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JEGYZOKONYV

Készült: Murony község onkormányzata Képviselő - testületének 2014. november
26.-án megtartott nllt testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Ladányi Lászlőné alp o l gárm ester
Borsos Jánosné képviselő
Buzgán Mihály képvi selő
Dr. Lánár Magdolna Csilla képviselő
Egeresi Imre képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő

Tanácskozási ioggal részt vett:

Dr. Baji MIháIy jegyző
Máté Feren cné gazdálkodási foelőadó

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom,
hogy a testtilet határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ladányi Lász\őné alpolgármester,
és Fekete Zoltan Ferenc képviselőket javaslom, kérem a hitelesítők személyéről
kéz felnyuj t áss a| szav azzanak.

A Képviselő-teshilet 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartőzkodás nélktil - a hitelesítő
személyekre tett j avaslatot elfogadj a.

A j egyzőkönyvet Kiss Beáta köztisztviselő vezeti.

Ismertetem a napirendi pontokat, és amennyiben mindenki egyetért vele, kérem
kézfelnyuj tással szava zzanak.

Napirendi pontok:

l . l B eszámolő az Önkormríny zat 20 I 4 . III. ne gyedévi telj esítéséről
Előadó : Fekete Ferenc Zoltán polgármester

2.l 2015 évi költségvetési koncepció
Előadó : Fekete Ferenc Zoltán polgiírmester

Dr. Baji Mihály jegyző
3.l 2015. évi Belső ellenőrzési terv

Előadó : Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Baji i|lÍihály jegyző

4. l sZMsZ felülvizsgálata
Előadó : Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Dr. Baji Mihály jegyző
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5./Tiszteletdíjas rendelet módosítása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Dr. Baji Mihály jegyző
6.l Szociális célú tuzífa feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó : Fekete Ferenc Zoltán polgiírmester
Dr. Baji Mihály jegyző

7 . l Kóztemető üzemeltetési me gállapodás módo sítása
Előadó : Fekete Ferenc Zo|tán polgármester

Dr. Baji Mihály jegyző
8./ Bejelentések

A Képviselő-testiilet 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi
pontokat elfogadja.

1. / Beszdmoló az Önkormúnyzat 2014. III. negledéví teljesítéséről

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Első napirendi pontunk az önkormányzat 2014. IIil..

negyedévi teljesítése. Az írásos anyagot kiküldtük' amelyben a kiadás, bevétel rész|etezve
van. Kinek van kérdése ezze| kapcsolatban, illetve szóbeli kiegészítést kíván e tenni a
pénzügyi vezető? Ezt a napirendi pontot előzetesen megtárgyalta az ÜpG gizottság, és
elfogadta.

Dr. Lázár Maedolna Csilla ÜPGB elnök: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2014. Iil.
negyedév teljesítéséről szóló rendeletmódosítást tárgyalta, és elfogadta, és elfogadásra
j avasolj a a Képviselő-testtiletnek.

Dr. Baji Mihály jegvző: A sarok sziímok I79 186 000.- Ft, ezzel kapcsolatban van egy
rendeletmódosítás, a főösszeg, illetve a 2. sz. melléklet változott. Eá kellene most a
testtiletnek elfogadni, ez aháromnegyed éves besziímolő, az éves beszámoló pedig a jövő év
elején fog lenni, amikor a tényleges számok fognak szerepelni.

Fekete Ferenc Zo|tán polgármester: Időarányosan teljesítettük mind a bevételt' mind a kiadást.
A mai számlakivotat alap1án 15 millió forint le van kötve, és majdnem 17 millió forint van a
számliínkon, igy 25-30 millió tartalékkal rendelkezünk jelenleg. Rendkívüli kiadást nem
számolunk, a fritési idény jön, ami plusz kiadás a szociális trizifa. PáIyázat egyelőre nincs'
amihez önrészt kellene biztosítani. Az idén nem sok páIyánat volt. Kintlévőségekben még ott
van a mezőgazdaságból származő bevétel, a LEADER 1 millió forintja. Jelenleg igy áll az
önkormányzat.

Borsos Jtínosné képviselő: A szeméttelep a, milyen páIyénat?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A DAREH-on kereszttil valósul meg a szeméttelep
rekultivációj 4 ez az önkormányzatnak nem kerül semmibe. Annyi előnytink lett, hogy
kitakaríthattuk a f;ít, ezlett behordva az önkormányzat udvarára. Valamint az ott ledepózott
fijldet el tudjuk adni nekik, ez szinténplusz bevétel lesz.

Dr. Baji Mihály jegyző: Délkelet-Alffildi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, amelyben a megyei önkormányzatok vannak
benne. Ez a társulat nyert tiímogatást a szeméttelepek rekultivációj ára, az önkormányzatnak
pérube nem kerül közvetlenül, áttételesen úgy, hogy éves tagdíjat fizettink.
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Fekete Ferenc Zoltán polqármester: A figyelő kút lesz még az önkormányzat költsége, de az
eddig is megvolt' minden évben minősíteni kell.

Dr. Baji Mihály jegyző: A rekultivációval nincs költségunk, illetve ahogyan polgármester úr
mondta a vasútfejlesztés során kitermelt fold a szeméttelepen kenilt elhelyezésre, amit a
rekultiváció során értékesíteni fid az önkormányzat.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szóbeli kiegészítés?

Máté Ferencné eazdálkodási foelőadó: Várom a kérdéseket, ha van valakinek az írásos
anyagga|vagy atáblázatta| kapcsolatban kérdése, észrevétele. A Pénzügyi Bizottsági ülés is
elmondtuk, hogy az előirányzat módosítás, és a törvényszeinti illetmény megemelésénél
jelentkezett, mert több közfoglalkoztatott volt foglalkoztatva, mint amennyi betervezésre
került, ebből kifolyólag illetmény is több került kifizetésre. Bevételi oldalon pedig az
iparűzési adó ami több, mint atervezett volt. Sejtettük, hogy több lesz atewezettől, de nem
tudtuk, hogy mennyivel.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A bérleti díjak is pluszként jelentkeztek, egy par milliót
az is jelent, és még folyamatban vannak dolgok. Hátra van még bizonyos utak
vasútfelújítással összefiiggő javítása' ebbe beletartoznak a Közútkezelő KHT kezelésében
lévő utak is, például a boltnál azipszilon Jövő héten lenne a vasúti bekötőút átadása, de nem
gondolom, hogy plusz terhet kellene vállalni, miért vegye át az önkormányzat. Legyen a vasút
kezelésében.

Dr. Baji Mihály jegyző: Még egy gondolat az iparíjzési adóval kapcsolatban, látható hogy
eredetileg 22000 000 Ft volt betervezve bevételnek, ténylegesen 40 I9I 000 Ft folytbe, az
első haromnegyed évben. Gyakorlatilag l8 000 000 Ft-al több mint a terv, és december 20-ig
a kettős könyvelést vezetőknek az éves adójuk 90 oÁ-éra fel kell tölteni, így még ott is vrárható
pár millió befizetés. Az elszámolásnálmajd kiderül pontosan mennyi, de várható.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a Képviselő-testület a bevételi főcisszeget
I79186000 Ft-al, illetve a kiadási foösszeget I79 186000 Ft-al elfogadja, akkor kérem
kézfelnyújt ássd, szav azzanak a rendeletmódosítás elfogadásáról.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag
elfogadta a rendeletmódosítást. (a rendeletmódosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Murony Község Onkormány zata Képviselő_testületének
11 l20l4. (XI. 27 .) önkormányzati rendelete

Murony község 2014. évi költségvetéséről szóló
1'1201,4. (II. 26.) önkormányzati rendelete

módosításáról

2./ 2015 éví költségvetésí koncepció

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Második napirendi pont a 2015 évi költségvetési
koncepció. Az írásos anyagot kikiildtük, de őszintén szólva konkrét tervet addig nem lehet
készíteni amíg nem látjuk a jövő évi finanszírozást. Ezért a költségvetési koncepció általános
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meghatározásokat tartalmaz. A tartalékunkat mindenfeleképpen pályazat ftnanszirozásához
szeretnénk felhasználni. olyan páIyázaton szeretnénk részt venni, ami a lakosság
életkörülményeinek a javítását szo|gálja, de konkrétat még nem tudunk.

Dr. Baji Mihály jeeyző: A költségvetési koncepció anól szól, hogy mit szeretnénk jövőre
kezdeni. Most is jönnek még az utolsó pillanatokban különbtiző információk. Amit lehet tudni
szociális területen, a lakásfenntartási támogatást csökkenteni kívanjak, de meg aka{ák hagyni
az önkormÍnyzatoknál úgy' hogy az önkormányzat fizesse a saját koltségvetéséből. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatást a Járási Hivatalokhoz akarjék áttenni. Nagyon sok
képlékeny dolog van. Én kérném, hogy az álta|ános elveket tartalmaző költségvetési
koncepciót támogassa a testÍilet. Yat azért néhány dolog, ami már beindult, mint az óvoda
állagmegóvása, a köztemetővel is kell valamit kezdenünk. Korábbiakban elhangzott már,
hogy a liget fejlesztése a továbbiakban is folyna, a foci pályát kellene felújítani. Sok
képlékeny dolog van még, de kérem fogadja el a testület ahatározatjavaslatot.

Fekete Ferenc Zoltán polgiármester: Az itt, útalap, belterületi utakat azért vetttik be, mert a
munkaügy már kiírta ezeket a pályétzatokat, és erre jelentkeztiink is. 10-10 embert szeretnénk
foglalkoztatni, itta munkabérük bizonyos Yo-a anyagköltségre fordítható. Ezek a javítások
olyan ütemben haladnak, ahogyan pénzt kapunk rá. A köáemető karbantartás' erre még
visszatérünk, mert az izeme|tetés nem egészen úgy megy ahogyan kellene. Nincs szerződése
a hulladékszállításra, én megmondtam, hogy nem vállalom ezért a felelősséget. Az
önkormiínyzat nem kezelheti a temetőt, mert nincs rá szakembere. Ha csak így tudja kezelni,
akkor meg kell pályáztatni' mert eZ sem jobb semmivel' mint az előző, akkor krír volt váltani.
Az előzővel is az volt a gond, hogy nem megfelelő a színvonal.
Visszatérve a költségvetési koncepcióhoz, a mennyiben egyetértenek a javaslattal, akkor
kérem kéz felnyuj t ással szav azzanak.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ egyhangulag
az alábbi határ ozatot hozta:

Képviselő-testülete
a 2015. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, és az
alábbiak szerint fogadja el:
I./ Prioritásként szerepel a biztonságos, hatékony, gazdasá-

gos működés feltételeinek megteremtése, az önkor-
ményzat kötelező feladatainak további zökkenőmentes
ellátása.

Il./Lehetőség szerint a lakosság jobb életminőségét szol-
gáló fejlesztések megteremtése:
- út, útalap és járdaépítés folytatása,
- bel-, és ktilterületi belvízrendezés áttekintése, folya-

matos monitoring ozása,
- liget-felújítási projekt folytatása, játszőtér,
- óvoda állagmegóvása, vizes-blokk felújítása,
- köztemető karbantartása, felújítása.

III./ Nagy támogatási intenzitású (80_100%)' kevés önerőt
igénylő pály ézatokon való részvétel.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
HatárÍdő: értelem szerint
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3./ 2015. évi Belső ellenőrzésí terv

Fekete Ferenc Zoltán polgámester: A 2015. évi belső ellenőrzési terv keretében olyan
területet ellenőrzünk, amely külső befolyást is élvez. Íey ujövő évben az Idősek nappali
e||átását szeretnénk ellenőrizni. Egyben szeretném ha a testület felhatalmazna arra, hogy
írásban elfogom kérni, váIasztás előtt nem akartam, hogy ne vegye senki támadásnak, de a
ftjldterület hasznosítást, és az óvodai dolgozók munkavégzése más területen munkaidőben, és

eszmei értékeket írtak le beszámoló gyanént. Ha valami anyagot odaviszek egy vállalkozőnak
az eszmei érték. olyan hangzott el, hogy a nyári gyermekétkeztetésbe be lett számitva, de
ilyen nincs, mert ott volt egy pályázati rész, és önkormányzatihozzájárulás, akkor hol van a
bozadéka az ővodai dolgozók munkájának. Nem tudom hogy tudnak majd elszámolni ezzel,
de szeretném ha felhata|mazna a testület, hogy írásban kérjem meg a részletes beszámolót.

Buzgán Mihály képviselő: Nem tudom, hogy miről van szó.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Arról, hogy az Idősek otthonánál a kertben az alapitvény
termesztett zöldségeket, amit az ővodai dolgozók dolgoztak fel, ő pedig átadta a konyhának.

Buzeán Mihály képviselő: EzttÍtrgyaljuk meg máskor, mert azt sem tudjuk, miről van szó.

Dr. Lázár Magdolna Csilla képviselő: Aki nem volt az e|őző testületben az nem tudja ezt.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Az alapítvánnyal a kertet felfogta, és az önkormányzat
dol gozóival dolgoztatta fel.

Dr. Baji Mihály jegyző: Az alapítvány a hátsó kertet megművelte, termelt rajta tököt. A tökot
az ővodai dolgozókkal dolgoztatta fel' és adta át a konyhának. Ennek van valami értéke, és
arról volt szó, hogy ezmajd az önkormányzat felé kompenzálásra kerül, de az önkorrnányzat
nem fizetett kevesebbet a konyhának. Az önkormányzat adta a fijldet, és az önkormétnyzat
adta a tök feldolgozáshoz a dolgozókat. Adta mindezt úgy, hogy nem is tudott róla. A nyári
táborban lévő gyerekek étkeztet ésére az önkormányz at pályázott.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Az <jnkormányzatftzetíe a munkaerőt.

Buzgán Mihály képviselő: Nem került az étkeztetés valamennyivel kevesebbe?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem, egy fillénel sem. Van még egy másik is ami
bosszant. Most már több cég étkeztethet, ezt mindenki tudja. Van aki 4l0 Ft-ért étkeztet,
házhoz viszi 560 Ft helyett. Itt az étkeztetéshez még az önkormányzat ad embert, és be van
kalkulálva a konyha bérleti dya, a 150 000 Ft, havonta a ottani étkezők étkezési díjába.
Kifizet egy összeget meg még ez be van kalkulálva, tulajdonképpen ez így nem tisztességes.
A lakosságnak választási lehetőséget kell hagyni, hol akar étkezni, de az hogy be van
kalkulálva a bérletidíj , ezek're oda kell figyelni. Ez nem tiszta. Attól sem fogok megrettenni,
hogy költségvetésnél meg fogom kérdezni' hogy milyen díjakkal akar tovább működni a

konyha, mert van olyan jelentkező, aki átvenné a konyhát, ugyanúgy étkeztetne.

Dr. Lrízár Maedolna Csilla képviselő: A minőséggelváltozatlanul gond van.
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: oda fókuszáljon a belső ellenőrzés, ahol külső pénzügyi
mozgások is vannak. Amennyiben egyetértenek vele kérem kézfelnyújtással szavazzanak.

A Képviselő-testület 7 igen' szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ egyhangúlag
az alábbi hatÍtr ozatot ho zta;

9 1 l 20'l'4. (XI. 26.\ őnkor mánv zati határ ozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Murony Község Önkormányzata 2015. évi ellenőrzési
tervét a batár ozat melléklete szerint elfo gadj a.

Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2015. évi zir-
számadás időpontja

Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző

4. / S Z MS z fe líilvizs g dlata

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Negyedik napirendi pontunk az SZMSZ felülvizsgálata.
Az ismertetéshez átadom aszőt jegyző úrnak.

Dr. Baji Mihály jegyző: Mivel ez elégnagy anya9 email-ben korábban kiküldttik' mint a többi
testületi anyagot, hogy mindenki áttekinthesse. A Magyarország Önkormányzatairól szóló
törvény a választás napján elég sok helyen módosult, ez volt a vá|toztatás egyik oka, ezért is
új rendelet, mert arégitíey ?n kellett volna ími, hogy egyszeníbb volt újat írni. Induláskor 30
oldalas anya9 volt, onnan lett végül20 oldal. Szerepelnek benne az'űjbizottsági elnevezések,
a képviselő tagok névsora, az alpolgármester feladat, és hatásköre. Két dolog van. Kérttik azt,
hogy hétfoig érkezzenek be az észrevételek, módosítási javaslatok, de természetesen most is
lehet jelezni még. Az l.sz. mellékletben szerepel a képviselők névsora, ott az alpolgármester
asszony címét elírhrk, ezt javitani kell. Az alpolgármesternek volt még egy módosítási
javaslata, amit én egy kicsit másképpen prezentálnék, a bizottsági ülésen már el is hangzott. A
4.$ - ban szerepel, hogy mik azok a fontosabb civil szervezetek akiket meghívunk a testtileti
ülésre, és tanácskozási jogot is adunk. Az alpolgármester asszony ehhez még kiegészítést
javasolt. Ezze| kapcsolatban' és remélem alpolgármester asszony is elfogadja, mivel az ÜPG
Bizottság elfogadta, és támogatta, ezeket nem vennénk be, mert például azlf1ilsági klub nem
hivatalos, nem közhasznú. Van egy olyan javaslatom, hogy a ',17.$ A képviselő-testtilet
üléséről a lakosságot a meghívónak az önkormányzat hirdetőtáblájára történő
kifiiggesztésével kell tájékoztatni.'' módosuljon a következőképpen. Azért is hogy ne kelljen
annyit levelezni a civil szervezetekkel, a legfontosabbak úgy gondolom benne varrtak, az
egyéb p|. az újonnan bejegyzett sport egyesület esetében úgy szólna ez a mondat, hogy ők is
értesüljenek rő|a ,, A képviselőtestület üléséről a lakosságot, és a civil szervezeteket a
meghívónak az önkormányzat, és a Művelődési Haz hirdetőtáblájáratorténő kifiiggesztésével
kell tájékoztatni.'' Ha alpolgármester asszony elfogadj a ezt a javaslatot.

Ladányi Lászlóné alpolgármester: Jó lesz így.

Dr. Baji Mihály jegyző: A Cím helyesbítésével, és az előbb elmondott váItoztatással kérném
az Szervezeti és Működési Szabá|yzat elfogadását, de csak azután ha rendeztiik, a
bizottságokat, amit a2. sz. melléklet tartalmaz A Szociális Bizottság 3 tagsa meg van' viszont
az Ügyrendi, Pénzügyi, és Gazdasági Bizottság nincs meg a 3 fő, oda egy külsős tagot kell
választani. Külsős tagra, abizottsági ülésen két javaslat érkezett. Erről kellene szavazni,ha
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ma nem sikerül megválasztani a 3. tagok, akkor az sZMsZ-t az előbb említett két
módosítással fogadjú el.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A személy érintő szavazás nem titkos?

Dr. Baji Mihály jegyző: Nem, nem titkos szavazás, az énntettek hozzájárultak a nllt
targyaláshoz. Két név Ltangzott el egylk Gyurkóné Bondár Anna, a másik pedig Zsibita
János. Polgármester úr fel kellene tewi szavazásra, és a testület minősített többséggel kell,
hogy megválassza a külsos bizottsági tagot.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Akkor először a hölgy jelöltre kérem szavazni,
amennyiben a Képviselő-testület egyetért azza|, hogy Gyurkóné Bondár Anna legyen a külső
tag az Ugyrendi, Pénzügyi, és Gazdasági Bizottságban, akkor kérem kézfelnyújtással
szavazzanak.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,3 tartőzkodással az a|ábbihatározatothozta:

Murony Község ormány zaténak Képvi selő-testiilete
az Ugyrendi, Pénzügyi, és Gazdasági Bizottság külső
tagjának Gyurkóné Bondár Annát választotta meg.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határidő: értelem szerint

Dr. Baji Mihály jegyző: Akkor ezzel egyitt kellene elfogadni a Szervezeti és Működési
S zab ályzatról sz ó1 ó rend el etet.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben egyéb hozzásző|ás nincs, akkor kérem
kézfelnyújtással szavaz zanak a rendelet elfogadásáról.

A Képviselő-testtilet 7 igen szavazatta| - ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ egyhangulag
elfogadta a rendeletet. (a rendeleta jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Murony Közsóg Önkormán yzata Képviselő-testületének
1212014. (XI. 27 .) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testüleÚ és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatárő|

S./Tíszteletdíj as rendelet módosítósa

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta a
tiszteletdíjas rendelet módosítását.

Dr. Baji Mihály jegyző: ez Üpc Bizottság megfárgyalta, és elfogadásra javasolta a
rendeletmódosítást, a módosítást az indokolja, hogy önkormányzati rendeletben meg kell
határozni a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíját.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjának a
meghatérozásához, rendelet módosítására van szükség, kérem kézfelnyujtással szavazzanak a
rendeletmódosítás elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag
elfogadta a rendeletmódosítást. (a rendelet módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Murony Község Önkormán yzata Képviselő_testületének
13 l20l4. (XI. 27 .) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló
9l20l|. (vnl. 17.) önkormányzati rendelete

módosításáról

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A képviselők tiszteletdíja pedig marad a másfélszeres
szorzőval, ebben az évben, a jövő évet pedig majd látjuk.

6./ Szociális célú tíízifafeltételeiről sajló önkormányzatí rendelet megalkotúsa

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szociális célű tíizifa a következő napirend, melynek
ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Baji Mihály jeeyző: Az önkormányzat ís pályázott szociális túzifára, és nyert, ehhez
rendeletet kell alkotnunk. A DALERD is küldött egy szerződés tervezetet, ahonnan a fát
vennénk, ami arról szól, hogyan történik a szállitás, és milyen feltételekkel, ezt is kiküldtiik
mindenkinek.

Dr. Lázár Magdolna Csilla képviselő távozik

ez ÜpG Bizottság támogatta a rendeletet, illetve a szerződés aláírását, és felhatalmazta a
polgármester urat a szerződés aláírására. Atnéztem a szeruődést, rendben van. A kérelmeket
december 1-től lehet beadni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a Képviselő-testtilet egyetért azzal, hogy
aláirjam a DALERD Zrt.-vel a szociális tuzifa adásvételi szerződését kérem kézfelnyújtással
szavazzanak.

A Képviselő-testtilet ó igen szavazatta| - ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ egyhangúlag
azalábbil'ntározatothozta;

93/2014. (XI. 26.) i]i,nkormánvzati határozat
Murony Község onkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc ZoltÍn polgármestert, hogy
Murony Község Önkormányzata nevéhen a szociális célú
tuzifa vásárlás adásvételi szerződését a DALERD Dél-
alfoldi Erdészeti Zrt.-vel ( 672| Szeged, Zsoter u. 4lb,
cégsegyzékszám: 06- l 0-000 1 0t, adőszán: 1 1 08 83 5 8 -2-06,
képvi s el i : S pi e gel Endre v ez# gazgatő) aláiq a.

Felelős: Fekete Ferenc ZoItánpolgármester
Határidő: értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászőIás nincs, akkor kérem
kézfelnyujtássalszavazzanakarendeletelfogadásaról.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazatta| _ ellenszavazat és tartőzkodás nélktil - egyhangulag
elfogadta a rendeletet. (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Murony Község Önkormányzat Képviselő_testületének
l4l20l4. (XI. 27 .) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú ttizifa

támogatás j ogosultsági feltételeiről

7./ Köztemető iizemeltetési mególlapodás módosítósa

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hetedik napirendi pontunk a köztemető tizemeltetéSi
megállapodás, az ismertetéséhez éúadom a szót jegyző ilmak.

Dr. Baii Mihály jegyző: Van egy korábbi megállapodás a Békési-TEM Temetkezési
Szolgáltató Kft.-vel. A Kormányhivatal ellenőrizte a megyei temetőket, nem csak a muronyit,
és egy-két észrevételt tett. Ennek megfelelően egy üzemeltetési megállapodás módosítást
irtam, amit kiküldttink. Ahhoz szeretnék még egy kiegészítést tenni, még egy ponttal
kiegészülne. Szerepelt eddig is, hogy a szemét elszállításról a vállalkozonak kell
gondoskodnia. Úgy kerülne bele a megállapodásba, hogy a havonta történő hulladék
elszállításról kell gondoskodnia.

Dr. Lázár Magdolna Csilla visszatér

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Most derült ki, hogy nincs is hulladékszállítási
szerződésük. Felszólítjuk, hogyha ezt afe|adatot nem látja el, akkor megpályáztatjuk.

Dr. Baji Mihály iegyző: Kénytelen lesz megtenni, mert a Kormanyhivatal ellenőrizni fogja.

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Az elóző vállalkozóval is emiatt lett szerződés bontva.

Dr. Láziír Magdolna Csilla képviselő: Aravatalozó is szégyen, ahogy kinéz.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A wC ajtón kívül semmit sem csinált meg.

Dr. Baji Mihály jegyző: Azok a problémák, amik már korábban is elhangzottak és
polgármester úr eljárt, annak volt foganatja. A temető üzemeltetés önkormányzati fe|adat,
tehát valakivel kell, hogy legyen megállapodás

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Az önkormányzat nem láthatja el, mert nincs szakembere
eÍTe a feladatra. Addig, amíg mi elláthattuk nem volt gond.

Dr. Lázár Maqdolna Csilla képviselő: Mi kell hozzá, hogy az önkormányzat elláthassa?
Milyen végzettség, milyen iskola?

Dr. Baji Mihály jegyző: Iogszabályban le van írva, fejből én sem tudom. Műkt'dési engedély
biztosan kell.

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Valakit be kell íratni iskolába.

9
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Ladányi Lászlóné alpoleármester: Jobban figyeljen oda néha jöjjön ki és nézze meg azt a
vállalkozást, amit működtet. Az Ó hozzátartozőját szeretné ilyen körülmények között látni?
Az egy dolog, hogy az önkormányzatnak kötelessége a temető üzemeltetése, de halottak
napjára is mi tetttik rendbe a temetőt. Kimentünk rendbe tettíik, hogy a lakosság
megelégedjen, még ha polgármester úr felhívja, mert van lakossági bejelentés, akkor sem
hajlandó kijönni.

Dr. Baji Mihály jegyző: Meg lehet hívni a decemberi testtileti ülésre.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem valószínu,hogy eljön.

Borsos Jánosné képviselő: Vagy osszuk meg a feladatokat, ő végezze a szakfeladatokat, az
önkormányzatnak pedig fizessen azérL,hogy eWégezze a rendben tartást.

Dr. Baji Mihály jeqyző: Ez külön megállapodás kérdése, mert ez va1y az önkormányzat
feladata, vagy az üzemeltető é. Az Ó szerződésében benne van.

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Lehet, hogy jobban járnánk' Nem lenne mindig gond vele.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Meghívjuk a testületi ülésre.

Dr. Baji Mihály jeeyző: Fogadja el a testi.ilet akiegészitéssel a megállapodást, illetve döntsön
abban, hogy a következő testületi ülésre meghívjuk a Békési-TEM Kft. képviselőjét.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben egyéb hozzászőIás nincso és a képviselő-
testület egyetért a jegyző itr áIta| elmondottakkal, kérem kézfelnyújtással szavazzanak:

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag
az a|ábbi határ ozatot hozta;

9 4 / 2014. (XI. 2 6.| önkormánv zati határ ozat
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testtilete a
Békési - TEM Temetkezési Szolgáltató Kft.-vel (5630
Békés, Piac tér 1., képviseli: Rácz Attila ügyvezető) 2011.
április 1. napjával kötött megállapodást módosító okiratot
az előterjesztés melléklete szerint elfogadja, azza| a kiegé-
szítéssel, hogy a hulladék elszállitásáről havonta kell gon-
doskodnia, egyben felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltén
pol gármestert a megállapodás a|áir ásár a.

Murony Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert arra,
hogy a Békési-TEM Temetkezési Szolgáltató Kft. képvi-
selőjét a soros következő testületi ülésre meghívja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

10
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8./ Bejelentések

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mezőberény Viíros Polgármesterétől kaptunk egy levelet,
melyet a Békés-Manifestnek címeznek, ez számunkra csak egy tájékoztatás, valamennyi
tulajdonos önkormányzat részére megktildték. Igazáből mi ezzel nem tudunk mit kezdeni,
nálunk már régen nem ők szolgáltatnak. Mi már elküldttik a levelet, hogy kérjük vissza a
befizetett tagdíjat.
Majd a decemberi testületi ülésen dönteni kell arról, hogyan lesz tovább a szemét. Vagy
továbbra is vállaljuk a szolgá|tatásidíj kiegészitését, va1y a lakosságra |esz rátéve a teljes
terhelés, valamit dönteni kell.

Dr. Baji Mihály jegyző: Szemétszállítással kapcsolatban annyi tájékoztatás, december 3l-ig
Van a békésiekkel szerződésünk. Szeptember 30.-ig volt szerződés a katasztrőfavéde\em által
kijelölve, október 1-től december 31-ig kötötttink szerzodést, ez most lejar. A Kormányhivatal
is érdeklődött már, hogy mi lesz a későbbiekben. Polgármester úr november elején
megkereste Békés Város Önkormányzatát azza| kapcsolatban, hogy támogatná-e, azt hogy a
békési szolgáltatóban tulajdonosokká válnánk azért, hogy hosszabb távú szerződést
köthessünk. Ha nem vagyunk tulajdonosok akkor, a kozbeszerzési törvény alapján
közbeszereztetni kellene, ami időben is, és pénzben is sok. Egy kózbeszerzési eljárás 3-400
ezer forint, csak azért, hogy kiválasszuk, kivel szeretnénk szerződést kötni. Amennyiben
tulajdonjogunk van, akár l oÁ , al<kor a közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni. A levél
elment, erre még válasz nem érkezett. A decemberi testületi ülésen a szemétszállítás
napirendre lesz túzve, ha nem kapunk választ, vagy nemleges a vá|asz, akkor
mindenféleképpen kell velük szerződést kötni maximum egy éwe. 2015 januárjátől várható,
hogy a kormány miniszteri rendeletben foga szabáIyozni a hulladékszállitás hatósági díját, és
a tényleges hulladékszállítási díj, és amit a lakos fizet, a kettő közötti különbség, hogyan lesz
rendezve' az még a jövő kérdése. Decemberben ebben a testületnek mindenfeleképpen
dönteni kell.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: A mezőberényi székhelyű ügyelet megszűnt' Békés
befogadott bennünket, és most ismét meg kellene kötni a szerződést.

Dr. Baji Mihály jegvző: Most került kiosztásra az aÍ|yag' mert mi is ma reggel kapfuk meg
Békéstől. Felmondásra került a korábbi szolgáltató a Sani-med Trans, amely szintén
pusztaottlakaí cég volt, volt egy kijelölt szolgáltató egy pesti cég. Korabban az ügyelet helye
Mezőberény volt, ott volt az el|átás központja. Teljesen megváltozott az ngyelet, Békéshez
kerültünk, és a békési ellátási székhelyű, szintén pusztaottlakai, Alfold Ambulance Kft.-vel
kötöttünk szerződést szeptember 1től december 31-ig. Ez a szerződés lejár, elvileg a
decemberi testtileti ülésen került volna előterjesztésre, gyakorlatilag ugyanazokkal a
feltételekkel került volna meghosszabbításra. A szolgáltatő megkereste a békési
önkormanyzatot, mivel neki december 5-ig a jövő évi Íinanszirozásra az áIlamkincstárral
szerzódést kell kötnie' ezért került sürgősségi előterjesztésre. Békés tárgyalta az orvosi
ügyeletet, támogatta, ott is változatlan feltételekkel,2015. január 1. napjától 2015 december
31. napjáig meghosszabbításra került a szerződés, illetve ez a szerződés elfogadásra került.
Azt kémém, hogy mivel Békéshez vagyunk kötve fogadjuk el. Egyébként nem tudom, volt-e
különösebb probléma velük.

Dr. Lázár Magdolna Csilla képviselő: Nem volt panasz.
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Dr. Baji Mihály jegyző: Azt kérném, hogy a Képviselő-testtilet fogadja el' és 2015. január 1.

napjától 2015 december 31. napjáig az Alfijld Ambulance Kft.-vel az orvosi ügyeletre
vonatkozóan kössön szerzódést, hatalmazza fel a polgármestert a szerződés a|áirására. Ezt a
szerződést egy kicsit át fogom ími, a korábbi muronyi szerzódés szerintem jó.

Fekete Ferenc Zoltián poleármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor kérem kézfelnyújtással
szavazzanak az Alfold Ambulance Kft. á|ta| nyújtott orvosi ügyeleti szerződés
meghosszabbításaról.

A Képviselő-testÍilet 7 igen szavazatta| _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ egyhangúlag
az aláhbi határ ozatot hozta:

ibatározat
Murony Község Képviselő-testtilete
az orvosi ügyelet feladatanak ellátására 2015. januar hó
l. napjától 2015. december hó 31. napjáig terjedő idő-
tartamra feladat-ellátási szerződést köt az ALFÖLD
AMBULANCE Kft.-vel (székhely: 5665 Pusztaottlaka.
Felszabadulás u. 14.)
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testtilete
hozzájárul aÍthoz, hogy az ALFÖLD AMBULANCE Kft.
közvetlenül kössön szerződést az országos Egészség-
biztosítási Pénztér területileg illetékes hivatalával annak
érdekében, hogy a cég közvetlenül kapja meg az oEP
ftnanszirozást.
Murony Község Önkormányzaténak Képviselő-testtilete
fe|batalmazza a polgármestert, hogy a szükséges jognyilat-
kozatokat megtegye, illetve a fdradat-átadásilátváIlal'ási
szerződést a|áírja.

Határidő: intézkedésreazonrtal
Felelős: Fekete Ferenc Zo|tánpolgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármest-eÍ: Beszéltünk már ajutalmazásról, nem hagyhaduk ki, hogy
közalka|mazottak is vannak az onkormámyzatnáI. A költségvetési tartalék engedélyezi azt,
hogy az önkormányzati dolgozóknak, az ővodát már is kiemelném, ott a normatívát fel kell
használni, és még játékokat is tudunk venni, ugyanis úgy sikerült helyettesíteni egy-egy
státuszt közmunkásokkal, hogy bérmaradvány van, ezt ki kell ftzetni, mert egyébként a
normatívát vi sszaveszik.

Dn Lázór Magdolna Csilla távozik

Az óvodának is szeretnénk egy-egy félhavi jutalmat adni, illetve aZ önkormányzat
dolgozóinak, akik ide tartoznak, mint kozalkalmazottak, valamennyien utalvány formájában
kapnák meg. Az anyagi fedezet meg van rá. Kérném, hogy amennyiben egyetért a testület
ezzel, akkor kézfelnyuj t ással szav azzanak.

A Képviselő-testtilet 6 igen szavazata| _ ellenszavazat és tartózkodás nélktil - egyhangúlag
az alábbi határ ozatot hozta;
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9 6 l 2014. (XI. 26.\ őnkor mánvzati határ ozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- figyelemmel az önkormányzat vagyoni helyzetére
az önkormányzati közalkalmazottak (ide értve a Védőnői
Szolgálat, az Önkormányzati Óvoda, valamint a Művelő-
dési Ház) részére félhavi bérnek megfelelő jutalmat állapít
meg, utalvány formáj ában.

Határídő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

Ladányi Lászlóné alpoleármester: Javaslom, hogy a testület polgármester úrnak is szavazza
meg a jutalmazást.

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Írtam a rÖosz-nak, aki régebbi polgármester és végig
ment a ranglétrán, és megkapta mindig a soros emelést, az most a költségtérítéssel egytitt kb.
havi mínusz200 000-nél lart.Tétrgyalnak róla, hogy majd a jövőben lesz valami, de jelenleg

Aez igy néz ki. En azt szeretném, ha a testtilet megszavazza a bizalmat, nem utalványban
szeretném kérni, hanem pénzben, mert a nyugdíjamnáiűgy beszámításra kerülne. Kevesebbet
kapnák kézhez,mint az utalványnál, de a nyugdíjnál figyelembe vennék.
Az ülés vezetését átadom Ladényi Lász|őné alpolgármesternek.

Ladányi Lászlóné alpoleármester: Milyen összeget javasol a testiilet a polgármester úrnak
szavazásra bocsátani?
A polgármester úrnak volt egy kérése, hogy ne utalvány formájában kapja meg' hanem
pénzben, hogy a nyugdíj számitásnál figyelembe vegyék.

Dr. Baji Mihály jegyző: Egy havi, félhavi, valamilyen javaslatot tegyen a testület.

Borsos Jánosné képviselő: Énugyanart javasolnám' amit a közalkalmazottakis kapnak.

Dr. Lózár Magdolna Csilla képviselő visszatér

Eeeresi Imre képviselő: Én is azt mondom.

Borsos Jánosné képviselő: Én úgy gondolom, hogy ő is utalvanyt kapjon.

Ladányi Lászlóné alpolgármester: Szavazásra bocsátom, hogy a polgármester úr kapjon
j utalmat, utalványb an, kérem kéz felnyuj t áss a| szav azzanak.

A Képviselő-testtilet 3 igen szavazattal, és 4 nem szavazattal az alábbihatározatothozta:
97 l 201 4. (XI. 26.) őnkormányzati határ ozat
Murony Község Önkormanyzatának Képviselő-testtilete
nem támogatja azt az inditványt, hogy a polgármester a
jutalmat utalványban kapja meg.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
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Ladányi Lászlóné alpolgármester: Szavazásra bocsátom, hogy a polgármester úr félhavi
jutalmat kapjon, nem utalvány, hanem készpénz formájában, amennyiben egyetértenek kérem
kéz fel nyúj t áss al szav azzanak.
A Képviselő-testület ó igen szavazatta|, 1 tartózkodással az a|ábbihatározatothozta;

98/2014. (XI. 26.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a polgármester részére félhavi bémek megfelelő jutalmat
áll apit m e g, kés zp énz formáj áb an.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester

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

Dr. Lázár Maqdolna Csilla képviselő: Csak annyit szeretnék, hogy aki olvassa a
jegyzőkönyvet értesüljön róla, mert többen megkérdeztékmár, hogy miért nem én |ettem az
alpolgármester. Azt vártam volna polgármester úrtól, hogy az előző testületi ülésen elmondja,
hogy a választások után, még mielőtt bármi lett volna megkerestem, és én jeleztem, hogy nem
szeretnék alpolgármester lenni, és kértem, hogy ne is javasoljon annak. Hogy miért döntöttem
így anól nem kívánok beszélni.

Dr. Baji Mihálv jegyző: Az eloző testületnek, a polgármesternek, alpolgármesternek,
képviselőknek október l2-ve| megszűnt a mandátuma. Ez az egyeztetés akkor arról szólt,
hogy javaslatot se tegyen a polgármester úr.

Dr. Lázár Magdolna Csilla kép,viselő: Még egy bejelentésem lenne. Az első osztá|y össze van
vonva a második osztállyal. Ugy gondolom, attól hogy kis létszámúak az osztályok, a fo
tantárgyaknál nem lenne szabad összevonri. Az első osztály összetétele egyébként is olyan,
hogy teljes tanítót igényel. Nekik most kellene megtanulni, írni, olvasni. A másodiknak pedig
a szorzőtáblával haladni. El lehetetlenül az oktatás, és el fognak menni a gyerekek,ha ez igy
marad. Nem az időleges összevonással van a probléma, rajz technika, környezet, testnevelés
ezeket össze lehet vonni, de amikor ott kell állni a gyerek mellett, és az egyiknek a betű
gömbölyítést kell tanulni' a másiknak pedig a szorzőtáblát kellene, az lehetetlen.

Dr. Baji Mihály jegyző: Jogos az észrevétel. Volt bent egy anyuka nemrég, és ő is jelezte.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Öreg István főigazgatő úrral beszéltem, keresi a
lehetőséget.

Dr. Lázár Magdolna Csilla képviselő: Igen, de addig keresi míg el fognak menni. Van aki
Békésről hordja ide a gyerekét, az azt fogsa mondani, hogy viszem máshova.

Dr. Baji Mihály jegyző: Azt gondolom kellene a testület részéről egy folhatalmazás a
polgármesternek, hogy ebben a kérdésben a KLIK-kel, a KLIK Tankerületi igazgatójáva|
egyeztessen.

Dr. Lázár Magdolna Csilla képviselő: Úgy tudom, hogy erTe az állásra pá|yánatot sem írtak ki.
Nem hirdették meg sem, és hetek őtaigy van.
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Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Kérem kézfelnyújtással szavazzanak a határozati
javaslatró1.

A Képviselő-testtilet 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartőzkodás nélkül - egyhangulag
az alábbi határ ozatot ho zta:

9 9 l 20 l 4.(X|. 2 6.| ölkor mánv zati határ ozat
Murony Község onkormányzatának Képviselő-testtilete
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltan polgármestert, hogy a
KLIK Tankerületi lgazgatőjáva| egyeztessen a muronyi
Általános Iskola első osztályának oktatrísi feltételeiről.

Határidő: értelern szerint
F'elelős: Fekete F erenc Zo|tán pol gármester

Fekete Ferenc Zoltán poleármester: Amennyiben egyéb hozzászőlás nincs, akkor zárt üléssel
folytatjuk.

- Kmf. -

Fffiőzoltán
polgármester
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