Murony Község Önkormányzata

Murony Földvári u. 1.

Ikt. szám: 121-25/2014.
Jegyzőkönyv

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9-én megtartott
soron kívüli üléséről.
Az ülés helye:

Önkormányzat tanácskozó terme

Jelen vannak:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Jeneiné Batízi Julianna képviselő
Ladányi Lászlóné képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Pocsai Imre László képviselő
Dr. Baji Mihály jegyző

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Kiss Beáta köztisztviselő vezeti.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Ladányi Lászlóné, és Fekete Zoltán Ferenc képviselőket
javasolja.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről
szavazzanak.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a hitelesítő
személyekre tett javaslatot elfogadja.
Ezt követően a napirendi pontok ismertetése következik.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi
pontokat elfogadja.

Napirendi pontok:
1./ A Művelődési Ház bővítése kültéri színpaddal.
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Ladányi Lászlóné Művelődési Ház vezető
2./ Bejelentések
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1./ A Művelődési Ház bővítése kültéri színpaddal
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az előző testületi ülésen a képviselő-testület azzal bízott
meg, hogy a Művelődési Háznál építendő színpadhoz, és ernyő felállításához árajánlatokat
szerezzek be. A három beérkezett árajánlatot megkapta mindenki, ezért volt indokolt a soron
kívüli testületi ülés összehívása. Átadom a szót Ladányi Lászlónénak.
Ladányi Lászlóné képviselő: A beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb a Magero Invest
Kft. árajánlata. Velük személyesen is beszéltem, mivel ez muronyi cég. Az általuk adott
árajánlat még kedvezőbb, ha bizonyos munkákat az önkormányzat saját embereivel végeztet
el, ekkor a költségvetés végösszege 1 146 988.- Ft. A szerelési munkákat ők végeznék, de a
segéd munkát az önkormányzat. A ponyva működtetése kézi vezérlésű lenne, az olcsóbb is,
mint a gépi, és maximálisan meg is felel. A Vendrey és Társa Kft csak a napellenző
felállításáért kérne 988 800.- Ft-ot, ez már eleve nagyon drága. Mondtam is nekik, hogy a
színpadra már ne is adjanak árajánlatot.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A Magero Invest hagyományos szerkezetű tetőt készítene?
Ladányi Lászlóné képviselő: Nem, az árajánlatban benne van a kézi működtetésű ernyő. A
ponyva működtetése kézi vezérlésű lenne, az olcsóbb is, mint a gépi, és maximálisan meg is
felel. Ahhoz, hogy az egész kivitelezés szép, és megbízható legyen, kell műszaki ember is.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Felelős műszaki vezető mindenképpen kell a
kivitelezéshez.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A kézi vezérlésű ernyő is jó, hiszen ha nincs eső, ki sem
kell húzni.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem
kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
57/2014. (VII. 9.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Magero Invest Kft (5672 Murony, Békési u. 2.)
Művelődési Ház (5672 Murony, Szarvasi u. ¼.) bővítéssel
kapcsolatos árajánlatát, és felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, valamint a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Ladányi Lászlón Művelődési Ház vezető
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2./ Bejelentések
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ma reggel érkezett egy kérelem, hogy egyesületet
szeretnének létrehozni, és az egyesület nevében szeretnék szerepeltetni a Murony nevet.
Ehhez kérnének a testülettől hozzájárulást.
Dr. Baji Mihály jegyző: Most folyik az egyesület bírósági nyilvántartásba vétele. Törvény
alapján, ha valami védett név, vagy hivatalos név szerepel a névben, akkor az annak jogosult
használójának a hozzájárulása szükséges a név használathoz.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem alapítványt hoznának létre, hanem egyesületet?
Dr. Baji Mihály jegyző: Igen, Muronyi Sport- és Hagyományőrző Egyesület néven
szeretnének működni, és mivel a Murony szerepel a névben, ezért kell a testület
hozzájárulása.
Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Bárki hozhat létre egyesületet.
Dr. Baji Mihály jegyző: Csak megkülönböztethetőnek kell lennie a nevének. A kérelem arra
irányul, hogy a Murony nevet használhassa az egyesület nevében, ez a testületi hozzájárulás
kell a bejegyzéshez. Amennyiben a testület megtagadja a hozzájárulást, akkor nem
használhatja az egyesület nevében a Murony nevet.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Én javaslom a hozzájárulás megadását, hiszen semmi
mást nem kér. Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy az egyesület a Murony
nevet használhassa a nevében, kérem kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
58/2014.(VII. 9.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Muronyi Sport- és Hagyományőrző Egyesület (5672 Murony, Kőrösi Csoma Sándor u. 6.)
az
egyesület
nevében
Murony
Község
nevét
szerepeltethesse.
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

Ladányi Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő

Fekete Zoltán Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő
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