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Ikt. szám: 121-27/2014. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 4-én 

megtartott soron kívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:   Önkormányzat tanácskozó terme  

 

Jelen vannak:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

    Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő 

Ladányi Lászlóné 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 Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármestert, és Pocsai Imre László  

képviselőt javasolja.  

 

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

szavazzanak.  

 

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

személyekre tett javaslatot elfogadja. 

 

Ezt követően a napirendi pontok ismertetése következik. 

 

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

pontokat elfogadja. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Orvosi ügyelet. 

 Előadó:   Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

2./ Bejelentések 
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1./ Orvosi ügyelet 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Képviselő-testület korábban már kifejezte azt a 

szándékát, hogy helyileg Békéshez szeretne csatlakozni a sürgősségi orvosi ellátás terén. 

Megkaptuk Békéstől a három általuk bekért árajánlatot az ügyeleti orvosi ellátásra, illetve 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozatát, amelyben az Alföld 

Ambulance Kft. ajánlatát fogadta el a testület. Ez az árajánlat tűnik a legelfogadhatóbbnak. Ez 

több, mint amennyit eddig fizettünk, de jóval kevesebb, mint kijelölt szolgáltató, a Békés-

Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. ajánlata. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Ez is magasabb, mint a korábbi volt? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, ez a kettő között van, mivel korábban már már 

jeleztük Békés felé a csatlakozási szándékunkat, ezért kérném elfogadni a Békés által is 

elfogadott Alföld Ambulance Kft. ajánlatát. Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, akkor 

kérem kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 59/2014. (VIII. 4.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 az orvosi ügyelet feladatának ellátására  2014. december  

 hó 31. napjáig terjedő időtartamra feladat-átadási / átválla- 

 lási szerződést köt az ALFÖLD AMBULANCE Kft.-vel 

 (székhely: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.) azzal,  

 hogy a szerződés azonos feltételek, és kölcsönös  

 elégedettség mellett meghosszabbítható. 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 hozzájárul ahhoz, hogy az ALFÖLD AMBULANCE Kft.  

 közvetlenül kössön szerződést az Országos Egészség- 

 biztosítási Pénztár területileg illetékes hivatalával annak 

 érdekében, hogy a cég közvetlenül kapja meg az OEP  

 finanszírozást. 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 az orvosi ügyelet ellátásához szükséges forrást a 2014. évi  

 költségvetés terhére biztosítja. 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges jognyilat- 

 kozatokat megtegye, illetve a feladat-átadási / átvállalási 

 szerződést aláírja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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2./ Bejelentések 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás módosító indítványával kapcsolatban átadom a szót jegyző úrnak.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Van egy konzorciumi megállapodás 66 önkormányzat között, és 

annak kellene egy kiegészítése. Ez a módosítás az ÁFA visszaigénylés miatt szükséges. A 

módosítás nem jelent többlet terhet az önkormányzatnak, és nem tér el a projekt 

lebonyolításával kapcsolatos korábbi döntésektől. Mindössze annak formai, okirati 

összefoglaló megjelenítését tartalmazza. Ehhez küldtek egy határozat mintát, amit el kellene 

fogadni. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés nincsen, akkor kérem 

kézfelnyújtással szavazzanak. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 
60/2014. (VIII. 4.) önkormányzati határozat 

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi 

megállapodás II. számú kiegészítését a következők szerint:  

 
1. A Projekt keretében történő beruházás tulajdonjoga 

visszterhesen kerül az Önkormányzatokhoz, mégpedig a közöttük létrejött tulajdonjogi 

megállapodásban foglalt arányok szerint. Az átruházási érték vonatkozásában a 

Társulásnál a Projekt valamennyi beruházási költsége az irányadó, mely a beruházás 

aktiválása során figyelembe vételre kerül.  

2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésére tekintettel, a 

Projekt menedzselésének, lebonyolításának felmerülő költségeire projekt lebonyolítási 

díjat fizetnek az Önkormányzatok a Társulásnak számla ellenében a Társulási Tanács 

döntése szerint. A 2015 évre esedékes díjról és teljesítéséről a felek 2015 évben döntenek. 

A Társulás tag önkormányzatai a lebonyolítási díjat közvetlenül fizetik meg, míg a 

Társuláson kívüli, más Társulásokba tömörült Önkormányzatok társulásaikon keresztül 

fizetik meg a díjat. A díj vonatkozásában a társulási tag önkormányzatok a Társulási 

Tanácsülés határozata szerint kötelezettek a fizetésre, a Társuláshoz konzorciumi 

megállapodással kapcsolódó önkormányzatok a konzorciumi megállapodás szerinti díjat 

fizetik.  

 

3. Murony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert 

a Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésnek aláírására. 

 Határidő: 2014. szeptember 30. 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: A hulladékszállítással kapcsolatban kérdést intéztünk a 

Belügyminisztériumhoz, és a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, ezekre megérkezett a 
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válasz. A Nemzetgazdasági Minisztérium válaszában semmi konkrétum sincs, a 

Belügyminisztérium válaszából kiemelném az első oldal lap alján, illetve a második oldal 

tetején található részt, ez a lényeg. „A közérdekű szolgáltató a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalon keresztül előterjesztheti a fejezetkezelőkhöz a díjból nem fedezhető 

többletköltség-igényét, és ebből az ellenőrzést követően az indokolt többletköltsége 

megtérítésre kerül. Tájékoztatom, hogy tudomásunk szerint a kijelölt szolgáltató a mai napig 

indokolt többletköltség iránti kérelmet nem terjesztett elő.”  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Még a számlát sem küldte ki a lakosoknak. 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Számlát sem küldött.  

 

Pocsai Imre László képviselő: Mit is jelent ez? 

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Azt, hogy amit a lakosságtól beszed hulladékszállítási díjat, és az 

nem fedezi a működéséhez szükséges kiadásokat, akkor többletköltség iránti kérelmet 

nyújthat be. Majd polgármester úr ezt a levelet eljuttatja a szolgáltatónak.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Holnap reggel beviszem hozzájuk. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Azt is mondani kellene nekik, hogy a csekket küldjék. 

Ebben az évben még nem fizettünk a hulladékszállításért.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Már sokszor kértem, illetve azt is megmondtam neki, 

hogy nem küldheti ki egyszerre az egész évit, csak havonta egyet. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Már olyan hírek is szárnyra keltek, hogy nem is kell fizetni 

a szemét szállításért, majd az önkormányzat kifizeti. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ilyenről szó sincs.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban kellene még egy döntést 

hozni. Szeptember 30.-ig van kijelölés alapján szolgáltatónk. Fel kellene hatalmazni a 

polgármestert, hogy keresse meg a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, az 

ideiglenes kijelölésnek 2014. december 31.-igy történő meghosszabbítására. Erre azért van 

szükség, mert az írásos hulladékszállítási árajánlat kérelemre válasz nem érkezett, és így a 

közbeszerzési eljárást sem tudtuk időben lefolytatni, miközben  a szolgáltatást folyamatosan  

biztosítani kell, illetve a Minisztériumban is dolgoznak az ágazat folyamatos módosításán. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egyetlen egy árajánlat érkezett, amely a jelenlegi ár 

duplája. 

Amennyiben egyetért a képviselő-testület az indítvánnyal, kérem kézfelnyújtással 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 61/2014. (VIII. 4.) önkormányzati határozat 

 Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 felhatalmazza a polgármestert, hogy megkeresse a Békés 

 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (5600 Békés- 

 csaba, Kazinczy u. 9.), és kezdeményezze a hulladékszállí- 

 tás vonatkozásában az ideiglenes szolgáltató kijelölésének 

 2014. december 31.-ig történő meghosszabbítását. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős:  Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A vasútvonal felújításhoz kapcsolódóan elkezdődtek a 

nyílászáró cserék. Ezzel kapcsolatban szeretném eloszlatni a téves feltételezéseket, miszerint 

olyan hírek terjednek, hogy egyesek külön protekcióval jutottak ablak cseréhez. Ez azonban 

nem így működik, tavaly végeztek zajszint mérést, és az alapján döntötték el, hogy mely 

házaknál cserél a vasút ablakot, ebbe az önkormányzatnak beleszólása nem volt.  

A képviselő-testület határozatban elfogadta, hogy urna fal legyen felállítva a temetőben. 

Holnap 10 órára jön a vállalkozó, és a helyszínen megnézzük, hogyan, és hol lesz felállítva, 

illetve szeretne egy bemutató darab urna sírt is elhelyezni a temetőben, aminek a helyét 

szintén kijelöljük. Ez csak egy mintadarab lesz. Én már bejártam a temetőt, és úgy gondolom 

a bejáratnál lenne legcélszerűbb felállítani az urnafalat, úgy hogy körbe lehessen járni. 16-16 

db urna férőhely lesz. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Hogy lesz felállítva, háttal egymásnak? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen háttal egymásnak. Aki úgy gondolja holnap 10 

órakor jöjjön ki a temetőbe, és mondja el a véleményét. 

 

Pocsai Imre László képviselő: Ott elől jó helyen lenne. A lényeg, hogy körbe lehessen járni. 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Járdalap van, hogy körben járdát lehessen készíteni?  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Lesz, szeptemberben kezdjük a járdák felújítását.  

 

Dr. Baji Mihály jegyző: Ez nem egyedül a polgármester úr döntése, hanem testületi döntés, 

azért is lenne jó, ha a képviselők is részt vennének a helyszíni bejáráson.  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A kövesúttal párhuzamosan gondoltam elhelyezni. 
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Még egy téma, a Képviselő-testület úgy határozott, hogy az óvoda működési költségeit 

nézetjük meg a belső ellenőrrel. Minden évben kötelező belső ellenőrzést végezni. A belső 

ellenőrzés elvégzésére külső szakemberrel kötöttünk szerződést, akit már kétszer elutasított 

Mezőberény. Most beszéltem a mezőberényi polgármesterrel telefonon, és a jövő héten tud 

időpontot biztosítani az ellenőrzésre. Kérdezte, hogy mi ez a bizalmatlanság részünkről, én 

mondtam ez nem bizalmatlanság, hanem egy kötelező feladat, és úgy érezzük, ha szeptember, 

október hónapban 4 millió forint normatívát kaptunk, akkor július, augusztus hónapra is 

annyit kellett kapni, és nem biztos, hogy 600 000.-Ft maradt belőle, amikor a Muronyi 

Önkormányzat működtette már az óvodát, és fizette a bért, csak a normatívát vette fel 

Mezőberény.  

A több éves tapasztalatra hivatkozva furcsállom, hogy az óvoda dologi kiadása közel annyi, 

mint az egész önkormányzaté. Ezt sokallom, az óvoda semmilyen rendkívüli beruházást sem 

kapott. Most úgy néz ki, hogy a jövő héten megtörténik a belsőellenőrzés.  

 

Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, úgy köszönöm a részvételt, és az ülés bezárom. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Fekete Ferenc Zoltán       Dr. Baji Mihály 

     polgármester               jegyző 

 

 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla               Pocsai Imre László 

  jegyzőkönyv hitelesítő             jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


