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Jegyz ktinyv

KészÍitt: Murony Kcizség Önkormányzata Képvisel -testiiletének 2014. augusztus 4-én
megtartott soron kíviili Íilésér l.

Az iilés hetve: Önkormányzattanácskoz terme

Jelen vannak: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Dr. Lézár Magdolna Csilla alpolgármester

i'"1,1i,":::;ln;l i*:iJi 
ser

Pocsai Imre Lász| képvisel

Dr. Baji Mihály jegyzo

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel koszont mindenkit. Megállapítja, hogy az iilés
hatétr ozatkép es. Az iil ést megnyitj a.

A j e gy zoko nyv et Ki s s B e áta ko ztisztvi se 1 v ezeti.
Jegyzokonyv hitelesít knek Dr. Lánár Magdolna Csilla alpolgármestert, és Pocsai Imre LászL
képvisel t j avasolj a.

Fekete Ferenc ZoItén polgármester kéri a képvisel -testriletet, hogy a hitelesít k személyér l
szavazzanak.

A Képvisel _testtilet 5 igen szavazatta| - ellenszavazat és tart zkodás nélkiil - a hitelesít
személyekre tett j avaslatot elfogadj a.

Ezt kovet en a napirendi pontok ismertetése kovetkezik.

A Képvisel _testtilet 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és tart zkodás nélkiil _ a napirendi
pontokat elfogadja.

Napirendi pontok:

1./ Orvosi iigyelet.
El ad : Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

2.l Beje|entések
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7./ Orvosi iigyelet
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Képvisel -testtilet korábban már kifejezte azt a

szándékát, hogy helyileg Békéshez szeretne csatlakozni a stirg sségi orvosi ellátás terén.
Megkaptuk Békést l a három általuk bekért árajánlatot az Íigyeleti orvosi e||átásra, illetve
Békés Város Önkorm ányzata Képvisel -testiiletének határozatát, amelyben aZ Alft'ld
Ambulance Kft. ajánlatát fogadta el a testtilet.Ez az étrajánlat trinik a legelfogadhat bbnak. Ez
tobb, mint amennyit eddig fizettrink, de j val kevesebb, mint kijelolt szolgiltat , & Békés-
Medical Egészségugyi Szolgáltat Kft . ajánlata.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Ez is magasabb, mint a korábbi volt?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, eZ a kett kozcitt van' mivel korábban már mtr
jelezttik Békés felé a csatlakozási szándékunkat, ezért kémém elfogadni a Békés áItal is
elfogadott Alfold Ambulance Kft. qánlatát Amennyiben egyéb hozzász lás nincs, akkor
kérem kézfelnyuj tás sal szav azzanak.

A Képvisel -testiilet 5 igen szavazatÍal - ellenszavazat és tart zkodás nélkiil - egyhan solae
az alábbi hatátr ozatot hozta:

59 l20t4. (YIII. 4.\ nkormánvzati határozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel _testtilete

aZ orvosi rigyelet feladatának elIátásara 2014. december
h 3l. napjáíg terjed id tartamra feladat-átadási l átváIla-

lási szerzodést kot az ALFÖLD AMBULANCE Kft._vel
(székhely: 5665 PusztaottIaka, Felszabadulás u. 14.) azzaI,

hogy a szerzodés azonos feltételek, és kolcs nos
el é gedetts é g mel 1 ett me gho s s zabbíthat .

Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel _testtrlete

hozzá$ánll aÍthoz, hogy az ALFÖLD AMBULANCE Kft.
kozvetlentil k sscin szerzodést az országos Egészség_

biztosítási Pénztér tertiletileg illetékes hivatalával annak

érdekében' hogy a cég kozvetleniil kapja meg az oEP
finanszírozíst.
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testiilete
aZ orvosi tigyelet ellátáSához sztikséges fonást a 2014. évi
koltségvetés terh ér e biztosítj a.

Murony Kozség Önkorm ányzatának Képvisel _testtilete

felhatalmazza a polgármestert, hogy a sztikséges jognyilat_

kozatokat megtegye, illetve a feladat -átadási l átváIla|ási
szeruodést aláírja.

Határid :

Felel s:

azonnal
Fekete Ferenc Zoltán pol gármester
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2./ Bejelentések

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A Kozép-Békési Térség Iv vizmin ség-javít

Önkorm ányzati Társulás m dosít indítványával kapcsolatban átadom a sz t jegyzo urnak.

Dr. Baji Mihály jegyz : Van egy konzorciumi megállapodás 66 onkormányzat kozott, és

annak kellene egy kiegészítése. Ez a m dosít ás az Ápe visszaigénylés miatt sziikséges. A
m dosítás nem jelent tobblet terhet az onkormányzatnak, és nem tér el a projekt

lebonyolításávaI kapcsolatos korábbi dontésekt l. Mindossze annak formai, okirati

osszefoglal megjelenítését hrta\mazza. Ehhez kÍildtek egy határozat mintát, amit el kellene

fogadni.

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

kézfelnyujtás sal szav azzanak.

A Képvisel -testtilet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tart zkodás nélktil - egyhanga|ae
az alábbi hatar o zatot ho zta:

Murony Kozség Önkormurrr^, u, Megyei
Iv vízmin ség-javít Program'' címri támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi
megállapodás II. számri kiegészítését a kovetkezok szerint:

A Projekt keretében tortén beruházás tulajdonjoga
visszterhesen kertil az Önkormányzatokhoz' mégpedig a kozottíik létrejott tulajdonjogi
megállapodásban foglalt arányok szerint. Az átruházási érték vonatkozásában a
TársulásnáI a Projekt valamennyi beruházási koltsége az irányad , me|y a beruházás
aktiválása során figyelembe vételre kertil.

A Projekt megval sítási fázisba lépésére tekintettel, a

Projekt menedzselésének, lebonyolításának felmeriil koltségeire projekt lebonyolítási
dijat fizetnek az Önko rmányzatok a Társulásnak számla ellenében a Társulási Tanács
dtintése szerint. A 2015 évre esedékes díjr l és teljesítésér l a felek 2015 évben d ntenek.
A Társulás tag onkormányzatai a lebonyolítási dt1at kozvetleniil fizetik ffiog, míg a
Társuláson kívtili, más Társulásokba tomortilt onkorm Ínyzatok társulásaikon keresztÍil
fizetik meg a dt1at. A d'j vonatkozásában a társulási tag onkormányzatok a Társulási
Tanácstilés határozata szerint k<itelezettek a ftzetésre, a Társuláshoz konzorciumi
megállapodással kapcsol d onkotmányzatok a konzorciumi megáIlapodás szerinti díjat
fizetik.

Murony Kozség Önkorm ányzatínak Képvisel testiilete felhatalm azza a polgármestert
a Konzorciumi megállapodás II. számri kiegészítésnek aláúrásáta.

2014. szeptember 30.

Fekete Ferenc Zoltán pol gármester

Dr. Baji Mihály iegyz : A hulladékszállítással kapcsolatban kérdést intéztiink a
Beliigyminisztériumhoz' és a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, ezehe megerkezett a

1.

2.

3.

Határid :

Felel s:
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válasz. A Nemzetgazdasági Minisztérium válraszíhan semmi konkrétum sincs, a

Beltigyminisztérium válaszáb I kiemelném az els oldal lap a|ján, illetve a második oldal
tetején taláIhat részt, ez a|ényeg. ',A kozérdektí szolgá|tat a Magyar Energetikai és Kcizmrí_

szabályozási Hivatalon kereszttil el terjesztheti a fejezetkezel khoz a díjb l nem fedezhet
tobbletkoltség_igényét, és ebb l az ellen rzést kcivet en az indokolt tobbletkoltsége
megtérítésre kertil. Tájékoztatom, hogy tudomásunk szerint a kijelolt szolgáItat a mai napig
indokolt tobbletkoltség iránti kérelmet nem terjesztett e1 .''

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

Dr. Baji Mihály jegyz : Számlát sem ktildott.

Pocsai Imre Lászl képvisel : Mit is je|ent ez?

Dr. Baji Mihály jegyz : Azt, hogy amit a lakosság! \ beszed hulladékszáIlitási dt1at, és az
nem fedezt a mrikcidéséhez sztikséges kiadásokat, akkor tobbletkciltség iránti kérelmet
nyujthat be. Majd polgármester tlr ezt a levelet eljuttatja a szolgáltat nak.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Holnap reggel beviszem hozzi$uk.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Azt is mondani kellene nekik, hogy a csekket ktildjék.
Ebben az évbenmég nem fizettiink a hulladékszá|Lításért.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Már sokszor kértem, illetve azt is megmondtam neki,
hogy nem ktildheti ki egysz erre az egész évit, csak havonta egyet.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Már olyan hírek is szárnyra keltek, hogy nem is kell ftzetni
a szemét száIlításért, majd az cinkormányzatkífizeti.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ilyenr l sz sincs.

Dr. Baji Mihály jegyz : Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban kellene még egy dontést

hozni. Szeptember 30.-ig van kijelolés alapján szolgáItat nk. Fel kellene hata|mazní a
polgármestert, hogy keresse meg a Békés Megyei Katasztr favédelmi lgazgat ságot, aZ

ideiglenes kijelolésnek 2014. december 3l.-igy tcirtén meghosszabbítására. Erue azért van
sziikség, mert az irásos hulladékszá||itásí arqariat kérelemre válasz Í\em érkezett, és így a
kozbeszerzési eljárást sem fudtuk id ben lefolyatni, mikcizben a szoIgáltatást folyamatosan
biztosítani kell, illetve a Minisztériumban is dolgoznak az ágazat folyamatos m dosításán.

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

duplája.
Amennyiben egyetért a képvisel -testiilet az indítvánnyal, kérem kézfelnffitással
szavazzanak.
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A Képvisel -testtilet 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és tart zkodás nélkÍil - egyhangulag
az aláhbi hatétr ozatot hozta:

61' l 201' 4 . NIII. 4.\ onkor mánv zati határ ozat
Murony Kozség Önkorm ányzatának Képviselo-testtilete
felhatalmazza a polgármestert, hogy megkeresse a Békés
Megyei Katasztr favédelmi lgazgat ságot (5600 Békés-
csaba, Kazinczy u. 9.), és kezdeményezze a hulladékszállí_
tás vonatko zásáb an M i dei g1 en e s sz o 1 g áltat kij el o 1 és ének
20 1 4 . december 3 1 . -i g tortén me gho s s zabbítását.

Határid :

Felel s:

értelem szerint
Fekete Ferenc Zo|tán pol gármester

Fekete Ferenc Zoltán polqármester: A vasritvonal felrijításhoz kapcsol d an elkezd dtek a

nyi1.ászár cserék . Ezze| kapcsolatban szeretném eloszlatni a téves feltételezéseket, miszerint
olyan hírek terjednek, hogy egyesek ktilon protekci val jutottak ablak cseréhez. Ez azonban

nem így mrik dik, tavaly végeztek zqszint mérést, és az alapján dcintotték el, hogy mely
hazalnál cserél a vasrit ablakot, ebbe az onkormányzatnakbelesz lása nem volt.
A képvisel _testiilet határozaban elfogadta, hogy urna fal legyen felállítva a temet ben.

Holnap t0 rátrajon a vállalkoz , és a helyszínen megnézziik, hogyan, és hol lesz felállítva,
illetve szeretne egy bemutat darab urna sírt is elhelyezni a temet ben, aminek a helyét

szintén kijeloljtik. Ez csak egy mintadarab lesz. Énmérbejártam a temet t, és rigy gondolom
abejáratnál lenne legcélszerubb felállítani azurnafalat, rigy hogy kcirbe lehessen járni. 16-16

db urna fer hely lesz.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Hogy lesz felál|ítva,hátta| egymásnak?

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Igen háttal egynrásnak. Aki gy gondolja holnap 10

rakor jojjcin ki a temet be, és mondj a e| a véleményét.

Pocsai Imre Lászl képvisel : ott el lj helyen lenne. A lényeg, hogy korbe lehessen járni.

Jeneiné Batízi Julianna képvisel : Jérdalap van' hogy korben járdát lehessen késziten1?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Lesz, szeptemberben kezdjtik a járdák felirjítását.

Dr. Baji Mihály jegyz : Ez nem egyedtil a polgármester rir dontése, hanem testtileti d<intés,

azért is lenne j , ha a képvisel k is részt vennének a helyszínibejáráson.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A kovesrittal pitrhuzarrtosan gondoltam elhelyezni.
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Még egy téma, a Képvisel -testtilet rigy határozott, hogy az voda mtíktidési ktiltségeit
nézetjik meg a bels ellen rrel. Minden évben kcitelez bels ellen rzést végezni. A bels
ellenorzés elvégzésére kiils szakemberrel kototttink szerz dést, akit már kétszet elutasított

Mez berény. Most beszéltem a mez berényi polgármesterrel telefonon, és a jov héten tud

id pontot biztosítani az ellenorzésre. Kérdezte, hogy mi ez a biza|matlanság részÍinkr l, én

mondtam ezfiembizalmatlanság, hanem egy kcite|ezo feladat, és rigy étezzik, ha szeptember,

okt ber h napban 4 milli forint normatívát kaptunk, akkor jirlius, augusztus h napra is
annyit kellett kapni, és nem biztos, hogy 600 000.-Ft maradt bel le, amikor a Muronyi
Önkorm ányzat mrík dtette már aZ vodá| és ftzette a bért, csak a normatív át vette fel
Mez berény.
A tobb éves tapaszta|atra hivatkozva furcsállom, hogy az voda dologi kiadása kozel annyi'
mint az egész onkormányzaté. Ezt sokallom, az voda semmilyen rendkívtili beruházást sem

kapott. Most ugy néz ki, hogy a jov héten megtrirténik a bels ellenorzés.

Amennyiben egyéb hozzász lás nincs, i}gy koszonom arészvételt, és az tilés bezárom.

Kmf.

Fekete Ferenc Zo|tán
.--.-__-

,/ po|gármester

j e gy zokcinyv hite le s ít


