bejelentést. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kérdése, észrevétele van-e még valakinek? Amennyiben 

nincs kérem kézfelnyújtással szavazzanak a Békési Rendőrkapitányság 2013. évi 

tájékoztatójáról. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 45/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadja a Békési Rendőrkapitányság (5630 Békés,  

 Rákóczi u. 11-13.) írásos, és szóbeli tájékoztatóját Murony 

 község 2013. évi közbiztonságának helyzetéről. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

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

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség írásos 

beszámolóját mindenki megkapta, ezzel kapcsolatban van-e kérdés, illetve szóbeli kiegészítés. 

 

Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok: Pár szót szeretnék kiegészítésként 

hozzáfűzni. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság minden évben, törvényi előírás 

alapján, a működési területéhez tartozó képviselő-testület előtt beszámol az előző évi 

tevékenységéről. A 2013-az év volt az az év, amikor már teljesen az új szervezeti formában 

dolgoztunk. A tűzoltás mellett, a polgári védelmi feladatok, és az iparbiztonsági feladatok is 

hozzánk kerültek. Mezőberényben tűzoltó őrs kezdte meg működését, ennek azért van 

jelentősége, mert korábban a legtávolabbi település 30 km-re volt a tűzoltóságtól, most ez 20 
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km lett. Murony is az őrs működési területéhez tartozik. Gyakorlatilag Békéscsaba és 

Mezőberény között félúton van Murony. A gyakorlatban ez annyit jelen, ha egy autó kell 

akkor Mezőberényből jön, ha több akkor Békéscsabáról. Az elmúlt évben Muronyban 3 

esemény volt. Egy közlekedési baleset, és két tűzeset. Amik a tűzoltók számára kihívást 

jelentő események voltak. Egy lakóház tűz, ahol egy PB palack is felrobbant, és személyi 

sérülés is történt, illetve decemberben egy nemzetközi személyszállító vonat gyulladt ki nyílt 

pályán, és a muronyi vasútállomáson állt meg. A vasúti kocsi teljes terjedelmében égett, az 

utasok kimenekítése már megtörtént, mire a tűzoltók kiértek. De az ő feladatuk volt a tűz 

továbbterjedésének a megakadályozása. Ez egy komoly tűzeset volt. Ezeket leszámítva a 

településen tűzeset nem volt.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Egy kérdésem lenne. Mint rendezvényszervező tudom, hogy a 

tűzijátéknak mik a szabályai, és milyen engedélyek kellenek hozzá. Most a hétvégén lesz egy 

esküvő, ahol az ifjú pár mindenképpen szeretne tűzijátékot, de semmilyen engedélyük sincs. 

Már hallottam olyan visszajelzést, hogy őket nem érdekli mindenképp lesz a Művelődési 

Háznál tűzijáték.  

 

Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok: Magánszemélyek pirotechnikai eszközt, 

csak meghatározott időszakban birtokolhatnak, és használhatnak. Egyébként tűzijátékot az 

tarthat akinek erre engedélye van, akinek engedélye van az tudja, hogy milyen szabályoknak 

kell megfelelni. Magánszemély azt nem teheti meg, hogy valahonnan vesz pirotechnikai 

eszközt, és használja azt. 

 

Kiss András tű. ezredes, kirendeltségvezető: A Megyei Rendőrfőkapitányság engedélye kell a 

tűzjátékhoz. Engedély nélkül nem lehet. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Én ezt tudom, de azért szerettem volna, hogy jegyzőkönyvben 

szerepeljen, mert hétvégén lesz az esküvő, és vannak visszajelzések, hogy őket nem érdekli, 

hogy én mit mondok, akkor is lesz tűzijáték. Én pedig nem szeretném ha felgyújtanák a 

Művelődési Házat és a környékét.  

 

Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok: Tortára rakható kis tűzijátékot 

használhatnak.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem ilyenről van szó.  

 

Kiss András tű. ezredes, kirendeltségvezető: Ez rendőrségi ügy. Őket ki lehet hívni, ha mégis 

lesz, és akkor ők el fognak járni. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Egy kis pontosítás kellene, az 1. számú mellékletben vannak 

felsorolva „Kimutatás gyakorlatokról”, és az óvoda címe nem jó, illetve az iskola címe sem 

pontos.  

 

Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok: Nagyon sok helyen megfordulunk 

iskolákban, üzemekben, fontos a helyismeret, hogyha éles helyzetben beavatkozásra kerül sor, 

akkor főleg az irányítóknak rendelkezni kell helyismerettel. Tudják hol van vízforrás, 

melegedő, hol kell lekapcsolni a villanyt, és azért járjuk a helyeket, hogy ismereteink 

legyenek. 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Vannak tűzvédelmi és riasztási terveink az 

intézményekre. Ami még ide kapcsolódik az a hulladékszállítás. Muronyban jelenleg a 

Katasztrófavédelem által kijelölt ideiglenes szolgáltató látja el a feladatokat. Nem igazán 

sikerült előrébb lépni a végleges szerződés megkötéséhez. Kértünk árajánlatokat voltak, akik 

nem is válaszoltak, a beérkezett ajánlat pedig a mostani díj duplája. Szeretnénk, ha 

zökkenőmentesen a rezsicsökkentés betartásával sikerülne végleges szerződést kötni. 

Keressük a megvalósítás útját, a megoldást. 

 

Kiss András tű. ezredes, kirendeltségvezető: Az előző időszakban a hatósági, és a beavatkozó 

tevékenység egybe forrt, ez most kettévált a hatósági tevékenységet a kirendeltség végzi. 

Ebben az előző évekhez képest nincs változás az állampolgárok ugyanazon a címen érhetnek 

el bennünket, a kirendeltség ugyanott található, ahol a tűzoltóság. Továbbra is nagy erőt 

fektetünk a megelőzésre, legyen szó szabadtéri tűzről, rendezvényről. Ebben fogom is kérni 

jegyző úr segítségét, belső szabályozók kialakítására, illetve felhívnám a figyelmet, hogy a 

mai napon küldtünk ki meghívót, mely szerint július 16-án Békésen lesz egy rendezvény a 

Munkaügyi Kirendeltség helyiségében, minden járási központban megcsináljuk ezt, és 

megpróbálunk olyan témakörökkel előállni, ami sokakat érint. Gazdasági területeken 

keletkező tüzek, tarló tüzek, szabadtéri rendezvények. Amennyiben van olyan személy, akit ez 

érdekel, szívesen látjuk. A felmerülő kérdésekre igyekszünk választ adni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben 

nincs kérem kézfelnyújtással szavazzanak a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

beszámolójáról.  

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 46/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadja a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Békéscsabai 

 Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (5600 Békéscsaba,  

 Kazinczy u. 9.) írásos, és szóbeli beszámolóját a 2013. évi 

 tevékenységéről. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

3./ Tájékoztató a Muronyi Polgárőrség 2013. évi tevékenységéről 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A kiküldött testületi anyagban a Muronyi Polgárőrség 

írásos beszámolóját mindenki megkapta. A testületi ülésen a polgárőrség nem képviselteti 

magát, így a felmerülő kérdéseket írásban továbbítjuk részükre. Nekem a beszámolóval 

kapcsolatban annyi kifogásom van, hogy az önkormányzat által folyósított támogatás 

felhasználása nincs számlával alátámasztva.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Javaslom a beszámoló elfogadását, de kérjük azt, hogy az 

önkormányzat által nyújtott támogatást számlával igazolja. 
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az összes civil szervezet tudja, hogy decemberben el kell 

számolni a felhasználással. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Lehet, hogy leadták ők is csak a beszámolóhoz nem mellékelték. 

Fogadjuk el a beszámolót azzal, hogy az önkormányzati támogatás számlákkal való igazolását 

köteles pótolni. 

 

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

kézfelnyújtással szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 47/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat 
 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadja a Muronyi Polgárőrség (5672 Murony, Kossuth u. 

 20/a.) írásos beszámolóját azzal a kiegészítéssel, hogy az  

 önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználását szám- 

 lával köteles igazolni. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

4./ Bejelentések 
 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előző testületi ülésen megbeszéltek alapján írásban 

megkerestük mind Békést, mind a Sani-Med Trans Kft-t. Békés Önkormányzat hozzájárulását 

adta ahhoz, hogy Murony orvosi ügyeleti ellátása Békésen legyen, illetve a Sani-Med Trans 

Kft. levelét is megkaptuk, miszerint vállalja Murony község sürgősségi orvosi ellátását Békési 

központtal, a korábban érvényben lévő díjtétellel. Ezek alapján írtunk a Sani-Med Trans Kft.-

nek, hogy küldjék meg részünkre a szerződésmódosítást, ez azonban a mai napig nem érkezett 

meg. Amíg ez nincs meg lépni nem tudunk, és köteles ellátni a szolgáltatást az ÁNTSZ által 

kijelölt szolgáltató. Vannak olyan jelzések, hogy Békés is hadilábon áll a Sani-Med Trans 

Kft.-vel. Nem tudom ebből mennyi az igazság. Doktornő esetleg tud valamit? 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Igen, pont ma találkoztam az ÁNTSZ 

képviselőjével, és mondták, hogy is problémák vannak az ügyelet kapcsán. Bejelentések 

érkeztek hozzájuk, és vizsgálatokat folytatnak ellenük.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az ideiglenes kijelölt orvosi ügyelettel is vannak gondok, 

már az eltelt rövid időben is volt, hogy rájuk kellett szólni, hogy kijöjjenek a beteghez.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Ugyanaz az orvosi gárda látja el az ügyeletet, mint 

akik korábban.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ezért vagyok gondban én is, és kérném a testület 

segítségét a döntésben. Mivel járnak jobban a lakosok, ha elfogadjuk az új ügyeletet, vagy új 

szerződést kötünk a régi szolgáltatóval? Mi lenne a jó döntés? 
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Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Véleményem szerint ez az egész rendszer össze 

fog omlani.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor ne sürgessük a dolgokat, hanem várjuk ki mi lesz? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az ÁNTSZ kijelölése alapján mezőberényi székhellyel ideiglenes 

szolgáltató van. A Képviselő-testület ahhoz, hogy működni tudjon a cég és megkapja a 

normatíva támogatást, hozott egy döntést, hogy jóváhagyja mindaddig az ideiglenes kijelölést, 

amíg a végleges szolgáltató kijelölésére nem kerül sor. A határozatot megkapta az ideiglenes 

szolgáltató, mi kértük, hogy ennek megfelelően kellene egy szerződés, és készítsék el. Az 

általuk elkészített szerződésben az szerepelt, hogy a normatíva támogatáson felül még tegyen 

mellé az önkormányzat bizonyos összeget. Mi tájékoztattuk őket, hogy a testület hozott egy 

határozatot, mely szerint a normatíván felül nem járul hozzá az önkormányzat a működéshez. 

Most felveszik a támogatást, mint kijelölt szolgáltató, a feladatot ellátják, de az 

önkormányzat, és a kijelölt szolgáltató között szerződés a mai napig sincs.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az ideiglenes engedély feltétele azonban az volt, hogy 

amíg végleges döntés nem születik kötelesek ellátni a feladatot.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A lakosság szempontjából az lenne jó, ha átkerülne az 

ügyelet Békésre. Könnyebb lenne Békésre eljutni. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A levelezésen látszik, Piriczky úr nyilatkozott, hogy a Sani-Med 

Trans Kft. részéről rendben, vállalja Békés központtal, változatlan díjtétellel. Izsó Gábor is 

hozzájárulását adta. Írtam nekik, hogy örülünk a lehetőségnek, és várjuk a 

szerződésmódosítást, erre a mai napig nem jött válasz. Ha meglesz a szerződés, és a 

képviselő-testület dönt, onnantól kezdve az ÁNTSZ-nek, és az OEP-nek a feladata, hogy az 

időpont mikortól lesz érvényes.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Idő kell arra is, hogy a lakosságot kellően tájékoztassuk. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: A békési telephely lenne a jobb. Egyébként egyik 

sem különb, mint a másik. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Hozni kellene egy határozatot, hogy az orvosi ügyeletről szóló 

tájékoztatást a testület tudomásul veszi. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben az orvosi ügyelettel kapcsolatban 

hozzászólás nincs, kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 48/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 tudomásul veszi a polgármester orvosi ügyeletről szóló 

 tájékoztatását. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Következő bejelentés az urnafal. Megkerestem 

Békéscsabát is árajánlatkéréssel, illetve Kocsor urat is. Ők írásban nem nyilatkoztak, de 

szóban jóval magasabb árat ajánlottak, mint Minya úr. Jelenleg ez az egy írásbeli árajánlat 

van, ami elfogadható is. Mi a véleménye a testületnek? Tovább lépjünk ebben az irányban, 

vagy várjunk még?  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: A 10 000.- Ft urnánként nem olyan sok.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az urnafal árát most ki kell fizetni, de ez meg fog térülni 

akkor, amikor az önkormányzat értékesíti. Az meg egyéni igény szerint lesz, hogy ki milyen 

előlapot szeretne. A sírhelynek is meg van az ára, itt is meg lesz határozva az értékesítés ára. 

Amennyiben tovább léphetek, kérem a testület hozzájárulását.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ehhez nem kell rendeletet módosítani? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Majd kell. Most annyi kellene csak, hogy a képviselő-testület Minya 

Gábor kőfaragó egyéni vállalkozó árajánlatát az urnafal készítésre elfogadja, felhatalmazza 

Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a szükséges feladatok ellátására, és a 2014. évi 

költségvetésében az urnafal elkészítéséhez szükséges pénzeszközt biztosítja. 

 

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

kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 49/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadja Minya Gábor kőfaragó (5630 Békés, Kisvasút sor  

 1.) árajánlatát az urnafal készítésére, és felhatalmazza  

 Fekete Ferenc Zoltán polgármestert a szükséges feladatok 

 ellátásával, valamint a 2014. évi költségvetésben az urnafal 

 elkészítéséhez szükséges pénzeszközt biztosítja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A hely kijelölés megtörtént? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javaslatot kérnék a testülettől. Lehetne az épület mögött, 

de ott nem igazán jó. Esetleg a bejáratnál valahol. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A bejáratnál kellene valahol.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Jól megközelíthető helyen, hogy esős időben se 

kelljen a sárba menni. 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A bejárat mellet kell találnunk egy helyet úgy, hogy a 

sírokat se zárjuk el.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nincs arra szabály, hogy hova lehet elhelyezni urnafalat? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A helyi építési szabályzatban nincs meghatározva. Polgármester úr 

majd egyeztet Minya úrral, gondolom ki fog jönni, és akkor lesz konkretizálva. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amikor megmondja ő hová javasolja, akkor tájékoztatom 

a testületet, semmiképpen sem akarom egyedül eldönteni, hová kerüljön felállításra.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: A temető bejáratnál jobbra van egy elég nagy üres 

hely, oda kellene tenni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ez kétoldalas urnafal, 16-16- férőhellyel.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Meg kellene beszélni azt is a vállalkozóval, hogy 

az urnafal előtt lebetonozná a helyet, hogy száraz lábbal meg lehessen közelíteni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Azt járdalappal is ki lehet rakni.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Meg lehet nézni a környékbeli temetőket is, hogy ott hogyan van 

kialakítva. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Amikor mindez meg van, utána kell a temető rendeletben 

meghatározni az összegét, a rendelet melléklete tartalmazza majd. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Májusban volt önkormányzati menetrendi egyeztetés, 

ennek kaptuk meg a napokban az emlékeztetőjét. Ezen az egyeztetésen, mivel a VOLÁN 

képviselője is ott volt felvetettem a békési járat sűrítését. Ígéretet kaptam rá, hogy 

megvizsgálják a kérést, de hogy mi lesz belőle, illetve mikor fog megvalósulni azt nem 

tudom. Egész délelőtt nem lehet haza jutni Békésről. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Régen ott volt a vonat. Azt mondták nem volt rajta utas, de 

ez azért nem teljesen igaz így. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Békés talán próbálkozik a vasút visszaállításával. Lehet, 

hogy akkor több vonat megállna Muronyban, de nem valószínű, hogy ebből lesz valami. Ez 

csak egy tájékoztató volt. Következő a Csaba Ingatlan Kft kérése. Az önkormányzati 

gőzüstöt, ami rossz, szeretnék saját tulajdonú gőzüsttel lecserélni. Úgy gondolom, hogy ez 

ellen nem lehet kifogásunk. Azonban ha kiteszi a régit, azt valahova be kell tenni, ha a 

későbbiekben szükséges, akkor azt bármikor vissza tudjuk állítani.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Hova tudnánk tenni? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az önkormányzatnál valahol, vagy a vízműnél. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Megnézted te azt az üstöt? 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Én műszakilag nem értek hozzá. 

 

Buzgán Mihály képviselő: De megnézted, hogy mi baja van? Az egy dolog, hogy itt leírja, 

hogy baja van.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szivárog. Nem mondaná, ha nem kellene neki.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Már tavaly év végén is jelezte, hogy gond van vele.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az önkormányzatnak ebbe nem kell beszállni. 

Amennyiben egyetértenek a cserével, kérem kézfelnyújtással szavazzanak: 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 50/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 hozzájárul ahhoz, hogy a Csaba Ingatlan Kft (5672 Murony 

 Arany J. u. 12.) az önkormányzat tulajdonában lévő kony- 

 hán található RKG 2000 típusú gőzüstöt saját tulajdonú gőz- 

 üsttel lecserélje. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gőzüst 

 elhelyezésére. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előző testületi ülésen Buzgán képviselő úr részéről 

felmerült a kérés, hogy vegyük fel a kapcsolatot a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel, a vasút 

építéshez kapcsolódóan megrongálódott önkormányzati utakkal kapcsolatban. Kovács Ádám 

Antal a Swietelsky Vasúttechnika Kft. képviselője, vele folyamatos kapcsolatban vagyunk. 

Személyesen most nem tudott kijönni, de írásban ismét megerősítette a korábban tett ígéretet, 

miszerint a munkák befejezése után közös bejárást tartunk, és rendbe teszik a megrongálódott 

utakat. Azt ígérte, hogy a jövő héten személyesen is eljön, és bejárjuk az érintett utakat. A 

balesetveszélyes helyeken azonnal kijavítják. Több jegyzőkönyv is van, amiben ígéretet tettek 

arra, hogy a befejezés után rendbe teszik a megrongálódott utakat. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Lehet, hogy az jó megoldás lenne, ha az utolsó bejárásnál, akár a 

teljes képviselő-testület ott lenne, én is ott leszek. A vasúti bekötőút átadásnál is szóvá tettem, 

illetve jegyzőkönyvbe vetettem hiányosságokat.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Buzgán képviselő úr érdeklődött arról az előző testületi 

ülésen, hogy az új térképen miért nincs rajta a 0158 hrsz.-en található csatorna. Jártam a 

Földhivatalban Békésen. Ezt a helyrajzi számú csatornát nem tudják, hogy miért nem szerepel 

az újabb térképen, de azt mondják, hogy a 162-es, ami keresztben jön csatorna, ugyanaz ki 

van hagyva a helye, egy helyrajzi szám alatt van a két csatorna. Kértem volna valami írásos 

anyagot róla, de az nincs. Kivettük a nagy térképet, azon megtaláltuk a 0158-at. Kérdeztem, ki 

szüntette meg, azt mondták nincs megszüntetve, csak másik helyrajzi szám alatt van. 
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Dr. Baji Mihály jegyző: A megszüntetéshez hatósági határozat kell. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nincs megszüntetve, de nem él.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Ez mit jelent? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nincs szám. Azt mondják ez a 162-es folytatása, amit itt 

megy keresztül a békési vasút mellett a földútnál. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A szemafor mellett? Ott valameddig bemegy a csatorna. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: De ha, gondolod menjünk be együtt, és nézzük meg még 

egyszer.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Másik kérdésem, kérhetjük-e a víztársulattól ennek a csatornának a 

rekultiválását?  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mindenféleképpen, mivel azt mondta a Földhivatal, hogy 

ez létező csatorna. Vannak vízügyes munkások, akikkel rendbe tudják tetetni.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Tehát a víztársulás kidolgozhatná azt, hogy működőképessé tegye 

a csatornát. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Földhivatal azt mondja, hogy ez élő csatorna. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A vasúttal kapcsolatban az a kérdésem, hogy a Swietelsky 

képviselője Kovács úr mennyire megbízható? Mennyire bízhatunk abban, hogy a megígért 

javításokat el is fogják végezni a munkák befejezése után?  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ő egy bizonyítani akaró fiatalember. Azért íratom a 

jegyzőkönyveket is mindig, hogy ha még sem tartja a szavát, akkor legyen valami a 

kezünkben, ha bírósághoz kell fordulnunk. Addig eljutottunk már, hogy az Őrház utcát 

egyértelműen kijavítják. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Én a Verseny utcáról beszéltem, ahová a zajvédőfalat tették. Az 

az utca borzalmasan tönkre van téve.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az Őrház utca is nagyon tönkre lett téve. Csoda, hogy a 

vízvezeték nem tört el megint.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Én a zajvédőfalat nem értem. Pont a falura veri 

vissza a zajt. Szerintem rossz oldalra rakták. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szerintem is.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Kérdés az ott lévő házak mennyivel vannak közelebb a 

vasúthoz, mint a falu felőli oldal házai. Kik laknak a falu felől, közvetlenül a vasút mentén?  
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Több ház van, egész utca. A másik oldalon pedig néhány 

ház.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Beszéltem olyannal, aki a zajvédőfal túloldalán lakik, és azt 

mondta, hogy észre lehet venni. Fel fogja a zaj egy részét. Nekik jó.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Volt már egy vizsgálat. A jegyző úr írt a NIF-nek, és azt 

mondták, ha minden kész lesz, és megtörténnek a nyílászáró cserék, akkor majd visszatérnek 

a falu felőli zajvédőfal kérdésére. Újabb méréseket végeznek és az alapján fognak dönteni, az 

egyéb teendőkről. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Korábban volt felmérés, hogy hol lesz ablak csere, illetve voltak, 

akik kimaradtak a felmérésből, és én segítettem levelet írni nekik.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Érkezett egy pár lakossági bejelentés repedéssel 

kapcsolatban is. Ennek az ügyintézése folyamatban van, csak megvártam a biztosító 

visszajelzését. A biztosító azt mondta, hogy ez közvetlenül a lakosok, és a NIF közötti ügy. A 

NIF-hez kell fordulnunk a lakossági panaszokkal, és majd ők küldenek ki szakembert, aki 

megvizsgálja a házakban keletkezett károkat, és eldönti, hogy összefüggésben van-e a 

megnövekedett forgalommal.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A fő utat nem fogják megjavítani, amit szintén az ő nagy gépeik 

tettek tönkre? Lassan már közlekedni sem lehet rajta.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A gond az, igaz hogy a község területén halad át az az út, 

de közútkezelő tulajdonában van. Ők azt várják, hogy a közútkezelő jelezze feléjük a 

problémát.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Akkor jelezzük a közútkezelőnek, hogy tönkre mentek az utak, 

és tegyék, vagy tetessék rendbe.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szeretném bejelenteni, hogy a Szeghalmi Kistérségnek a 

szerződésnek megfelelően átutaltuk a lakossági létszám arányos hozzájárulást.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Igazgatási költséget. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kaptam egy lehetőséget, van egy olyan lehetőség, hogy 

100 %-os támogatásra lehet pályázni épületfelújításra. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ez KEOP-os pályázat? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nagyon rövid határidő van. Amennyiben támogatja a 

testület, akkor beadom a hivatalt, hátha rá tudnak segíteni napelemmel a fűtésre.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Az óvoda lenne a legfontosabb.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Kezdjük az óvodával? 
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Dr. Baji Mihály jegyző: Tudom, hogy a Polgármesteri Hivatal ellen beszélek, de szerintem az 

óvoda lenne a legfontosabb. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ott tudnánk talán legjobban kihasználni, 

fűtéskorszerűsítés, napelem, hőszigetelés, nyílászáró csere. Akkor az a testület véleménye, 

hogy az óvodára legyen megírva a pályázat? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Maximum hány milliót lehet elnyerni? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Maximum 150 milliót. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Utófinanszírozott ez is? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Minden pályázat az. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ez már közbeszerzés. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Építésnél 25 milliótól. Akkor biztosan közbeszerzés. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Holnap majd tisztázom velük. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: És akkor melyik pályázat? Van egy komplex, és van egy 

napelemes. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A komplex lesz. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: És a hivatalnál a napelemes? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Csináljuk meg az óvodát. Úgy gondolom egyet csináljunk meg jól. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Volt egy kistérségi pályázat is abban benne volt az iskola, 

és az óvoda is, ebben benne vagyunk 50 millióval, de ez még nagyon bizonytalan. Sok az 

ígéret. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nehogy úgy járjunk, mint az egészséges életmód pályázattal. 

Nyertünk, de forráshiány miatt tartalék listára kerültünk. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Elég most ezzel kapcsolatban egy szándék nyilatkozat? Megbízza a 

testület a polgármestert, vagy szándékát fejezi ki a képviselő-testület. Amikor véglegesen 

látjuk, hogy hány millió, és közbeszerzés lesz-e, annak lesznek költségei. Beakarjuk adni, 

szándék nyilatkozatban felhatalmazzuk a polgármestert. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A finanszírozásnak utána kell nézni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szoros a határidő a benyújtásra. Amennyiben nincs több 

hozzászólás kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 
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 51/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő testülete 

 úgy dönt, hogy a KEOP-2014-4.10.0/F számú „Önkormány- 

 zatok és Intézményeik épületenergetikai fejlesztése meg- 

 újuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konver- 

 gencia régiókban” elnevezésű pályázatot nyújt be a Muronyi 

 Önkormányzati Óvoda (5672 Murony, Arany J. u. 3.)  

 energetikai fejlesztésére. 

 A tervezett fejlesztés megnevezése: Muronyi Önkormány- 

 zati Óvoda energetikai fejlesztése. 

 A tervezett fejlesztés helyszíne: 5672 Murony, Arany J. u. 3. 

 A tervezett fejlesztés teljes beruházási költsége:  

 bruttó 30 – 150 MFt. 

 A támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összes 

 költségének 100 %-a. 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 megbízza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy gondos- 

 kodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról.  

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

  

Dr. Baji Mihály jegyző: A vagyonrendelet módosítását a törvényi előírásoknak megfelelően 

megtettem, amit az előterjesztés részletesen tartalmaz. Kérem a képviselő-testületet, hogy az 

előterjesztést fogadja el.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, akkor kérem a 

Képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon a vagyonrendelet módosításának 

elfogadásáról. 

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

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

 

 

Murony község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 

rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 

szóló 5/2008. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Szemétszállítással kapcsolatban a mai nap folyamán a 

nemzetgazdasági-, illetve a belügyminiszternek írtunk a finanszírozással kapcsolatban.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megkérdeztük a belügyminiszter urat, hogyan 

érvényesíthetnénk a rezsicsökkentést? 
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Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem lehetne rákérdezni a hulladékszállító cégre, hogy 

mikor küldi már a csekkeket? Idén egyet sem kaptunk még.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hetente legalább egyszer bemegyek hozzájuk, de még 

mindig nincs számla. Azt megmondtam nekik, hogy egyszerre nem küldhetik ki a félévet, 

háromnegyedévet.  

Szeretném tájékoztatni a tisztelt Képviselő-társakat az önkormányzat jelenlegi anyagi 

helyzetéről. Jelenleg a számlánkon 27 385 000 Ft van. A faluban terjedtek el olyan hírek, 

hogy a DÉMÁSZ részvényt eladtuk, és feléltük, ennek nincs alapja. Lehet, hogy ez az utolsó 

időszakom, mivel ősszel választások lesznek. Úgy gondolom nem gazdálkodtunk rosszul, és 

Tarhossal a közös hivatallal egyeztetve, meg van az elkülönített normatíva, sőt még irattár 

felújításra is marad, a Közös Hivatal költségvetésének a terhére köztisztviselő napra minden 

köztisztviselő egy fél havi Sodexo utalványt fog kapni. Ez a költségvetést nem érinti, ezt csak 

bejelentésnek szánom. Azért utalvány, mert kedvezőbbek az adózási feltételek. Nem fogjuk 

felélni az önkormányzat számláján lévő pénzt, nem fogunk belőle pályázat nélkül sem utat, 

sem mást csinálni. A jövőre is gondolni kell. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ha bejön, a pályázat is plusz költség lesz. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Kintlévőségünk mennyi van? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: 1 037 965.-Ft a szabadidős térre, most jönnek majd ellenőrizni. 

A második körben az elszámolásnál hibát találtak, ugyanis az építési hatóság kihagyta a 

helyrajzi számot, amit a békési jegyző asszony tollal írt be, és emiatt kaptuk vissza. Ezt 

javították, bele lett gépelve a szövegbe a helyrajzi szám, emiatt húzódik a pénz visszautalása. 

Kihozták már a táblát, amin rajta van, hogy a Körös-szögi Civil Fórum Egyesülettel nyertük, 

külön feltüntetve településenként az összeg, Murony kiemelve az összeg 1.037 965.-Ft. Július 

végén itt kell lennie a pénznek.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Mennyi pénz van a számlán? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: 27 385 000 Ft. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A bevétel jelentős részét az iparűzési adó adja. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Egy egészségügyi alkalmazottja van az 

önkormányzatnak, a védőnő, és július 1-én van a Semmelweis Nap, amire ő is kaphatna fél 

havi jutalmat, illetve a polgármester úr részére is javaslom a félhavi jutalmat.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Mennyi a tartozás? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Már az önkormányzat tartozása? Igazából még mindig nincs lezárva 

Mezőberénnyel kapcsolatban az óvoda, illetve a szociális résznek a dolga. Elvileg, amit ők 

kimutattak az óvodánál ők tartoznak 600 000 Ft-al, a szociális résznél mi tartoznánk 900 000 

Ft-al, elvileg mi tartoznánk 300 000 Ft-al. Ezzel kapcsolatban másfél hete küldtünk egy 

megkeresést a mezőberényi polgármester részére, hogy legyenek szívesek lehetőséget 

nyújtani azzal kapcsolatban, hogy az óvodánál a költség felhasználást 2 havi normatíva, ami 4 
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millió, amit ők felvettek, miközben nem vehették volna fel, mert az óvoda már Muronyhoz 

tartozott, ezt nem adták át. Mi finanszíroztuk meg 2 hónapig az óvodát. Ezt az anyagot kérjük, 

hogy le tudjuk ellenőrizni. Véleményem szerint nem mi tartozunk 300 000 Ft-al, hanem ők 

akár több millióval.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: És ha ez szép szóval nem megy akkor, minden 

önkormányzat kötelessége a belső ellenőrzés. Úgy gondolom, hogy akkor külső segítséget 

igénybe véve utána járunk ennek. Nekik ez nem sokat jelent. Amikor személyesen ott voltunk 

mutatták a fedőlapot mennyi az összeg, de nem engedtek a számlákba bele nézni, ellenőrizni. 

Szeretném a külső segítséget ennek a szakfeladatnak az elrendezésére igénybe venni. 

Amennyiben a testület is egyetért ezzel, meg is kötnénk a szerződést. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 52/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 felhatalmazza a polgármestert, hogy a belső ellenőrzés  

 elvégzésére külső szakemberrel szerződést kössön, és az  

 ehhez szükséges fedezetet a 2014. évi költségvetésben  

 biztosítja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A belső ellenőrzést eddig a kistérség látta el, de ez megszűnt. Így a 

belső ellenőrzést, amit kötelező ellátni, külsős szakértővel fogjuk elvégeztetni.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Tehát félhavi utalványt kap minden dolgozó. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az önkormányzat köztisztviselői állománya. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A jegyző úr is benne van, és a polgármester úr is. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ezt úgy kellene megfogalmazni, hogy a képviselő-testület elfogadja a 

polgármesternek, és a védőnőnek a félhavi jutalmazását, a hivatali dolgozók, és a jegyző 

jutalmazását pedig tudomásul veszi. Mivel a hivatali dolgozóknál elvileg az én 

kompetenciám, mivel benne van a költségvetésben, plusz pénzbe nem kerül, de azt gondolom, 

mindenképpen tudjon a testület róla. Az enyémet pedig elvileg a polgármester határozza meg 

a törvény alapján. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 
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 53/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadja a polgármester, és a védőnő félhavi jutalmazását, 

 illetve tudomásul veszi a jegyző, és a hivatal köztisztvise- 

 lőinek félhavi jutalmazását. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Annyit szeretnék mondani, voltam Szatmári Tamásnál, szép 

a tök, egyelőre legalább is. Ha a későbbiekben sem éri semmi, akkor 100-200 000 Ft/ha 

bevétellel lehet számolni.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A területalapú támogatás meg lett igényelve, majd gondolom a jövő 

évi zárszámadáskor fogunk tudni adni kimutatást. 

 

Buzgán Mihály képviselő: A gazdálkodási formánk kompenzáció feláras? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ezt a falugazdász tudná pontosan megmondani. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Az orvosi rendelő beázott, ha van biztosítás 

igénybe lehetne venni. Az iskola felé néző hátsó ablakpárkány szétázott, és a fal is beázott ott. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Meg fogjuk nézni.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nekem annyi bejelenteni valóm van mégiscsak sikeres volt az 

április 30.-a, sok embert idevonzott a Homonyik Sándor művész úr, függetlenül attól, hogy 

bármi is történt. A SZIMA Fittnes csoport Sarkadkeresztúron fellép, és arany minősített 

hastáncos lányaink akik az Egri versenyről az arany minősítést elhozták. Már a plakátok is 

megjöttek, július 12-én 14.50-15.30 óráig lesz a fellépés. Időben fogunk menni, és ehhez 

kérném a buszt. Sarkadkersztúrról a mi falunapunkra az asszonykórus, egy másik tánccsoport 

is jön ingyen fellépni, és ők is a saját kisbuszukkal jönnek. A következő fellépés július 19-én 

Kardoskúton lesz, fő műsoridőben. 21.00 órakor kezdenek a Hastáncosok, és 21.15-kor a 

SZIMA Fittnesesek, ide is időben fogunk indulni. Innen is kapunk a mi falunapunkra vissza 

segítséget. Én azt szeretném, ha Kardoskúton lévő ugrálóvárassal tudnánk kapcsolatot 

létesíteni. Korábban volt Muronyban körhinta is tavaly már nem, mivel a képviselő-testület 

olyan döntést hozott, hogy nem kell körhinta, és idén sem lesz. Megkeresett a hölgy aki 

korábban itt volt, mondván hogy a kamuti falunapon sok muronyi sérelmezte, sajnálom. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A főzést hogy terveztétek? Az vált be legjobban, hogy 

ingyen hús, és csapatok. Úgy jön ki sok ember, ha ott vagyunk reggeltől kezdve közösen. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Mivel benne voltunk a Békési Művelődési Központtal is egy 

pályázatban, ami április 30-án már két műsorszámot ingyenesen biztosított. Ez a Fregolina 

tánccsoport, és az „Én hangom” győztesei voltak, ezért nem kellett fizetni. A békési 

fúvószenekar, és a békési Belencéres néptánc csoport van még a pályázatban, ingyen jönnek a 

Sarkadkeresztúriak. Onnan két fellépő csoport lesz. Kardoskútról is ingyen jönnek.  A SZIMA 

Fittnes. Leblanc Győző, és Tóth Éva az idősebb korosztály szórakoztatására ez egy órás 

operett és régi magyar slágerek műsor lesz, helyi kívánságok teljesítésére is lesz lehetőség.  
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Nem használtuk el április 30-ra az előirányzott 300 000 Ft-ot, csak 150 000 Ft volt a 

felhasználás. Mivel a Békési Művelődési Központtal jó kapcsolatunk van, onnan lesz a 

hangosítás, és úgy egyeztünk meg a Művelődési Ház igazgatójával, hogy mivel április 30-ra 

ingyen adták ide a hangosítást, most béreljük egy napra a színpadi fényekkel együtt, ezt kerül 

30 000 Ft-ba. A kezelőt külön fizetjük. Az orosháziak 140 000 Ft-ért vállalnak hangosítást, 

így ez kedvezőbb. Itt szeretnék visszatérni az ingyen hússal kapcsolatos válaszra. Jól állunk 

anyagilag, úgy hogy a keretből fog jutni arra pénz, hogy húst vásároljunk, és tudjunk adni. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A tavalyi rendszer jó volt, csak az időjárás nem kedvezett.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az jó, ha csapatok főznek. Adják le ki jelentkezik, hány 

fővel. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem tudom ki mennyire beszélgetett a lakossággal, Juci 

beszélgetett és polgármester úr is ott volt. Nagyon tetszett nekik ez a rendezési mód, a  

Művelődési Háznál, be tudtak menni, le tudtak ülni, mosdót igénybe tudták venni, a fák 

árnyékot adnak. Sokan kérték, hogy ott lehessen főzni. Én nem zárkózóm el ez elől. Egyetlen 

kikötésem van ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy meg spóroljuk a sátor bérleti díját, de a 

színpad fölé valamilyen falra szerelhető, kihúzható színpadi ernyő kell. Már utána néztem. 

Lehetne fix színpadot is kialakítani.  

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Jól meg lehetne ott csinálni egy fix színpadot, és 

az szerintem nem is kerülne túl sokba. Kültéri deszkaborítással mutatós lenne, és nem is 

kerülne sokba.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Én is azt mondom, hogy nem kell elherdálni a pénzt, de ha 

belegondolunk abba, hogy minden évben 150 000 Ft+Áfáért bérelünk sátrat, mert egy ekkora 

rendezvényt nem lehet sátor nélkül megoldani, mutatja a tavalyi idő is. A falra szerelhető 

színpadi ernyőt 450 000 Ft-ért lehet megvenni, évekig használható, nem kell sátor bérlet, és 

biztonságosabb a rendezvény lebonyolítása. Nem kell attól félni, ha nincs bérelve sátor lesz-e 

eső, vagy nem, a másik oldalon is van tető oda is be lehet menni, a Művelődési Házat előre 

belehet rendezni veszélyhelyzetre, nem kell vizet hordani, mert helyben van, zavartalanul 

lehet a rendezvényt lebonyolítani. Szerintem ennyi befektetés hamar megtérülne.  

 

 Dr. Baji Mihály jegyző: Méretre mekkora ez a kihúzható tető? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Pontos méretet nem tudok most mondani, de majd utána nézek. 

Ahogy néztem a legtöbb helyen ezt a megoldást választják, egy nagy méretű sátor ma már 1 

millió felett van. 5 évvel ezelőtt amikor szóba került a sátor vásárlás, akkor még Szegeden 

gyártották, akkor még 550 000 Ft-ért lehetett volna venni. Egy-egy bérletért, amit ki kell 

fizetni igen hamar visszatérült volna az ára. A Művelődési Háznál ki lett alakítva a szabadidős 

tér, összefogja az embereket. Kulturált körülmények vannak, nem kell a kocsmába járni az 

embereknek mosdóba. Nem kell nekünk nagy és drága árusokat fogadni, sajnos nincs itt sok 

pénze a lakosságnak, elég a helyi kézművesek portékája. Április 30-a is bizonyította, hogy 

egy árus nagyon elég volt bazárral, aki a legolcsóbb volt. Szerintem ennyi elég, valamint az 

ugráló vár falunapra. A fák védelmet nyújtanak kis esőben, illetve nagy hőségben. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Szerintem nagyon meg kellene fontolni a 

színpadot is, 100 000 Ft-ból kijönne.  
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Utána nézünk, van szakemberünk. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Az alját zsalutéglából ki lehetne rakni. A 

közepébe törmeléket, vagy földet lehetne tölteni. A tetejére valami kültérre alkalmas burkolót 

tenni, és hosszú időre megoldódna a színpad kérdése.  

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Azért akartam ezt mind most elmondani, mert elnök úr is itt van, 

és lássa, hogy bőven lesz fedezet, az ingyen fellépésekkel, és pályázatokkal a falunap 

megrendezésére. Próbáltam úgy spórolni, ahogyan év elején megkért rá. Bőven lehet húst 

venni, és csapatoknak osztani.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Azt mondom adjunk 2 hetet a polgármester úrnak, hogy 

utána nézzen a kihúzható ernyő mibe kerül, illetve árajánlatot kérjen a színpadra.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak.  

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 54/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy a  

 Művelődési Házhoz a kihúzható színpadi ernyő beszerzését 

 előkészítse, illetve fix színpad megtervezéséhez, és kivite- 

 lezéséhez árajánlatot kérjen. 

 

 Határidő: értelem szerint  

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Július 28-tól  augusztus 1-ig a gyermekjóléti szolgálat 

szervezésében gyermektábor lesz. 30 gyerek ingyenes 1 hetes táboroztatását vállaltuk. 

Hajókázni fogunk menni, lovaglás, kézműves foglalkozás lesz. Az óvodában lesz a tábor. A 

tavalyi évben is volt ilyen tábor, és akkor is az óvodai dolgozók segítettek be, akkor a 

szabadságuk terhére. Az lenne a kérésem, hogy az idei évben ne a szabadságuk terhére kelljen 

segíteniük.  

 

Buzgán Mihály képviselő: A Baptisták nyári tábora mikor lesz? 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Július 7-től 12-ig. Az önkormányzat nyújtott a 

részükre támogatást, amelynek feltétele az volt, hogy az összeget a muronyi gyerekekre 

fordítsák. A támogatásból a gyerekeknek játékot vettek, mégpedig léghokit, amit már régen 

ígértek a gyerekeknek, nagyon szeretik a gyerekek.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Mi az a léghoki? 
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Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Egy asztal, amelyiken lyukak vannak, és onnan 

levegő áramlik ki, és a levegőben siklik a korong. Nagyon élvezik a gyerekek. A 

játszóházakban 5 perc 500 Ft.  

 

Buzgán Mihály képviselő: Tánc tábor lesz-e az idén? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem lesz. Most már a KLIK-től kell engedélyt kérni, oda kellett 

fizetniük is, és már akkor megmondták, hogy ez volt az utolsó, többet nem járulnak hozzá. 

Próbáltam megoldást találni rá, hogy máshol legyen. Figyeltem a pályázatokat, hiszen 16-17 

éve indult a tánc tábor Muronyban, nekem nagyon fáj, hogy ez megszűnik. Gondoltam arra is, 

hogy egy WC-t átalakítani zuhanyzóvá a Művelődési Házban, vagy egy szabadtéri zuhanyzót 

felállítani, hogy megoldjuk. Aludni eddig is sátorban aludtak, de ez a jövő terve. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A KLIK miért nem engedte? Felfordulást hagytak maguk után? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem. Az iskola nyáron be van zárva, és nem kell semmi 

program. Mondtam nekik, hogy keresünk megoldást, ők is sajnálták, de utána nem 

jelentkeztek. Biztosan találtak Békéscsabán helyet. Tánc tábor nem lesz Muronyban. A 

Művelődési Házban fognak majd ebédelni a Baptista táborban lévő gyerekek, a Kira 

Vendéglőből hozzák az ételt. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Elkanyarodott a beszélgetés, és az óvónőre, két dajkára 

vonatkozó kérésem megválaszolatlan maradt. Egy óvónő segítség kellene nekem, aki tartaná a 

kézműves foglalkozást. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egy óvónő. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Tavaly is egy óvónő volt, és két dajka volt tavaly. A kérés 

az lenne, hogy az az egy hét ne a szabadsága terhére legyen.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Majd adunk közmunkást. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A Művelődési Ház sem közmunkást kér, amikor 

rendezvényt szerez. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: A dajka ismeri az óvodában a terepet, ő takarít, és most oda 

küldünk idegeneket? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amúgy meg nincs a dajkáknak annyi szabadságuk. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Azért is kérem, hogy ez ne a szabadság terhére legyen. 

Akkor óvodai szünet van.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tavaly sem volt annyi szabadsága a dajkáknak, hogy 

szabadságon legyenek a szünetben.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Be akarunk Békésre is menni kerékpárral. Nekem ott 

felnőtt felügyelet.  
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mennyi idő ez? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Egy hét. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor miről beszélünk? Az nem probléma.  

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Az óvoda vezető megbízásával mi van? Meg lesz 

hosszabbítva, vagy meg lesz pályáztatva? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Arról volt szó, hogy még egy évre meghosszabbítjuk, figyelemmel a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (5) bekezdés a) 

pontjára.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, egy évre meghosszabbítjuk. Amennyiben nincs 

kérdés, hozzászólás, kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 55/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a Muronyi Önkormányzati Óvoda (5672 Murony, Arany 

 János u. 3.) vezetésével a Közalkalmazottak jogállásáról 

 szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (5) bekezdése  

 a) pontja alapján 2014. július 1. napjától 2015. június 30. 

 napjáig megbízza Madarász Ágnest (Murony, Szarvasi u. 

 36.). 

 

 Határidő: értelem szerint  

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A mai napon érkezett a Közép-Békési Térség 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól egy előterjesztés, és határozat minta. A 

korábban elfogadott BM EU Önerő Alap támogatás igényléséhez vállalt önerő módosulása 

miatt szükséges az új határozat elfogadása. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 56/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat 

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 15/2014.(I. 29) 

önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem 

érintett pontjainak a változatlanul hagyásával:  

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

önerejének igazolását, az alábbiak szerint: 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program 

Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 
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A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye 

A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás  

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

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

továbbá 1186/2014.(III. 28.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 3. sz. 

módosítása], megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a 

Támogatási szerződés 3. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A 

támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,967950% –a, de 

legfeljebb 33.861.508.628,- Ft.  

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 

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

BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.  

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

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

rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti. 

 
Az önkormányzatra jutó 
összes saját forrás (forint) 

2014. év 
(forint) 

2015. év 
(forint) 

Murony 

Község Önkormányzata 
13.016.392 8.714.848 4.301.544 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

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

részvételt, és az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán      Dr. Baji Mihály 

     polgármester             jegyző  

 

 

 

 

      Ladányi Lászlóné                Jeneiné Batízi Julianna 

   jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


