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Jegyzőkönyv

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testtiletének 2Ol4. szeptember 24-én
megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helve: Önkormányzat tanácskoző terme

Jelen vannak: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Dr. Lénár Magdolna Csilla alpolgármester
Buzgán Mihály képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Jeneiné Batizi Julianna képviselő
Ladrányi Lászlőné képviselő
Pocsai Imre László képviselő

Dr. Baji Mihály jegyző
Máté Feren cné gazdálkodási főelőadó

Kónya Istviín alelnök B ékés Me gyei Önkormán y zat Kozgyúlése
Madarász Ágnes megbízott óvodavezető

Fekete Ferenc Zoltán polgiármester: Tisztelettel köszönt mindenkit, kiilön köszöntve a
megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

A j egyzőkönyvet Kiss Beáta köztisztviselő vezeti.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Dn Lánn Magdolna Csilla alpolgármestert, és Fekete Zoltán
Ferenc képviselőt javasolj a.

Fekete Ferenc Zo|tán polgármester kéri a képviselő-testtiletet, hogy a hitelesítők személyéről
szavazzanak.

A Képviselő-testtilet 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és tafiőzkodás nélktil - a hitelesítő
személyekre tett javaslatot elfogadja.

Ezt követően a napirendi pontok ismertetése következik.

Fekete Ferenc Zoltián polqármester: Tekintettel arra, hogy a testtileti ülés vendége Kónya
István a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, így a napirendi pontokat
azzal a módosítással kérném elfogadni, hogy az alelnök iútájékoztatőját a napirendi pontok
térgyalása előtt hallgassa meg a testÍilet. Amennyiben a napirendi pontok változtatásávaI a

te stiil et egyetért, kérem kézfelnyuj t áss al szav azzanak.
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A Képviselő-testtilet 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi
pontokat elfogadja.

Napirendi pontok:

I.l Tájékoztatő aBékés Megyei Önkormányzat alelnökétől
Előadó: Kónya István alelnök

2. lBeszámoló a Muronyi Közös ÖnkormányzatiHivatal költségvetésének 2OI4.I. félévi
telj esítéséről' a hivatal munkáj aról.

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

3.l Beszámolő az önkormanyzat költségvetésének 2014.I. félévi teljesítéséről
Előadó : Fekete Ferenc Zoltán polgármester

4./ Szeméts zállitási közszol gáltatás
Előadó : Fekete Ferenc Zoltán polgármester

5./ Bejelentések

1./ Ttűjékoztató a Békés Meglei onkormónyzat alelnökétől

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Átadom a szőtKónya István alelnök úrnak.

Kónya István alelnök. Békés Megyei Önkormányzat: Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel és
szeretettel köszöntöm polgármester urat, jegyző urat, és a képviselő-testtiletet ) ezen a
választási ciklusban utolsó soros testületi ülésen. Az én tisztem az,hogy Farkas Zoltán elnök
úr jókívánsága tolmácsolása mellett, beszámoljak Önöknek egy nagyon szép
kezdeményezésróI. Ami abból áll, hogy egyfajta megye járást végzünk elnök úrral,
megkeressük a megye valamennyi települését. 75 település van a megyében, és tekintettel
ara, hogy az önkorményzati ciklus végéhez közeledünk, hiszen maholnap önkormányzati
választások lesznek, ebből az a|kalomból' úgy döntöttünk, hogy címeres megye zászlőt
adományozunk településeink számára. Tesszük mindezt azért is, mert utoljára, ha jól
emlékszünk 2000-ben történtek zászlőadományozások, a milleneum évében. Vannak olyan
településeink ahol igen megkopott már a zászlő. Ahogy jartuk a megyét a területfejlesztési
program kapcsán ezt tapasztaltuk, és úgy gondoltuk, hogy tekintettel arra, hogy a megyei
önkormiínyzat ciklusa is véget ét, ezért a települések vezetőinek, a képviselő-testtileteknek, és
valamennyi települési lakosnak az összetartozás, és együtt gondolkodás szimbólumaként
átadjuk a megye zászlőt. Polgármester úr, Képviselő-testület, jegyző úr fogadjak nagyon nagy
szeretettel, ezt a zászlőt, és kívánjuk' hogy a megye fejlesztése érdekében tegyenek mindent
annak érdekében, hogy ez a település fejlődjön, hiszen Önök mindig bölcs döntést hoztak, és
kívánjuk, hogy fejlődjön a település.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Köszönöm szépen mind a testtilet, mind a lakosság
nevében, és a továbbiakban is azon leszünk, hogy a település fejlődését elősegítsük.
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2. / Beszámoló a Muronyi Közös önkormányzati Hívatal köItségvetésének 2014. L fétévi
teljesítéséről, a hivatal munkájúról.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Második napirendi pontunk írásos anyagát mindenki
megkapta, ami a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves munkájanak értékelése.
Amennyiben az írásos anyaggal kapcsolatban kérdés van, várjuk azokat.

Dr. Baji Mihály jegyző: Az előzőekben elhangzottakkal kapcsolatban szeretném felhívni a
figyelmet, hogy a bejelentésekben lesz egy anyag, ami a megyei önkormányzat
kezdeményezésével kapcsolatos Román - Magyar együtt működésről szóló
szándéknyilatkozatra vonatkozó előterjesztés lesz. Ez anyag kiosztásra került, majd ott
részleteiben át fogjuk beszélni. A másik település, Tarhos a szándéknyilatkozatot már
megtette.
A Muronyi Közös onkormányzati Hivatal beszámolójával kapcsolatban én azt gondolom,
hogy amit leírtam az előterjesztésben egy-két számadat kivételével, mivel kis település
vagyunk, mindenki által tudott, és ismert volt' gondolom nagy újdonságot nem jelent a
képviselő-testtileti tagok részére. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésével
kapcsolatban az az elv, mely szerint egyik településtől sem várunk, és kérünk hozzájáru|ást,
és minden esetben az áilami támogatásból próbáljuk a közös hivatalnak a működtetését
megoldani, ahogyan az az adatokból is látszik, eddig sikeresen megoldottuk. Van egy kis
tartalékunk is, amit majd a választások után a mozgáskorlátozott feljaró megépítésére
fordítunk az önkorm ányzat épületében ) ez a lakosság széttnára előnyt fog j elenteni. Jól látszik
a számadatokból, hogy a tervekhez képest is próbáltunk hatékonyan, és gazdaságosan
működni. Amennyiben konkrét kérdés van, akkor a pénzügyes kollegina válaszol. Az idei
évben változott a könyvelés a gazdálkodás tekintetében. A könnyebb átláthatóság
tekintetében, és a munkát segítendő arégiveruiőt is megküldtük a költségvetésről.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: 48 Yo a költségvetésben kiadások elszámolása' és 46 oÁ a
bevétel, akkor igazáből a számok magukért beszélnek. Visszatérve a mozgáskorlátozott
feljárőra, van egy megyei projekt, amiben az első lépcsőben ez is szerepel, az óvodánál, és az
önkormányzatná|, igy lehet, hogy azt sem kell saját beruházásből elvégezni, hanem a projekt
keretében megvalósítható. Emellett a Művelődési HaZ, és az önkormányzat épú|etének a
nyi|ászátő cseréje, és fiités korszerűsítése szerepel még a projektben, ami a későbbiek
folyamán nagy mértékben csökkentené az üzemeltetési költségeket' így még több önrészt
tudunk biztosítani a pály ánati önr észhez.
Amennyiben nincs kérdés, és egyetért a testtilet az írásos beszámolóval, kérem
kézfelnyúj tás sal szava zzanak

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartőzkodás nélkül - egyhangúlag
az alábbi hatÍr ozatot hozta:

681201'4.(IX.24.\ő.lkormánvzatihatározat
Murony Község onkormányzatának Képviselő-testtilete
a Muronyi Közös onkormányzati Hivatal munkájaról,
valamint a hivatal 2014. év I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értelem szerint
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3./ Beszámoló az önkormúnyzat kiiltségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről

Fekete Ferenc Zoltián polqármester: Következő napirendi pontunk az önkormrínyzat
költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló, melyhez az írásos anyagot
mindenki megkapta. Bizom abban, hogy hasonlóképpen meg van elégedve mindenki az
anyaggal Vá{uk a beszámolóval kapcsolatos kérdéseket. Tulajdonképpen, ha megnézzuk a
számokat, itt is egy hasonló teljesítést láthatunk' mint a Közös Hivatalnál.

Dr. Baji Mihálv jegyző: Itt is kiktildtük a régi tematika szerinti anyagot is, és az újat is. A
szakfeladatrend megszűnt, és gyakorlatilag kormányzati funkció néven fut, és a kettő nem
telj es en ugy anazt a p énzúgyi el sz ámo l ást, fel ad atokat j e l enti.

Buzgan Mihály képviselő: Az év elején program átállási diszharmónialátszott, a kérdésem az,
hogy ez megnyugtatóan rendeződött év közben? Most megnyugtató módon lehet
adminisztrálni a rendszerben? A másik kérdésem, hogy bár féléves anyagot targyalunk,
megtudhatnánk, hogy megközelítőleg milyen a pénzugyi helyzet jelenleg? Néhány
sarokszámot kaphatnánk?

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani' hogy a mai
pénzugyi kimutatás alapján az önkormányzattartaléka mint egy 35 millió. Bármilyen vá|tozás
történhet, ezt el lehetett volna látványos feladatokra költeni, de úgy gondoltam, hogy miyel az
idén olyan jellegű pá|yénatok amelyek konkrétan az önkormányzat érdekeit' illetve a
lakosság céljait elősegítették volna' nem voltak. Ezért nem nyúltunk ehhez a tartalékhoz, és
hagyjuk egy későbbi kedvező pályázat örrrészének ftnanszírozására. Rendkívüli kiadás nem
várható. A visszavett önkormányzati ftjldekből is viírható bevétel. A töktermés jónak
igérkezlk. Bízom abban, hogy ebben az évben, az e|őző évekhez képest kb. 10-szeres bevétel
vrárható. 280 000 Ft volt a bevétel évenként a haszonbérből, most pedig 2 millió feletti bevétel
várható. A foldalapu támogatás fedezi a költségek nagy részét, és csak nem l0-szerese lesz a
tiszta bevétel. Bár tudom, hogy nem mindenkinek tetszett, hogy az önkormanyzat visszavette
a fiildet' de így az önkormányzatbevételét növeli az onnanbefolyó pénz, és nem csak néhrány
ember aratja le a termés gyümölcsét. Szerintem ez jó döntés volt a testület részéről. A
tartalékunk meg van' bármilyen változás is lesz, nem mondhatják azt a testtiletre, hogy üresen
hagyta ott a kasszát. Ha menni kell emelt fovel mehettink el, ha pedig bizalmat kapunk, akkor
folytatjuk az eddigi munkát.

Dr. Baji Mihály jegyző: Válaszolva a képviselő úr kérdésére, jelen esetbe az iparúzési adő
számlán van 25 millió forint, építményadő számlán 1 millió forint, és az egyéb le nem kötött
állami számliínkon 9 millió forint. Ez összesen 35 millió forint' a gépjármtiadó 40 oÁ-Ítval

együtt. A könyveléssel kapcsolatban, a kollegina jelentősen, és rendszeresen tiúórézva
dolgozik benne. Gyakorlatilag a Magyar Áilamkincstár által a|kalmazott, és aZ
önkormányzatok által használt, de tovább nem fejlesztett Tatigaz programot lecserélttik, és
egy új program került bevezetésre. Ettől fiiggetlenül, a különböző jelentésekkel,
besziímolókkal, amit az elektronikus rendszerben rögziteni kell, vannak problémák,
folyamatosan módosítják. A kollegina orákat tudna mesélni róla, amikor az Allamkincstár
visszanyitja az anyagot módosítanak egy adatot, ami még másik 26-ot éirnt A könyvelés
szempontjából nem egyszeni. A régi szakfeladatrend megszűnt, új kormányzati funkció néven
vannak besorolva. Vannak még problémák. Amikor pl. leadási határidő volt aznap éjfelig'
akkor azon aZ utolsó napon kétszer volt verzióváltás. Ez önmagáért beszél.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a beszámolóban szereplő adatokkal
egyetértenek, és egyéb kérdés nincs, akkor kérem kézfelnyujtással szavazzanak.

A Képviselő{esttilet 6 igen szavazatta| - ellenszavazat és Ártózkodás nélkül _ egyhangulag
az alábbi határ o zatot ho zta:

69 l 20'l'4, (IX. 24.| önkormánvzati határ ozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Murony Község onkormányzatának 2014. évi I. felévi
telj esítéséről szóló beszámolót elfogadj a.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határidő: értelem szerint

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Szeretném a pénzijgy bizottság nevében megköszönni
Máté Ferencné pénzügyes, és a jegyző úr eddigi munkáját, illetve 4 éves munkát megköszönni
a bizottság tagjainak.

4./ S zemétszóllításí közszolgúltatós

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A szemétszállitás, mint közszolgáltatás megint napirendre
került. Annak idején a Békés-Manifestből kiszálltunk, már akkor látva, hogy ez egy
feneketlen kút, ami nyeli a pénzt.Én azon a testtileti ülésen elmondtam, hogy az kimeríti a
hűtlen kezelés fogalmát, ha úgy adunk kölcsönt, hogy majd valamikor, valahogyan
visszakapjuk. Ekkor velük megszűnt az együttműködésünk. A testtilet kötelezett arra, hogy
olyan megoldást találjunk, amely hikrözi a rezsicsökkentést. Ezt ttgy tudtuk betartani, hogy a
Katasztrófavédelem jelölt ki közszolgáltatőt. A Katasztrófavédelem megígérte a
szo|gáltatőnak' hogy a többlet költségét kifizeti. Én nem tudom, hogy ez rendeződött-e' a
lakosság fizetnivalója nem emelkedett. A szolgáltató a lakosokkal kötött szerződést, és a
lakossági díj maradt. Ez a szerződés szeptember végéig érvényes. Kértük a
Katasztrófavédelmet, hogy az ideiglenes kijelölést 3 hónappal, december 31.-ig hosszabbítsák
meg, de ezt elutasították. Kértünk árajánlatot a Gyomaszolgtól, a Békés-Manifesttől, ahol
jelenleg is tagok vagyunk még, és a jelenlegi szolgáltatőtól. Egyedül a jelenlegi szolgáltatótól
kaptunk árajánlatot, ami a jelenlegi szo|gá|tatási díj duplája. A kormányhivatal is megkereste
az önkormányzatot, hogy rendezze ahul|adékszállítás kérdését, így most jutottunk el addig a
pillanatig, amelyhez természetesen testületi döntés szükséges, hogy a 3. negyedévben a
Katasztrófavédelem jegyzőkönyvbe vette, hogy milyen intézkedéseket tett az önkormányzat a
hulladékszállitás megoldására. A megyében van egy önkormányzat, ahol egy szolnoki
telephelyű szo|gáltatő látja el a feladatot. Az ilyen megoldás úgy gondolom olyan kerülőút,
amit senki sem tolerálna. Úgy gondoltam, hogy az évettisztán tudjuk lezámi, kértem egy
árajénlatot a jelenlegi szolgáltatőtól, a kormányhivatal is megerősítette, hogy meg lehet
pályázni a jelenlegi ár, és a tényleges ár közötti különbséget. Éwégére a hulladékszál\ításilgy
gondolom helyre fog kerülni, valószínűleg központi iranyítás lesz. Azt kérem a testülettől,
hogy engedélyezzék azt, hogy a Békés-Manifesttől a tagdijat visszakérjük, mivel még csak
árajénlatot sem kaptunk tőlük' mint tagok, a jelenlegi szolgáltatóval szeretnék szerződést
kötni a december 31-ig, úgy hogy a lakossági díj ne váItozzon, a felmerülő többlet költséget,
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pedig megpá|yázná az önkormányzat. Ebhez kérem a testület hozzájáru|ását. A döntésről
mind a Katasztrófavédelem, mind a Kormányhivatal váqaaz azonnalitájékoztatást.

Dr. Baji Mihály jegyző: Tegnap Tarhoson keresett az országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség is' ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Gyakorlatilag a közeljövőben ezen a területen
várhatő az áIlami szerepvállalásnak a megnövekedése, ilyen híreket lehet hallani. Lehetett
volna hosszabb távban is gondolkodni, de azt gondolom egyelőre év végéig kellene ezt a
szerződést elfogadni. A szerződéssel kapcsolatban, ebben az évben ennek a szolgáltatónak,
amely a Békési onkormányzat a tulajdonosa, szeptember 30-ig szőlt a kijelölése. A kijelölés
esetében is kellett szerződést kötnünk. Az abban a szerződésben, és az erre a negyedévre
szőlő szerződésben a lakossági hulladékszállitási díjak nem váItoztak. A tényleges ktiltség
sem változott, eddig ők a Magyar Energetikai Hivatalon keresztül, aKatasztrófavédelem útján
igényelhették a ktilönbözetet. Ezzel kapcsolatban, amit augusztusban kaptunk levelet a
Belügyminisztériumtól, ott azt jelezték számunkra, hogy a szolgáltató még nem jelentett be
ilyen igényt az első hiíromnegyed évre. A negyedik negyedévben, pedig a különbözetet az
önkormányzat ftzeti meg havonta utólag, de ezt majd az önkormányzat önmaga kérhet,
egyelőre így néz ki. Aztán, hogy jövőre mi lesz, azt ki tudja? Még év végéig ezzel
kapcsolatban valamilyen drjntést hozni kell a képviselő{estületnek. Szerencsés lett volna, ha a
korábbi szolgáltato, aki nem szo|gáltat, de ahol jelenleg is tagok vagyunk, adott volna
árajtnlatot, ugyan is ha vállalta volna jo árért, akkor a közbeszerzési törvény rendelkezése
alapján, miután tagok vagyunk, nem kellett volna közbeszerzési eljárást lefolytatni, ami elég
drága és hosszadalmas. Ezért is van ahatározati javaslatban, hogy már nem szolgá|tat, nem ad
árajétnlatot, semmiféle hajlandóságot sem mutat arra, hogy a jövőben bár mit is szolgáltasson,
akkor felesleges tagként bennmaradni, és kérjük vissza atagi díjat. Az, pedig a jövő zenéje,
hogyan alakul az állami szerepvállalás. Korábban is beszéltünk mélt anől, hogy esetleg a
békési szolgáltatőban vennénk tagi részt, néhány szánalékot, hogy a közbeszerzést elkerüljük.

Fekete Ferenc Zoltiín poleármester: Van-e valakinek kérdése?

Buzgan Mihály képviselő: Az előzó szolgáltatót megkerestük?

Fekete Ferenc Zoltán pol gármester: Természetesen.

Buzgan Mihály képviselő: Tudjuk miért nem adtak ánajánlatot?

Dr. Baji Mihály jegyző: A tértivevény meg van, de semmit sem válaszoltak.

Buzeán Mihály képviselő: S tényleges ürítési érték a korábbihoz képest nem változott, a havi
tényleges költség havi 2 000 Ft. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak éves szinten
majdnem 4 millió forintot kell mellé tenni. A későbbiekben akkor ezt figyelembe kell venni a
költségvetés tervezésénél. A másik, az előző szolgáltatónál volt szelektív hulladékgytijtés.
Tett-e az önkormányzat erőfeszítéseket arra, hogy ismét legyen szelektív hulladékgffités?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Akkor veszi csak bele a szerződésbe a jelenlegi
szolgáltatő a szelektív hulladékgyűjtést, ha végleges szerződést kötünk, amíg ideiglenes
szerződés van addig nem lesz szelektív gyűjtés. Előzetesen már tángyaltam velük, és úgy ttinik
több lehetőség lesz előttünk' ha már végleges szerződés lesz. Jelenleg nincs ene lehetőség.
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Dr. Baji Mihály jegyző: Hosszabb távuszerzódésnél több kedvezményt tudunk kapni, mint
rövidtávon, és tagként esetleg még többet.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb kérdés nincs, akkor kérem
kézfelnyúj t ássa| szav azzanak a hulladékgazdálkodási megállapodásról.

A Képviselőtestület 6 igen szavazatta| _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ egyhangúlag
az a|ábbi határ o zatot ho zta;

7 0 l 2014. (IX. 2 4.\ őnkor mánvzati határ ozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellá-
tására 2014. október 1. napjától 2014. december 31. nap-
jáig szerződést köt a Békési Kommunális és Szolgá|tatő
Kft. (5630 Békés, Szarvasi tlt 64ll, Cg. 04-09-011822,
képvi seli Ilyé s Péter ijgyv ezető igazgatő) közszol gáltatóval
az előterjesztés mellékletét képezó ajánlat, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási megállapodás
alap1én.
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testtilete
a Békés-Manifest Közszolgáltatő Nonprofit Kft.-ben
(5746 Kunágota, Rakóczi út 9.) fennálló tagsági jogviszo-
nyát megszünteti, és a befizetett 250.000.-Ft belépési díjat
visszaigényli.
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testtilete
a hulladékg azdálkodási megállapodás aláírásával, valamint
az egyéb feladatok ellátásával megbizza Fekete Ferenc
Zoltán polgármestert.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: intézkedésre azonna|

5./ Bejelentések

Fekete Ferenc Zoltán polgármester; A KLIK-től kaptunk egy köszönőlevelet, melyben
köszönik az eddigi együttműködést. En is megktiszöntem oreg István főigazgató úrnak, hogy
a 8 osztályos iskola meg van Muronyban, és bízunk benn, hogy meg is marad, de ez nem csak
rajtunk múlik. Bízom benne, hogy a következő testület is tiímogatni fogja az iskola
megmaradását, mert iskola nélkülnincs falu élet.

Ladányi Lászlóné képviselő: Az augusztusi testiileti ülésen felmerült, hogy vittek el augusztus
végén gyereket más településre. Azóta vissza is hozták. Erre mondtam, hogy nem minden
esetben átgondolt az,hogy elviszik máshová a gyereket.

Dr. Baji Mihály jeeyző: Kiosztásra került a Huro pályáz,ati anya5, ami egy Román _ Magyar
Uniós forrásból ftnanszirozandó nagy projekt lenne. Kérem alelnök urat, hogy atájékoztatőját
tartsa meg
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Kónya István alelnök. Békés Megyei onkormányzat: Köszönöm a szőt. Az a|ényeg, hogy a
20l4-2020-as határon átnyuló projekt tekintetében, a megye párok között van 4
magyarországihatár megye' és 4 romániaíhatár megye _ megszületett egy egyezség, mely
tekintetében stratégiai projekteket generálunk. Aminek a keretösszege 11,8 millió euró megye
páronként, ez aztjelenti, hogy 3,5 - 3,6 milliárd forintnak megfelelő összeg, attól fiigg, hogy
milyen euró árfolyammal számolunk. A lényeg az, ahogyan az előterjesztés is tartalmazza,
hogy Békés megye az élelmiszeipana építve, a start munkaprogramon kereszttil, azt
felhasználva is, olyan szociális rendszert építsen ki ebből apénzbő|, ami ezeket az embereket,
akik foglalkoztatva vannak' egyrészt hozzásegítLk a munkaviIágába való visszatéréshez,
másrészt képzések vonatkozásában egy plusz információt kapnak, bizonyitvány, vagy
tanúsítvány formájában, bizonyos elméleti ismeretek elsajátítása után. Ebben a pályázatban
három területen lesz képzés, növénlermesztés I, növénytermesztés II ebben a zöldség kultura
feldolgozás, savanyitás, aszalás stb. szerepel, és egy aranykalászos gazdaképzés' ami oKJ-s
képzés.

Pocsai Imre László megérkezik

Ebből a projektből közel 40 millió forint értékben olyan tároló kapacitásban lehet
gondolkodni, ami éppen az adott településnek jő. 27 település jelezte a projekthez val'ő
csatlakozási szándékát sokan hútő kapacitásban gondolkodnak. Készítettünk előszámításokat,
volt is erről a Megyeházán egyeztetés' ahol polgármester úr is ott volt. Egy 40 m2-es hűtő
tároló lenne, hozzácsatlakozva egy 60 m2-es fagyasztői kapacitás. Ez azt jelenti' hogy barki
megtermel bármit, az igények felmérése mellett, nincs kiszo|gáltatva sem a piacnak, sem
annak, hogy azonnal fel kell dolgozni. Így előre lehet tervezni.Ez a projekt 5 %-os önerőt
igényel. 5 % ellenében egy nagyon komoly érték maradhat itt a községben. Azt gondolom, és
azt javaslom _ a megyei önkormrínyzat ebben a projektben egy gesztor - a fő logisztikai
központ Békéscsabán lenne 2,6 millió euróból megvalósulő hútőház, ami nem a nagy hútőház
ellenpólusa lenne, hanem azzallewrc kiegészítve. A helyben megtermelt áÍvt, helyben lehetne
tárolni' és azt követően, pedig feldolgozni. Röviden ennyiből á|lna a projekt, tartalmazna
képzést' tömöríteni lehetne a kistermelőket, ostermeloket. A fogla|koztatás, és a képzés a
legfontosabb, ebből a nagy pénzbőI. Ezért is jó egyébként, hogy nagyon sok település
csatlakozni kíván ellhez, és ez a mostani napirendi pont lényege is, hogy a község kíván-e
csatlakozni ehhez a jó programhor.Énnagyon remélem, hogy igen. Köszönöm szépen.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Ha 2 millió forintért kapunk 40 milliót, al<kor az
elgondolkodtató.

Kónya István alelnök. Békés Megyei Önkormiínyzat: Ezért is jő,ha rendelkezik tartalékkal
egy önkormányzat, és tudja vállalni az önerőt.

Buzgan Mihály képviselő : Utanfi nans zirozott?

Fekete Ferenc Zoltán polgiírmester: Igen, illetve attól fiigg milyen szeruődést köttink a
kivitelezővel.

Kónva István alelnök Békés Megyei Önkormányzat KözgÉlése: Több település esetén,
amikor ugyanolyan csarnokot kell felépíteni, azért a kivitelezőnek sem mindegy, hogy hríny
csarnokot fog felépíteni, és azért ott komoly alku pozícióba kerülhetnek ezek a települések.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A jegyző urral előzetesen beszéltünk erről, termelést
kialakítani akkor, amikor az ij.zernek gépesítenek mindent, hogy minél kevesebb kézi
munkaerőre legyen szükség a termék előállításához, mert az önköltsége így kisebb, eléág
nehéz. Nem szeretnék abba a hibába esni' hogy a sok kézi munka következtében piacképtelen
árunk legyen. Ezért elsősorpalabban gondolkodunk, mivel vasúti fővonal is keresztül halad a
településen, így a régi TÜZEP telepen ki lehetne alakítani egy hűtőházat, ami 2 millió
forintért nagyon kedvező lenne. Akár hogyan is alakul a későbbiekben a projekt, ez iÍt marad.
Igénybe vehetik a hagymások, bérbe adhatjuk stb. 2 millió forintért ennél jobb beruházást
nem találunk. Ezért kérném a tisztelt testtiletet, hogy a szándéknyilatkozatot tegyük meg' a
későbbieket úgy is az új testület dönti el.

Kónya István alelnök" Békés Megyei Önkormányzat: Annyi még röviden, a múlt héten voltam
Temesváron, a Békés megyei érdekeket képviselni, és abban állapodtunk meg a romániai
megyékkel, hogy senki sem fogja megfurni a másik projektjét. Most, ha bejönnek a szándék
nyilatkozatok, akkor nekünk januar végén, február elején le kell tenni az operatív programot
Brüsszelnek, ha ők jőváhagyják tartalmilag, akkor 9 hónapunk van arra, hogy részleteiben
kidolgozzuk a projekteket. Engedélyes tervek készítési, kivitelezési tervek készítése,
együttműködési megállapodások, akiír termelőkkel, együttmuködési sztíndék nyilatkozatok
bekérése stb. Alá kell támasztani a projektet, és ezt követően nem fognak beleszólni, hiszen ez
a két állam közötti megállapodás, két megye közötti megállapodás' melyben Békés megyének
Bihar megye a partnere. Amennyiben jó szakmaí anyagkészül, akkor nyert ügyünk van.

Buzgán Mihály képviselő: Ha valakinek szívügye a mezőgazdaság, Murony
mezőgazdaságának a fejlesztése, akkor az enyém az. Nagy örömömre szolgál az,hogy l|yen
projektek is megielennek. Beárnyékolja azonban ezeket a projekteket az, és néhány megelőzőt
is, hogy gyakorlatilag a kis települések infrastrukturálisan nincsenek erre felkészülve. Pár km-
es belterületi közlekedő utaink használhatatlanok, nem beszélve arról, hogy ha a faluba nem
lehet bejönni, akkor minek csinálunk ide 40 milliós beruhé.zást Békéscsaba felol is, és Békés
felől is kritikan alóli a közlekedő út, amelyen be lehet jönni a faluba. Hiába vannak ragyogó
projektek, ha a közlekedés lehetetlen. Elsősorban ezt kellene megoldani, és ha eZ meg van'
akkor lehet tovább lépni.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Lehet, hogy pillanatnyilag nem ez lenne a legfontosabb
beruházás, de ha ezen kívül más lehetőségünk nincs, akkor igyekszünk megragadni azt a
lehetőséget, ami adódik. Dankó Béla úr útbiztosként ígéretet tett az utak állapotának
javítására, a Kamut - Kondoros - Békéscsaba _ Békés utak összekötésére, ami még nem
valósult meg, bár szakaszonként vannak javított utak' ami egyszer talán összeér.

Kónya István alelnök. Békés Meeyei onkormányzat: A foglalkoztatás növelés minden
települ és számár a fonto s.

Ladányi Lászlóné képviselő: Én azt látom ebben, ha egy megyei kezdeményezéssel ilyen
beruházást tud megvalósítani a falu 2 milliő forintért, akkor a megyei önkormányzat biztosan
fel arra figyelni, hogy ahol ezekaberuházok megvalósultak, azok működőképesek legyenek.

zat: öt év után életképesen kell működtetni.
Nem lehet azt, hogy az önkormányzat nyakán marad, és csak ott van. Komoly
gazdaságfejlesztő hatása is lehet, mert termelésnövekedést is eredményezhet, mivel el tudják
tárolni a terményt, jobban tudnak hosszútávon is tervezni.
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Buzgán Mihálv képviselő: Most egy kicsit félrevezető lehet, hogy ennyi pénze van az
önkormányzatnak, korábban ilyen nem volt. Örultünk' hogy az iskolát működtetni tudtuk.
Jelen tinkormányzatnak tartósan aZ eszközeit egy projektben tartani, ami utólagos
ftnanszírozású, és nem tudható, hogy milyen időtartamú, azért az átgondolandó. Mikona jön
meg aZ utófi nanszí rozás?

Kónya István alelnök. Békés Meg]rei Önkormányzat: Előleg lehívás 80 %o, és
20 %o az utólagos ftnanszirozás.

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ezt a pénzt a megye fogja kezelni' vagy kiosztja a
településeknek a 40 milliót?

Kónya István alelnök. Békés Meeyei Önkormányzat: A megyei önkormányzat koordinálja. A
Megyei Jogú Városnak ezért is nagy a felelőssége, mert Romániában az ottani
Belügyminisztérium az, akí a projektet összefogja, ott volt a megbeszélésen a minisztérium
képviselője is, mind a megye tanácsa, mind Bihar megye tanácsa ki fogja adni a
szándéknyi|atkozatot, ezzel is jelezve, hogy nem fogiuk egymást becsapni. Bihar megyében is
vannak csatlakozó települések, Romániai Magyar Vállalkozók Egyesülete, amely
gyakorlatilag Bihar megyében összefogja az ottani vállalkozásokat. Széles köní összefogással
valósul meg.

Dr. Baji Mihály jeeyző: Ez most egy szandéknylatkozat arra, hogy felmérje a megyei
önkormányzat azt, hogy ki akar a projektben részt venni, ki tud részt venni, ki mivel tud részt
venni' apályánatot még nagyon rövid idő alatt össze kell rakni, ahogyan alelnök úr elmondta.
Egyelőre itt tartunk.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzásző|ás nincs akkor, kérem
kézfelnyujtássalszavazzakaszándéknyilatkozatról.

A Képviselőtesttilet 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ egyhangúlag
az a|ábbi határ o zatot hozta:

7 1 l 20 14. (IX. 24.\ önkormánvzati határ ozat
Murony Község Önkormány zatának Képviselő-testtilete
szándéknyi|atkozatát fejezi ki a Magyarország-Románia
határon átnyuló program keretében megvalósuló megyei
szintű élelmiszer feldolgozó, tároló és logisztikai rendszer
kiépítése, pá|yázaton való részvételéről.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határidő: értelem szerint

Kónya István alelnök. Békés Megyei Önkormán}'zat: Köszönöm szépen a Képviselő{esttilet
bölcs döntését, és további jó munkát kívánok. Aki bizalmat kap a váIasztő polgároktól
azoknakjó munkát kívánok a testületi munkában, aki nem folytatja a testületi munkát annak
nagyon jó egészséget, és a magánéletében is minden jót kívánok. Köszönöm, hogy itt
lehettem.
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Kónya István alelnök, Békés Megyei onkormányzat távozik
Fekete Zoltán Ferenc távozik

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Következő bejelentés az ővoda munkaterve. Ezzel
kapcsolatban annyi észrevételem van, hogy a szüneteket, és a szabadságolási tervet is bele
kelltenni, kiegészítésként. Ezt leszámítva részemről úgy gondolom, hogy rendben van.

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Elkészítem a kiegészítést.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Lesz aki kiesik a dajkák köZül, de van közmunkás keret'
így onnan tudjuk pótolni, hogy ne legyenek működési gondok. Úgy látom, hogy az ővoda
gazdálkodásával sincsen gond.

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Történt előrelépés a belső ellenőrzéssel?

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A belső ellenőrzés véget ért, ha így rendben volt minden'
akkor nem tudom miért kellett ennyit vámi. A könyvelésben nem talált semmit. Ők fizetnek
680 000 forintot, de mi meg tartozunk a Humiínsegítőnek 800 000-el, úgyhogy 200 000-et
nekünk kell fizetni. Mondtam nekik, hogy a belsőellenőrzés eredményét vártuk, és

amennyiben jogos, természetesen kifizetjük. Továbbra sem erzem tisztességesnek, mert
vannak olyan tételek' amik vitathatók, de igazán, ami le vaniwa azt el kell hogy fogadjuk.

Ladányi Lászlóné képviselő: Én a dologit néztem benne, amit leírt a jelentésben a belső
ellenőr, ha az valóban a muronyi óvodára lett volna fordítva' akkor nem így nézne ki. Lehet,
hogy óvodára fordították, de nem erre. Tudták hogyan számoljak el a költséget úgy, hogy ne
tudjuk megtámadni. Ez v árható volt.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Eztle kellzárni, és el kell felejteni a Mezőberénnyel való
kapcsolatot.

Ladányi Lászlóné képviselő: Ha félév alatt 4 milliót ráköltött volna az ővodéna dologiban,
annak lenne |átszat1a.

Madarász Agnes mb. vezető óvónő: Találtam egy olyan energetikai pá|yázatot, ahol szintén
nem kell önerő, és október l0.-e a leadási határidő.

Buzgán Mihály képviselő: Egyszer már elindítottunk egy óvoda pályázatot, vagy nem? Azza|
mi van?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megcsináltuk a tervet, most van folyamatban. Megyei
projekt is van ftitéskorszenísítés tárgyban, ebben a Múvelődési Hán, a Polgármesteri hivatal
lett megjelölve. Akkor volt egy megbeszélés, amikor néhány nap szabadságon voltam, a
kistérség ezt e\őtárgyalta, de a megyei megbeszéléSen nem voltam ott, ezért az első lépcsőből
mar ki is hagytak. Azért voltam tegnap Békéscsabán, hogy elíntézzem, hogy visszakerüljünk
az elsó lépcsőbe, az épületek felújításával, A kerékpárut is második lépcsős lesz Murony _
Békés között. Muronynak a Kápolnás dűlőtől kellett volna behozni. Ebben a projektben kb.
20 millió jutna Muronynak, ha megvalósul. Az óvoda ktilön páIyánata halad, de elbírálás még
nem volt.

1.1
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Dr. Baji Mihály jegyző: A munkaterwel kapcsolatban a szülői munkaközösség, és a
nevelőtestület döntéséből kerüljön egy példany ide, mert a jegyzőkönyv mellékletében
szerepelnie kell, a 3. oldalon egy kis jogszabályi finomításra van szükség. A munkaterv
jogszabály háttere az l-es pontban, a köznevelési törvény' az EMMI rendelet, i|leÚe az
ONAP, és nevelőtestületi határozatok, az összes többi, amit nem említettem a közoktatási
törvény, a gyermekvédelmi törvény az a következőben ,,a nevelési évben a munkánkat a
következő dokumentumok határozzákmeg" részben szerepeljen. Egy kérdéSem van még, a 4.
oldalon a logopédiáná| a 14 fő miért 15.

Madarász Ágnes mb. vezető óvónő: Igen aztjavítani kell, azok még nem pontos adatok. A
végleges |étszám most lett meg. Ez egy becsült létszám volt az év végi felmérés alapján, és
most volt újabb felmérés. 1l fő lesz a végleges létszám.

Dr. Baji Mihály jegyző: Ezeket kérem pontosítani, és én ezekkel akiegészitésekkel javaslom
a testiiletnek, hogy fogadja el az ővoda munkatervét.

Fekete Ferenc Zoltán Lolgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzásző|ás, akkor kérem
kézfelnffi tással szava zzanak.

A Képviselő-testtilet 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag
az alábbi határ ozatot hozta:

7 2 l 2014. (|X. 2 4.\ ő,Ikormánvzati határ ozat
Murony Község onkormányzatanak Képviselő-testtilete
elfogadja a kiegészítésekkel a Muronyi Önkormányzati
Óvoda (5672 Murony, Arany J. u. 3.) munkatervét a2014-
2015 nevelési évre.

Felelős:
Határidő:

Fekete Ferenc Zoltán pol gármester
értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A belső ellenőrzés eredményét mar az előbb érintettük,
igazábő| az ellenőtzés nem hozott változást. Az összeg maradt 600 000 ezer forint. Gondolom
a testület is elfogadja a beszámolőt és ez alapján rendezziik atartozást Mezőberény felé, ami
az ővoda plusz 600 000 ezre' és a családsegítő mínusz 800 000 ezre utétn 200 000 Ft tartozást
jelent. Ezt szeretném minél előbb rendezni' hogy tisztán menjünk tovább.

Dr. Baji Mihály jegyző: Két mondat még, amit Buzgén képviselo úr is jelzett, van egy-két
elírás a jelentésben, ezeket egyeztettem az ellenőnel. Nem Békési Kistérségi Óvoda Muronyi
Tagintézménye, hanem Mezőberényi Kistérségi Óvoda Muronyi tagintézménye, illetve azt a
mondatot, ahol kétszer szerepel a bevétel, ez helyesen úgy szól, hogy a június 30.-i tényleges
bevétel meghaladta a június 30.-i tényleges kiadást, ezt jeleztem. illetve tudomásul vette.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben egyéb hozzászőlás nincs, kérem
kézfelnyuj tással szava zzanak.

A Képviselő-testtilet ó igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélktil _ egyhangúlag
az alábbí határ ozatot hozta:
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Muronv Község Önkormánvzata Muronv Földvári u' ]-.

Murony község onkormányzatátak Képviselő-testülete
elfogadja a jelentést a Mezőberényi Kistérségi Óvoda
Muronyi Tagíntézménye 2013. januar 1. _ 2013. augusztus
31. közötti idoszakot érintő bevételei és kiadásainak elszá-
molása, pénzügyi szabályszeniségi ellenőrzéséről, a
javításokkal együtt.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határidő: értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Van-e még valakinek bejelenteni valója?

Buzgán Mihály képviselő: Most tartotta a KSSz Bizottság az utolsó ülését ebben a ciklusban.
A bizottság tagjainak megköszöntem az elmúlt 4 évben végzett áldozatos munkát, és ezt
szeretném ezÍtttal is megtenni. Azoknak is, akik a bizottság munkájában részt vettek, és a
tagon kívülieknek is. Akik szabadidejüket feláldozva igyekezte segíteni munkánkat. Az
önkormányzat is igyekezett anyagilag támogatní ezt a tevékenységet, és mindazoknak, akik
társadalmi munkában, hivatalból interaktív tevékenységgel segítették a retdezvények
lebonyolítását, a kulturális és szociális munkát. Ezúton mondok köszönetet. Személy szerint
az elmiút 4 év csalódása az, hogy a kápolnát nem sikerült megmenteni. A háttérmunka is
kevés volt ahhoz, hogy a kápolna felújítása megtörténjen. Eredménynek mondhatnám el, és
büszke vagyok arra, hogy Murony, és Békés első, és egyetlen kiemelkedő festőművészének,
akinek május 10.-én volt a 15O-edik születésnapja, Murony határában van egy festő múterme,
amit viszont sikerült megmenteni. Ez egy gazdaságtlag nem használt épület. 1895-ben épült,
és a festő, haláIáig nagyon sok vidéki ihletésű képet készített itt. A 120 éves épületnek az
elmúlt időszakban az időjárás elhordta a tetőről a cserepet, a faartyag elrohadt, teljes
tetocserére volt szükség, és ezt sikerült megcsinálni. Az elmúlt 4 évi teljes tisáeletdíjamat
erre ajánlottam fel, illetve ugyan ennyivel még meg kellett pótolni. Ezt az épület együttest a
festő műteremmel, és a kápolnával együtt szívesen |átogatják magánszemélyek, csoportok.
Hírét viszik Muronynak. A továbbiakban a festő műterem legalább 100 évig állni fog.
Köszönöm azt a|ehetőséget, hogy veletek együtt dolgozhattam. A továbbiakban jó egészséget
kívánok mindenkinek, és sikereket a magánéletben. Köszönöm szépen

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb bejelentés, hozzászőIás nincs, akkor
köszönöm a részvételt, és szeretném ezt az ülés azzal bezámi, hogy köszönöm mindenkinek
az egyittműködést.

Kmf.

'rá<etóí&gortan
polgármester

K.r{rur*'-euru^
j egyzőkönyv hitelesítő j egyzőkcinyv hitelesítő
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