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Jegyzőkönyv

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testtiletének 2014. augusztus 18-án
megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helve: Önkormányzat tanácskoző terme

Jelen vannak: Fekete Ferenc Zo|tánpolgármester
Buzgán Mihály képvi selő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Jeneiné Batizi Julianna képviselő
Ladány i Lászlőné képvi s e l ő
Pocsai Imre László képviselő

Dr. Baji Mihály jegyző

Kis Eszter tankerületi igazgatő
Bukva Vilmo sné tagintézmény vezető
Madar ász Ágnes megbízott óvodavezető

Fekete Ferenc Zo|tán poleármester: Tisztelettel köszönt mindenkit, külön köszöntve a
megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

A j egyzőkönyvet Kiss Beáta köztisztviselő vezeti.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Ladányi Lászlőné, és Fekete Zoltán Ferenc képviselőket
javasolja.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartőzkodás nélkül - a hitelesítő
személyekre tett javaslatot elfogadja.

Ezt kö'vetően a napirendi pontok ismertetése következik.

A Képviselő-testtilet 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és Ártózkodás nélkül - a napirendi
pontokat elfogadja.

Napirendi pontok:

1. lTé$ékoztato az általános iskola 20l3l20l4-es tanévének munkájáról, és a 20l4l20l5-ös
tanév indításaról.
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2.l Tájékoztatő a Muronyi Önkormányzati ovoda működéséről és a 20I4l20I5-ös tanév
indításáról.
3 . l Ko zb eszer zési szab ály zat el fo gad ás a.

4./ Bejelentések

1. /Tájékoztató az általános iskola 2013/2014-es tanévének munkájdról, és a 2014/2015-ös
tanév índítdsáróL

Fekete Ferenc Zoltán oolgármester: Az írásos anyagot emailben megkapta mindenki. A
megjelent tankerületi igazgatő, vagy az intézményvezető kíván-e szóbeli kiegészítést fiizni a
leírtakhoz. Vrírjuk a kiegészítést, és azt követően a kérdéseket.

Kis Eszter tankerületi iqazgató: Mielőtt a kérdésekre válaszolnánk, először is szeretném
megköszönni Murony Község ÖnkormanyzataKépviselő-testÍiletének, és polgármester úmak
ahozzáál|ását althoz,hogy az iskola működjön. Igazhogy a KLIK a fenntartó és a működtető
is, de úgy gondolom, hogy az elmúlt tanévben nagyon jól együtt tudtunk működni. Ezt
bizonytja az is, hogy az iskola áll, múködik, és 8 osztállyal működik' és a következő
tanévben is 8 osztállyal fog működni. Azt,hogy mi lesz a későbbiekben még nem tudjuk. A
beszámolóba is beleírtuk a köznevelési törvény értelmében 14 fő a minimális osztály |étszám.

Megérkezett Pocsai Imre László képviselő

Az biztos, hogy a köznevelési államtitkárságnak is az a véleménye, hogy a kistelepüléseken
az iskolák' óvodrák tovább múködjenek. Az államtitkrár asszony két hete ezt az álláspontot
meg is erősítette a békéscsabai |átogatásakor. Természetesen a felső tagozat működése a
kérdés, az alső tagozat mindenképpen helyben fog működni, mert althoz, hogy egy faluból ne
vándoroljanak el a gyerekek, illetve a szülők, ahhoz a településen óvodiínak, és minimum
alső tagozatos iskolának kell működnie kell az á|lamtitkárság állásfoglalása a|apján. A 2014-
20l5-ös tanévben a 8 évfolyam itt fog működni helyben. Ahhoz pedig kérjük a képviselő-
testtilet segítségét, hogy továbbra is maradhasson a 8 osztály, etlhez produkálni kellene a 14
fős minimális osztály létszámot. Ez az egylk amit szerettem volna kiegészítésként elmondani,
a másik itt mindenki előtt szeretném megköszönni a Mezőberényi Általános Iskola
vezetésének, afőigazgató úrnak, illetve a muronyi tagintézmény vezetőjének a munkáját, Azt,
hogy itt helyben kézben tartotta az iskola működését. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is
számíthatunk a munkájukra. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket, vagy a muronyi
tagintézmény vezető kie gészítését.

Bukva Vilmosné tagintézmény vezető: Köszönöm a meghívást, és csatlakozom az igazgatő
asszony által elmondottakhoz. Valóban jó az együttműködés mind az önkormányzattal, mind
a KLIK-kel, és Mezőberénnyel. Az iskolavezetés mindent megtesz az iskoláért, bármikor,
brírmilyen kérdéssel, kéréssel megkereshetjük, segítenek. Ez abeszátmoló is híven ttdftrözi ezt,
alapos mindenre kiterjedő, statisáikai adatokat is felvonultató tájékoztató az elmúlt éwől.
Ami engem egy kicsit zavar aZ az, hogy a szülők közül többen elviszik a gyermeküket más
intézménybe már első osztályban. Nem tudom, hogy igazából mivel lehet indokolni ezt a
döntést. Egy jól mtiködő helyi iskolából miért kell elvinni máshová egy alsós gyereket? Nem
tartom szerencsésnek. Ebben lehetne valamit tenni, bar nem is tudom hogyan. Úgy érzem mi
mindent megteszünk azer:t,|rcgy itt tartsuk a gyerekeket.
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Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Nem vagyok biztos benne, hogy minden esetben tartós
lesz. Egy része iryy gondolom csak hirtelen fellángolás, de igazán nem is tudom. Nagyon
köszönöm ezt az írásos beszámolót, amelyből kitűnik, hogy az alsó tagozatban a gyerekek
elérik az országos átlagot, ez na1yon szép eredmény. Úgy látom, hogy a gondok a
kamaszkorban kezdődnek, amikor is nehezebb a fegyelmezés, ebben véleményem szerint
kőztejátszlk az is, hogy a tanárok fegyelmezési lehetőségei behatároltak. Tudom, hogy a
környékbeli kistelepüléseken nem jellemző a 8 osztály, külön is szeretném megköszönni az
iskolavezetésnek, és a KLIK-nek, ezt a lehetőséget, hogy a kis létszám ellenére maradhatott a
8 osztály. Ezért a lehetőségért küzd évek óta a testület is, hiszen mi is látjuk, hogy akkor
marad meg egy település' ha a gyermek intézmények működnek, anélkül a fiatalokat nem
lehet megtartatn. Az hogy valaki elviszi a gyerekét más településre, elkötelezettséget jelent, és

nem biztos hosszútávon minden esetben működik ez. Egy alső tagozatos gyereket még nem
lehet egyedül elengedni. Ez egyaránt jelent időbeli elfoglaltságot' és anyagi terhet is. Én
reménykedem benne, hogy a szülők is belátjak ezt, és nem viszik el a gyermekeiket a helyi
iskolából. A magam, és a Képviselő-testület nevében is köszönöm, hogy mindezek ellenére
még működhet a 8 osztály, és a magunk részérő| ezután is megteszünk mindent azért, hogy
működhessen a jövőben is.

Ladányi Lászlóné képviselő: Én is szeretném megköszönni a részletes beszámolót, melyet
részben a tanévzárón is hallhattunk. Azt is köszönöm, hogy a rendezvényekbe sokkal
hatékonyabban kapcsolódnak be az iskolások, ezálta| a község életében is aktívan részt
vesznek, pl a,,Kihívás napja'' és a többi rendezvény. Ezt köszönöm, mind a pedagógusoknak,
mind a vezetőknek. A másik egy rejtett mondatot elkaptam' amit örülök, hogy elmondtál a
beszámoló kiegészítéseként, hogy a,'ftí le van nyírva''!
Mielőtt a testületi ülésre indultam, felhívott egy muronyi lakos _ és talán itt van a rejtély,
hogy az emberek gerjesztik egymást minek, következtében elviszik innen a gyerekeket _ és
azt mondta' 

',hogy 
néz ki az iskola, nem szégyellitek magatokat, hogy az ember feje tetejéig

ér a gaz"l. Itt is elhangzott a jő együttműködés, amibe többek között a fűnyírás is beletartozik.
Válaszolni is fogok a telefonálónak, hogy jobban nézzen szét, mert a fii nem régen lett
levágva. Úgy gondolom, hogy nem kellenek ezek a fiilösleges gerjesztések, amik sok esetben
nem is a szülőktőlindulnak, hanem kívülállótól.

Bukva Vilmosné tagintézmény vezető: Az iskolában is' és a környékén is rendszeres a
fűnyírás.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Volt egy rövid időszak, amikor tönkrement a fiínyíró, és

újat kellett venni, a rendszeres eső miatt gyorsan nótt a fli is. Ekkor volt egy pár napos
csúszás, de sehol sem volt embermagasságú fú. Azőta ismét folyamatos a fűnyírás, és az
iskola területe, és a közterületek is rendben vannak, illetve másban is segítiink, amiben
tudunk, nekünk is az a célunk, hogy jó együttműködés legyen.

Ladányi Lászlóné képviselő: Szeretném megragadni az alkalmat, és tájékoztatni az
intézményvezetőket, hogy szeptember I3.-án lesz a Falunap, ahol aZ utóbbi évek
gyakorlatához hasonlóan szeretném, ha egy-egy rövid műsort adnának a gyerekek. Köszönöm
szépen az eddigí munkájukat.

Dr. Baji Mihály jegyző: Szeretném megköszönni a tagintézmény vezetőnek, hogy a

választásokra biztosította a helyiséget az iskolában. Túl vagyunk az országgyűlési, és az EU
parlamenti képviselő választáson, még október IZ.-én igénybe szeretnénk venni a helyiséget.
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A másik, átolvastam az anyagot A következő napirend az önkormiínyzati ővoda működésével
kapcsolatos napirend lesz. Az óvoda, és az iskola közötti kapcsolatról, illetve
együttmríködésről, ha beszámolnának azintézményvezetők. Egy-két mondatban elmondanák,
van e probléma, hogy megy az egyúttműködés, erről szeretnék valamit hallani.

Bukva Vilmosné tagintézmény vezető: Részemről úgy gondolom nincs probléma a két
intézmény kapcsolatában. Nem az ővoda a hibás azért, hogy nem ide írattak be minden
gyereket.

Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Én is úgy gondolom jó a kapcsolat. Eddig még az
óvodában nem tapasztaltam gyerek elvitelt, idén 4 gyereket nem ide írattak be.

Ladányi Lászlóné képviselő: Amit én is mondtam, hogy nem feltétlenül a szülők, hanem más
gerjeszti eztazegészet, és itt csapódik le.

Dr. Baji Mihály jegyző: Én nem csak erre gondoltam, hanem ana hogy van lehetőség rá, a
köznevelési törvény ta|án az óvodai intézményvezetőnek nagyobb teret adott a visszatartással
kapcsolatban, hogy az óvodából iskolába átkerülők esetében aZ együttműködés,
információáramlás megvalósul-e? Úgy hogy azóvoda is működjön, és aziskola is figyelembe
vegye a gyermekek, szülők igényeit. A köznevelési törvény leírja, hogy az intézményvezető,
speciális bizottság.

Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Most, hogy elkerülttink a békési nevelési tanácsadóba
felemás lett a helyzet. Mezőberényben vizsgálják a gyerekeket. A most elvitt gyerekeknek is
Békésen azonna| tudtak fejlesztést biztosítani, biztosan ez is motiválta a döntést. Azt
mondták, hogy az a két hölgy, aki ott vizsgálta a gyerekeket, azonnal tud velük foglalkozni.
Hiába Mezőberényben vizsgálják a gyerekeket jrárásilag Békéshez tartozunk.

Kis Eszter tankerületi igazeató: Az óvodások, és iskolások fejlesztése - logopédus, és sajátos
nevelési igényű gyerekek fejlesáése _ helyben történik, azért nem kell bejárni Békésre. Ha
iskolába beiratkozik, meg van a lehetőség arra, hogy a megfelelő szakember biztosított
legyen.

Bukva Vilmosné tagintézmény vezető: Hetente kétszer jár ki szakember. Minden szülői
forumon mindig elmondjuk, hogy minden tanuló megkap minden fejlesztést itt is. A
hegedűtől kezdve a fejlesztésig mindent. A logopédus nem tud kijönni, oda be kell vinni a
gyerekeket. Korábban kijárt, de tavaly már nem.

Dr. Baji Mihály jegyző: Azt nem lehetne' hogy ezek a szakemberek kijöjjenek?

Kis Eszter tankerületi ieazeató: Eztmegkell beszélni, a szakszolgálat nem a jiáráshoztartozik,
hanem amegyéhez.Haatanulók létszétmaigényli, biztosan lehet enőlbeszélni.

Dr. Baji Mihály jeeyző: Biztosan igény van erre más településen is, nem lehetne összekötni
úgy hogy több települést járna be egy köruton?

Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Próbáltam erről beszélni a logopédus úrral, de aztmondta,
hogy nekik nincs idejük tltjárrrí. Nagyon kevés a logopédus. Az át1árás neki egy fel óra lenne,
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aztii sok nem tudják megoldani. Nem tudom idén mi lesz ahelyzet, sikerült-e megoldani a
létszám gondot? Itt is van több, mint tíz gyermek, akinek szüksége van logopédusra.

Kis Eszter tankerületi ieazgató: Azbiztos, hogy kevés a logopédus' nem hogy járási szinten,
hanem megyei szinten is. Ezért van, hogy ha indokolt lenne a két óra akkor is csak egy őrát
kap meg a gyerek, mert egyszerűen lehetetlen, hogy minden gyereknek a számára e|őirt, vagy
javasolt órát betartsák.27-én lesz Békésen járási szinten egy értekezlet, ott fel fogom vetni a
problémát. EIlhez kérném, hogy hány gyermeknek kellene logopédiai fejlesztés.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: További kérdése van még valakinek? Amennyiben nincs
akkor köszönjük a beszámolót, és kérem kézfelnyújtással szavazzanak az iskola
beszámolój ának az elfogadásáról.

A Képviselő-testiilet 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartőzkodás nélkül - egyhangúlag
az alÍhbí határ ozatot hozta;

6212014. (VilI. 18.) önkormánvzati határozat
Murony Község onkormányzatának Képviselő-testiilete
elfogadja a Mezőberényi Általá.'os Iskola Muronyi
Tagintézménye (5672 Murony, Ady u. 5-7.) 2013-2014.
tanévi munkájáról az írásos tájékoztatőt, a szóbeli kiegé-
szítéssel együtt.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határidő: értelem szerint

2./ TtÍjékoztató a Muronyi Önkormónyzati Óvoda míÍködéséről és a 2014/2015-ös tanév
índítósúróL

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az ővoda írásos beszámolóját megkapta mindenki.
Szóbeli kiegészítést kíván-e tenri az óvodavezeto?

Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Talán annyl, hogy elkészítetttik a portfoliót, aÍnit el is
bíráltak mrár. Mindkettőnkét elfogadták, ani aztjelenti, hogy a besorolásunk változik, amit a
munkáltató felé jeleznem kell. Amikor írtam a beszámolót, akkor még csak beszélgetttink
arról, hogy milyen javítások, karbantartások lesznek. Ezeknek nagy része mára már
megtörtént, illetve folyamatban van. Kész van a mosdó, a homokot kellene kicserélni a
játékok alatt.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Azt holnap meg is oldjuk.

Madarász Ágnes mb. óvodavezető: A rovar és rágcsáló irtás van méghátra, amit az idén meg
kell csinálni. Azt meg kell beszélnünk még, hogy ki intézze.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Meg kell rendelni a békésiekn éI. Az ablakokat még
hagyjuk, mert folyamatban van apályánat, azt szepterctber 22-ig kell beadni. A beszámolóban
írod az elszigetelődést. Annak idején érdeklődtem Békésnél a csatlakozásról, de akkor olyan
feltételeket támasztottak, ami elfogadhatatlan volt. Amennyiben van rá igény ismét
megkeresem őket. A továbbképzési lehetőségek ugyanúgy meg vannak számotokra is. Most
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van két állandó dajka az ővodában, valamint két segítő. Amikor nem szakmai foglalkozás

folyik a csoportban akkor ők is besegíthetnek.

Madarász Ágnes mb. óvodavezető: olyan nincs.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egyelőre próbáljuk megoldani a három óvónővel, és a

dajkákkal. Írtad aztis beszámolóban, hogy havi 10 000 Ft ellátmánya van az ővodának.

Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Az a gond, hogy a vásárlások jelentős részénél nem tudok

át"t"'ár*' f'^tni, mivel kis összegről van sző. 20 000 Ft alatt szinte sehol sem lehet

átutalással fizetni. Ilyen szempontból vagyok bajb an.

Fekete Ferenc Zoltán oolgármester: Találunk rá megoldást. Részben önálló intézmény az

óvoda, és nem csak az a 10 000 Ft havi ellátmánya van. Minden karbantartást elvégez az

önkormányzat.

Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Nem is ezzel van gond, hanem azza|, hogy nem tudok

átutalással fizetni Sem a gyógyszertárban, sem a postán.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Majd megbeszéljük milyen formában lehet áthidalni ezt a

p'otr.-at. A játékok lefestése, az epilet rendbetétele megtörtént, a pályÍuatot majd látjuk,

hogy alakul.

Madarász Ágnes mb. óvodavezető Azidén nagyon sok mindent kaptunk a szülőktől is, pl.

biciklit, volt aki zérat cseré|t.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ha jelezte volna az ővoda, hogy gond Van a zánral, akkor

az önkormányzatiskicserélte volna, ha nem erkezik jeIzés, segíteni sem tudunk.

Madarász Áenes mb. óvodavezető: Ezt nem is azért mondtam. Nem került rá sor, mert az

egyik szülő felajánlotta a segítségét, és megcsinálta.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Egyébként orülünk neki, hogy a szülők tevékenyen részt

vesznek az ővoda éle1ében, és jó a kapcsolat a szülőkkel. Igyekszünk a továbbiakban is

minden segítséget megadni a\thoz, hogy jól működjön az ővoda, ha gond van akkor meg

szólni kell, és megoldjuk. Van valakinek kérdése,hozzászőIása?

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Azt szeretném kérdezni, bogy akik tavasszal lettek

szerződéssel felvéve az ővodához, azoh'nak meddig éI a szerzódésük?

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Két dajkát véglegesítettünk, hogy ne legyen mindig gond

vele. Ez |esz az alap. Két fo dajka, és harom fo óvónő. Idén ez az áIlrandő |étszám marad, és

majd jövőre látjuk. Melletttik ott van még a két segítség. Szükség esetén még közmunkást is

tudunk adni. Egyéb kérdés?

Dr. Baji Mihály jegyző: Egy kérdésem lenne. Nem véletlenül kérdezten rá már korábban is,

van a beszámolóban egy mondat 4. oldal lap alján. ,,Az iskolával való kapcsolatunk

távolság1artónak mondhátó.'' Mit jelent ez konkrétan? Ezért is próbáltam rákérdezni, amíg itt

volt a tagintézmény vezetője is, hogy milyen a kapcsolat.
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Madarász Ágnes mb. óvodavezető: Adminisztratív téren nincs probl éma, a távolságtartást arra
értettem, hogy a nagycsoportos óvónő, és az elsős tanító szokott szorosabb kapcsolatot tartani.
Egy évben többször is átmennek az óvodások, és az iskolások is eljönnek az ővodába. E'zt a
kapcsolattartást étzem úgy, hogy kezd fellazulni, és formálissá válni. Nekem az az érzésem,
hogy csak olyan, tudjuk le, és legyünk túl rajta kapcsolat.

Dr. Baji Mihály jegyző: A beszámolóval, illetve az ővoda működésével kapcsolatban annyit
mondanék, éppen egy éve kaptuk vissza az ővodát. Látszódik rajta, hogy öttkormányzat az
intézményével próbál a lehetőségeihez képest törődni. Azt gondolom, hogy ez a törődés a
jövőben sem fog cstikkenni' ez egy nagyon fontos intézménye az önkormányzatnak. Ebben a
testület, a polgármester, és az intézményvezető is fog tevékenykedni. A beszámoló korábban
íródott, így sok minden, mint a festés-mázolás, megtörtént. Úgy gondolom a beszámolót el
kellene fogadni. Az pedig, hogy BékéS nem igazán volt fogadó kész a társulásban történő
együttműködésre, ettől ftiggetlenül, ha a képviselő-testület felhatalmazhatja a polgármester
urat, hogy próbáljon ismét tárgyalásokat folytatni a társulásról.

Madarász Áenes mb. óvodavezető: Én azértis szeretném, mert nekem sokkal könnyebb lenne,
ha lenne egy központ, amely a szak'rnaí dolgokat leosztaná, és nem nekem kellene mindent
csinálni. Az adminisztratív dolgokat csak otthon tudom elvégezni. Akkor törvényileg
megfeleltetve kapnám me1 az anyagokat. Szakmai dolgokat is elsajátíthatnánk, amikor
Békésen jártam nagyon jó foglalkozásokat, technikákat láttam, ez anyagilag nem is kerülne
semmibe. Jobban benne lennénk a szakmai körforgásban.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Lehet, hogy most Békés is máshogy áll a kérdéshez, mint
egy éve. Az orvosi ügyelethez való csatlakozásra is nyitottak voltak.

Madarász Ágnes mb. óvodavezető: A szakszolgálat miatt is szeretném. A muronyi emberek
sokkal jobban ismerik a békési dolgokat, szívesebben mennek Békésre.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Régebben az iskola Békéssel volt társulásban, de az nem
mtiködött, azza\ kezdődött a kapcsolat megromlása, hogy abból a tarsulásból kiváltunk. Az
iskolai tarsulással Mezőberénnyel jóljártunk, nincsenek gondok. Tavaly júniusban át kellett
vennünk az ővodát. A júliusi, és az augusztusi normatívát Mezőberény kapta még meg, de
teljes költséget az önkormiínyzat ftzette, és év végén Mezőberény felajánlott 600 000 Ft-ot,
hogy ennyit visszaad, ez amatadvány. Amikor láttam a szeptember-októberi normatívát, ami
4 millió forint volt, akkor kétkedéssel fogadom azt, hogy csak ennyi járna vissza.
Megpróbáltunk átmenni és ellenőrizni az óvoda elszámolását, eLlhez azonban nem tudtak
adatot szolgáltatni, azőta a testület fe|hatalmazott arra, hogy a belső ellenőrzést végezzúk eI.

Egyszer apénzigyes nem volt ott, máskor a polgármester úr, a belső ellenőr már harmadszor
prőbáIta meg elvégezni az ellenőrzést. Most éppen ők is ezt túzték ki belső ellenőrzésre. Ha
nem sikerül elvégezni a belső ellenőrzést, akkor kérek egy Ász ellenőrzést. Egy év után is
még mindig itt tart az óvoda elszámolása. Van még kérdés?
Amennyiben nincs akkor, köszönöm a beszámolót, a továbbiakban is szeretném, ha jó lenne
az együttműködés.

Dr. Baji Mihály jeeyző: Az biztos, hogy kell keresni a lehetőségeket az óvoda fejlesztésre.
Nem csak saját erőből, hanem pályánatokútján is.
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Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben nincs több kérdés, akkor kérem
kéz felnyuj t ással szav azzanak az őv o da éves b e sz ámo l ój áró l.

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

63/2014. (VI[. 18.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Muronyi Önkormányzati Óvoda (5672 Murony,
Arany J. u. 3.) működéséről, és a 20l4l20l5-ös tanév
indításáról szóló írásos beszámo|őját, a szóbeli kiegészí-
téssel, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgya-
lásokat folytasson Békéssel az óvoda társulásával
kapcsolatban.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

3./ Közb e szerzé sí szab ólyzat e lfo g adás a.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A következő napirendi pont ismertetéséhez átadom a szőt
jegyző úrnak.

Dr. Baji Mihály jegyző: Az önkormányzatnak nincs közbeszerzési eljárása jelen pillanatban.
Akózbeszerzési értékhatárokat mindig a hatályos költségvetési törvény hatérozzameg. Az azt
meghaladó eljárások esetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és ehhez kell egy
közbeszerzési szabáIyzat. Úgy gondolom, hogy jó, ha van egy ilyen szabályzat, szükség
esetén így nem kell kapkodni, ha megjelenik valamilyen kedvező pályazat. Értelem szerint a
közbeszerzési értékhatár alatti nagyobb beszerzések esetében 3 ajánlatot kell a továbbiakban
is bekérni.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben nincs szakmai észrevétel a közbeszerzési
szabá|yzattalkapcsolatbanakkor'kéremkézfelnyujtássa|szavazzanak.

A Képviselő-testtilet 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ egyhangúlag
az alábbi határ o zatot ho zta:

6412014. (VilI. 18.) önkormánvzati határozat
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Murony Község Önkormrínyzata Közbeszerzési Szabály-
zatát M előterjesztés mellékletében foglaltak szerint
elfogadja.

Felelős: Fekete F erenc Zoltán pol gármester
Dr. Baji Míhá|y jegyző

Határidő: értelem szerint
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4./ Bejelentések

Fekete Ferenc Zolttín polgármester: Az urnafal helyének kijelölése megtörtént. A
kivitelezővel, és a megjelent képviselő-testtileti tagokkal közösen választottuk ki a helyet. A
felállítást szeptember 15.-i határidővel vállalták, az e|ózetesen megbeszélt összegért.
Az óvodánál indítottunk egy pályázatot, ami a fűtéskorszenisítésre irányul' ennek a leadási
határideje szeptember 22. Megkeresett a pályénatírő, hogy Í''a ezt közbeszereztetnénk, - ami
nem kötelező - eLőre közbeszereztetnénk, ami 250 000.-Ft-ba kerülne, akkor azért plusz I0
pontot kapnánk az elbiráIáskor. Mondtam nekik, hogy eleve úgy kezdtük, hogy ez semmibe
sem került, nem kell a plusz 10 pont, ha így elfogadják jó, ha nem, majd lesz más.

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: A nem nyertes páIyázatot előre?

Dr. Baji Mihály jegyző: Igen, feltételes közbeszerzést is le lehet folytatni.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Én előzetesen úgy nyilatkoztam, hogy nem valószínű,
hogy a Képviselő-testület tétmogatja ezt,kémém, hogy határozatban rögzítsük, hogy ehhez a
pályézathoz a közbeszerzési eljárás előzetes lefolytatásához nem járul hozzá a testület.
Amennyiben egyetértenek vele, kérem kézfelnffi t éssal szav azzanak.

A Képviselő-testtilet 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ egyhangúlag
az aléhbi hatátozatot hozta;

65/2014. (VIII. 18.) önkormánvzati határozat
Murony Község onkormányzaténak Képviselő-testülete
glyagi fedezet hiányában nem támogatja a Muronyi
onkormányzati ovoda (5672 Murony' Arany J. u. 3.)
felújításához kapcsolódó KEOP-2o14.4.10.01F
,,Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban'' páIyéuat kapcsán
az eIó zetes ko zb eszerzési elj árás l efo 1 ytat ás át.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határidő: értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hulladékszállítással kapcsolatban: a szolgáltatő a mai
napig sem ktildött csekket, pedig mondhatni heti rendszerességgel érdeklődöm náluk. Már azt
is felajanlottam, ha kijuttatják a csekkeket, akkor kihordatom a közmunkásokkal. A
Képviselő-testiilet felhatalmazott, hogy megkeressem a Katasztrofavédelmi Igazgatőságot, és

kérjem azideiglenes szolgáltató kijelölésének december 31.-ig történő meghosszabbítását. A
levelet elktildtük, de válasz még nem érkezett.
A következő bejelentéshez átadom aszőtjegyző úrnak.

Dr. Baji Mihály jegvző: október l}-én önkormányz ati választásokra kerül sor. Minden
település esetében helyi választásibizottságot kell vá|asztani. Az e|őzőnek ugyanis lejárt a

mandátuma. A régi bizottsági tagokra teszünk javaslatot. ok majd az elnököt, elnökhelyettest
megválasztják maguk közül. A tagok, póttagok ugyanazok voltak, akikre itt az indítványt
tettem. Kérném a Képviselő-testtiletet, hogy fogadja el a javaslatot.
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A Képviselőtesttilet 6 igen szavazatta| - ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ egyhangúlag
azalábbihatározatothozta;

66i2014. (VIII. 18.,) önkormánvzati határozat
Murony község onkormanyzatának Képviselő-testülete
a 2014. évi helyi önkormányz atí váIasztásra megvál asztja a
Helyi Választási Bizottság tagj rának:

Szivák Imréné 5672Mvony, Mokry v 22.
Kis Erzsébet 5672 Murony, Szarvasi u. 3.

Madarász Ágnes 5672 Mvrony, Szarvasi u. 36. szám alatti
lakosokat
a bizottság póttagj ának :

Tóthné Nyeste olga 5672 Murony' Mokry u.20.
Trájer Lászlőné 5672Mutony, Tessedik u. 1IlB. szám
alatti lakosokat.

Felelős:
Határidő:

Dr. Baji Mihály HVI vezetője
azornal

Dr. Baji Mihály jegyző: A választással kapcsolatban folyamatosan jönnek ki a határidők,
határnapok' programok. A mai napon kellett megállapítanom, mint a Helyi Választási Iroda
vezetője az ajánlási küszöböt, hogy egy képviselő jelöltnek, illetve egy polgármester jelöltnek
mennyi ajrínlást kell összegyűjtenie. A hirdetményt erről már kitettük a hirdetőtáblára, illetve
a honlapra. 1098 választópolgar van Muronyban, a választópolgárok I oÁ-ának ajánlása, tehát
1l fő ajánlása szükséges a képviselő-testületi jelöltséghez, a polgármesterhez a
választópolgárok 3 %o-a tehát 33 ajanlás szükséges. Az ajánlőíveket már egy ellenőrző
progIam felülvizsgálta. A program három modulból áll. Augusznx 25-tő| lehet a Helyi
Választási Iroda vezetőjét(rl igényelni az ajánlőiveket. A programba be kell írni adatokat, ezek
szigoru sziímadású ívek lesznek. Lesz rajta vonalkód, meg sorszám. Arra majd felhívom a
figyelmet, hogy aki igényel, vagy gyűjt, és ha nem is indul el köteles a kiadott ajánlóíveket
visszahozni, mert egyébként 10 000 Ft büntetést kell fizetni darabonként, ami adók módjára
behajtható. Amit tudni kell szeptember 8-án 16 őráigkell leadni az ajánlőiveket. Nekem utána
fel kell dolgozni, ellenőrizni kell, hogy az aján|őíveken ténylegesen választójogosultsággal
rendelkező személyek aláirása szerepel, az adatok rendben vannak. UtÍna a Helyi Választási
Bizottság, akit most elfogadott a Képviselő-testtilet, fogja a nyilvántartásba vételt megtenni,
és úgy fognak a szavazőlapra majd felkerülni a jelöltek. A jelöltek sorrendje majd sorsolás
útjan fog eldőlni, a Helyi Választási Bizottság fogja majd sorsolni.

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: 1 fő hány képviselőt, és hany polgármestert ajrínlhat. Eddig
volt a kopogtató cédula, amellyel 1 jelölés volt lehetséges.

Dr. Baji Mihály jeeyző: Úgy emlékszem' hogy több jelölést is adhat.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Itt most semmi sem dől még el. Majd a szavazőfi|kében.
Még egy bejelentésem lenne. október I2-én, mint mindenki tudja önkormányzati választás
Iesz, igy ez az összetételrÍ Képviselő-testiilet az utolsó előtti testületi ülését tartsa. Azt, hogy ki
folytatja tovább a tevékenységét, és kik lesznek azí$ tagok még nem tudhatjuk. Szeretném
elmondani, hogy a Képviselő-testület az elmúlt 4 évben jól dolgozott. Két millió tartalékkal
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indultunk, és most kb. 18 millió tartaléka van az önkormányzatnak. l|i4ég várhatő az
önkormányzati ftjldről is bevétel, ahol olajtök lett vetve, illetve adóbevétel is várható még.
Bárki is lesz a következő polgrírmester nem kitirített kasszát fog kapni. De úgy gondolom,
hogy ezt az eredményt ez a Képviselő-testület érte el, ezért szeretnék javaslatot tenni, a nem
tervezett bevételek terhére, valamennyi dolgozó felhavi jutalmazására. A Képviselő-testületet
jutalmazni nem lehet, de arra van lehetőség, hogy a havi tiszteletdíj mértékén változtassunk.
Arra gondoltam, hogy ezt anegyedévet 1,3-as szotzőval számolva 50 200 Ft havi tiszteletdíjat
kapnának a képviselők, ehhez a rendelet módosítás tervezetét megkapta mindenki. Ez errő| a
negyedévről szól, mint egy az elmúlt négy év munkájrínak elismeréséül. Tehát lennének a
közalkalmazottak.

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Ezt konkrétan, hogy gondolod? Kik kapnának jutalmat?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egyszer a védőnőnő, és takarítónő, a Művelődési Ház
alkalmazottjai, az óvoda dolgozói, és az önkormányzatná| dolgozó közalkalmazottak.

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Hany fő összesen?

Dr. Baji Mihálv jegyző: A hivatalnáI 4 fő, védőnő, és takarítónő +2, Művelődési Ház 2 fő,
óvoda 5 fő.

Fekete Ferenc Zo\tán poleármester: Pontosabban 4, mert egy óvónő elment, a másik pedig év
közben jött, ezért ez 60-40 %o arényban oszlana meg. Szerintem az az ővőnő is megérdemli,
aki időközben elment, mert elégedettek voltak a munkájával. A bér 50 %-át kapná mindenki.
Utalványban kapná mindenki, mert így kedvezőbb az adőzás. Mindenkié összesen kb. 2 millió
forint lenne.

Buzgán Mihály képviselő: Ebben benne van a jegyző úr is, és a polgármester is?

Fekete Ferenc Zoltán polgiírmester: A jegyző benne van, mivel a köztisztviselők közé
tartozik. A polgármester nincs benne.

Ladanyi Lászlóné képviselő: A polgármester jutalmazását az alpolgármesternek kellene
javasolni, mivel ő nincs itt most, úgy gondolom a testületnek kell javaslatot tenni.

Buzgán Mihály képviselő: Mindenki cafetériában kapná?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen, mindenki.

Dr. Baji Mihály jegyző: A Közös Önkormányzati Hívatal abból a szempontból speciális
helyzetben van, hogy a koztisztviselők, Muronyban 5 fő, Tarhoson 3 fő, azt nem az
önkormrínyzat költségvetéséből kell állni, az a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal
szétmláján, a bérek kifizetése utiín van 2,3 millió forint, ami majd fedezi a mozgáskorlátozott
feljáró kialakítását. A jegyző jutalmazását törvény alapjan a polgrírm'ester dönti el, de
természetesen nem baj, ha tud róla a képviselő-testület is. A köztisztviselők esetében a
községi önkormányzatnak nem kerül semmibe a jutalmazás.

Fekete Ferenc Zoltiárr polgármester: De a2 566 800 Ft-ban az is benne van.

LT
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Dr. Baji Mihály jegyző: Sodexo utalványt kapna mindenki.

LadánÍ Lászlóné képviselő: Szeptember 15-től ismét indul közmunkaprogram' nem csak út
és jrírda javítás lesz hanem egyéb közmunka is. Kulturális Közösségi munkásnak volt
alkalmazva 2 fő decembertől _ áprilisig. Április végén kiírt egy pályázatot a Magyar
Művelődési Intézet, ezt megpályázta az önkormányzat, és nyert. Szeptember l-től /11
hőnapra/,2015.július 31.-ig lehet 1 főt alkalmazni, aki 100 %-os támogatásban részesül, heti
40 órás foglalkoztatásban, a támogatásban képzés is van, /mely ingyenes/. Kulturális
Közösségi munkás beosztásban a Művelődési Házban fog dolgozni.

Fekete Ferenc Zoltiín polgármester: A mai napon kaptunk értesítést, hogy nem csak
közmunka indul, hanem megint lesz lehetőség képzésen is részt venni.

Ladányi Lászlóné képviselő: Az á|talam elnyert pályázatban is van képzés is, a foglalkoztatott
az elóző képzés alkalmával megszerezte a Közművelődés I-t, most pedig alkalma lesz
megszerezni a Közművelődés II- Tanúsítványt. Akik ftzikai munkára fognak jönni azoknak is
lesz képzés is.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Csak az a baj, hogy egy szakmában indul képzés helyben,
és ehhez elég nehéz találni a 17 főt. Ha összejön a létszám akkor lehet helyben aképzés, és a
MűvelődésiHáz kapna bérleti díjat. októbertől _ áprilisig tartana, ami nagyon jó lenne, csak
az a nehéz, hogy olyan szal<rnát találjunk, amit férfiak, és nők egyaránt végezhetnek, és
természetesen a létszámnak is meg kell lenni.

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem lehetne Kamuttal közösen, mint az elmúlt
alkalommal?

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Nekem nincs kifogásom az ellen, hogy a Kamutiak
idejöjjenek. Csak meg kell találni azt a szal<tlát, amelyre össze lehet toborozni 17 embert.
Tisztelt képviselő társak, tettem egy javaslatot a jutalmazásokkal kapcsolatban. A 2 566 800
Ft-ban mindenki benne van. Amennyiben ezze|kapcsolatban nincs több kérdés akkor kérem
kézfelnyúj t áss a| szav azzanak.

A Képviselő-testiilet 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ egyhangúlag
az a|ábbi határ ozatot hozta:

6712014. (V[I. 18.) önkormánvzati határozatban
Murony K<izség Önkormányzatának Képviselő-testtilete
- figyelemmel az önkormányzat vagyoni helyzetére -
Fekete Ferenc Zoltán polgiírmester, és az önkormányzati
alkalmazottak (ide értve a Védőnői Szolgálat, az Önkor-
mányzati Óvoda, valamint a Művelőd ési lHáz) részére fél-
havi bémek megfelelő jutalmat állapítmeg, illetve tudomá-
sul veszi a jegyzó, és a Közös Önkormanyzati Hivatal
köáisztviselőinek felhavi j utal mazását.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

L2



Muronv Közsés önkormá nvzata Muronv Földvári u. 1.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A Képviselő-testület tiszteletdíjának a módositásához az
erről szóló rendelet módosítására van szükség, kérem kézfelnffitással szavazzanak a
rendeletmódosítás elfogadásáról.

A Képviselő-testtilet 6 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ egyhangúlag
elfo gadta a rendeletmódo sítást. (a jegy zÍ5konyv mellékletét képezi)

Murony Község Önkormán yzata Képvisető_testületének
'l'0l2014. (WII. 18.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló
9/20t1. (un. 17.) önkormányzati rendelete

módosításáról

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben egyéb bejelentés nincs' akkor köszönöm a
testületi ülésen való részvételt, és az ülést bezárom.

Kmf.

Fekete Ferenc Zoltán
polgármester ffi ihály

önyv

j egyzőkönyv hitelesítő
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