
Murony község Önkormányzat                                                      5672  Murony, Földvári u. 1. 

 

Készült:  2011. május 13.-án 

----------------------------------------------------------1---------------------------------------------------- 

 

Ikt. sz.: 2-16/2011. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. május 13.-án 

megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 

 

Jelen vannak:   

Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester 

Buzgán Mihály képviselő 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő  

Fekete Zoltán Ferenc képviselő 

Ladányi Lászlóné képviselő 

Pocsai Imre László képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:     
 

Kosznáné Pule Ilona jegyző 

Budásné Kis Edit tagintézményvezető 

Lakosok, szülők 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nagy tisztelettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy 

az ülés határozatképes, és kéri a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 

  
Napirendi pont: 
 

1./ Az általános iskola és óvoda 2011-2012-es tanévének indítása. 

 Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

A képviselő – testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

65/2011.(V. 13.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja az előterjesztésben szereplő napirendi pontot. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja Dr. Lázár Magdolna Csilla és Ladányi Lászlóné 

képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását.  

 

A képviselő – testület 7 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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66/2011.(V. 13.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő - testülete 

elfogadja Dr. Lázár Magdolna Csilla és Ladányi Lászlóné 

képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Mint tudják, a rendkívüli ülést megelőzően szülői 

fórumot tartottunk, ahol a javaslatok elhangzottak, ezek alapján 4 alternatívát dolgoztunk ki. 

A kérdőíveket, nyilatkozatokat visszahozták a szülők, megkérné a jegyzőasszonyt, hogy 

olvassa fel az iskolában készült jegyzőkönyvet. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Köszöni a szót, nagy tisztelettel köszönt mindenkit, ismerteti a 

jegyzőkönyv tartalmát. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy a szülők több mint 80 

%-a ragaszkodik a 8 osztály helyben tartásához. Úgy gondolja, hogy az elkövetkezendő 

tanévben itt kellene tartani a 8 osztályt. Megkérné a jegyzőasszonyt, hogy olvassa fel a 

kidolgozott négy alternatívát. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Ismerteti a határozati javaslatokat. 

Murony Község Önkormányzat képviselő – testülete úgy határoz, hogy  

 

1,/ lehetőség 

 

a 2011/12-es tanévtől továbbra is  Muronyban  tanuljon az általános iskolai 1-8. évfolyam,  

továbbra is a  Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes 

Pedagógiai  Szakszolgálat tagintézményeként.  

Tekintettel azonban az elmúlt években –a gyakorlatban felmerült problémák miatt – 

kezdeményezi a társulási szerződés 17. pontja alapján a társulási szerződés módosítását, arra 

vonatkozólag, hogy  

1,/ a tagintézmény vezető kinevezéshez a képviselő – testület egyetértését. 

2,/ Kezdeményezi továbbá a tantárgyfelosztás elkészítése előtt  – a  muronyi önkormányzat 

által saját költségén megbízott -  független közoktatási szakértő  véleményét  kell kikérni, 

melyet a társult  intézmény vezetője és a tagintézmény vezetője köteles elfogadni, a 

szakmaiság és a takarékosság szem előtt tartásával. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás megkezdésére a társult települések felé. 

 

2. lehetőség 

Murony Község Önkormányzat képviselő – testülete úgy határoz, hogy a 2011/2012-es 

tanévtől kezdődően Békés városban tanuljon az 5-8. évfolyam. Az intézmény továbbra is a 

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat tagintézményeként működik. A képviselő – testület elfogadja, hogy békési 

önkormányzat, illetve az összevont intézmény igazgatója által – az osztálylétszámok 

figyelembe vételével - kijelölt intézményben kerüljenek elhelyezésre a muronyi diákok. 

Felhatalmazza a polgármestert Békés város polgármesterével és az összevont iskola 

igazgatójával történő tárgyalásra. 
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A határozat a muronyi napközi otthonos óvoda jelenlegi működését nem érinti. 

 

3. lehetőség 

 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete úgy határoz, hogy a   Békési Kistérségi 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai  Szakszolgálat 

Közoktatási Intézmény, valamint a Békési Kistérségi  Óvoda mint nevelési intézmények  

vonatkozásban fennálló  - közoktatási intézmények közös fenntartására kötött társulási 

megállapodást – 2011. augusztus  31. napjával  - közös megegyezéssel – megszünteti, és külön 

kötendő pénzügyi  megállapodás alapján elszámol. 
Murony község önkormányzat képviselő – testülete ugyanakkor úgy határoz,   hogy 2011. szeptember 

01. napjától  Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 

Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 5650 Mezőberény, Petőfi 

u.17-19. szám alatti  intézmény  tagintézményeként  kívánja működtetni a Muronyi Általános 

Iskola  5672 Murony, Ady E.u.5-7 száma alatti intézményét. 

A tagintézmény 1-8. évfolyamos tanulói Murony községben járnak iskolába. 

Ugyancsak a fenti időponttal kezdődően a Mezőberényi Összevont Óvodák 5650 Mezőberény, 

Luther u. 9. szám alatti intézmény tagóvodájaként kívánja működtetni a Murony, Arany J. u. 

3. szám alatti napközi otthonos óvodáját. 

A napközi otthonos óvoda gyermekei továbbra is Murony községbe járnak óvodába. 

Felhatalmazza a polgármestert a társulási szerződés felbontásának, és a szükséges 

elszámolásnak az előkészítésére Békés várossal, illetve felhatalmazza a csatlakozási 

tárgyalásokra, és a csatlakozás előkészítésére Mezőberény várossal, melyekről a testület 

folyamatos tájékoztatást kér. 

 

4. lehetőség 

 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete úgy határoz, hogy a   Békési Kistérségi 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai  Szakszolgálat 

Közoktatási Intézmény, valamint a Békési Kistérségi  Óvoda mint nevelési intézmények  

vonatkozásban fennálló  - közoktatási intézmények közös fenntartására kötött társulási 

megállapodást – 2011. augusztus  31. napjával  - közös megegyezéssel – megszünteti, és külön 

kötendő pénzügyi  megállapodás alapján elszámol. 
Murony község önkormányzat képviselő – testülete ugyanakkor úgy határoz, hogy 2011. szeptember 

01. napjától  Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 

Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 5650 Mezőberény, Petőfi 

u.17-19. szám alatti  intézmény  tagintézményeként  kívánja működtetni a Muronyi Általános 

Iskola  5672 Murony, Ady E.u.5-7 száma alatti intézményét. 

A tagintézmény 5-8. évfolyamos tanulóinak Mezőberény városba iskolabusszal történő 

átjárását biztosítja oly módon, hogy az a szülőknek semmiféle anyagi költséget ne okozzon. 

Ugyancsak a fenti időponttal kezdődően a Mezőberényi Összevont Óvodák 5650 Mezőberény, 

Luther u. 9. szám alatti intézmény tagóvodájaként kívánja működtetni a Murony, Arany J. u. 

3. szám alatti napközi otthonos óvodáját. 

 A napközi otthonos óvoda gyermekei továbbra is Murony községben járnak óvodába. 

Felhatalmazza a polgármestert a társulási szerződés felbontásának, és a szükséges 

elszámolásnak az előkészítésére Békés várossal, illetve felhatalmazza a csatlakozási 

tárgyalásokra, és a csatlakozás előkészítésére Mezőberény várossal, melyekről a testület 

folyamatos tájékoztatást kér. 
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Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Meghallgatva az alternatívákat, megadja a szót az 

esetleges hozzászólóknak.  

 

Budásné Kis Edit tagintézményvezető: Minden féleképpen a gyerekeik érdekeit szolgálná, 

hogy az iskola helyben maradjon. Rátérne az első alternatíva két pontjára. Megkérdezné, hogy 

a képviselő –testület hozhat-e olyan határozatot, amely a közoktatási törvényt felülbírálja? 

Megkérdőjelezik a szakmai hozzá értését? Vagy a falunak van erre pénze, hogy egy külső 

szakértőt kell felfogadni? Az elkészített tantárgy felosztással egyetért a Békési Kistérségi 

Iskola Igazgató asszonya is. Úgy érzi, hogy a személye ellen irányul? Megkérdezné miért?  

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Itt az iskola jövőjéről van szó, nem személyekről. Ő nem 

szakember, ezért gondoltak arra, hogy egy külső szakértő véleményét kikérjék. Leszögezné, 

nem személyekről van szó. A szülők nyilatkoztak, de külső hatásokra még mindig 

változtathatnak szeptemberig. De ha a Békési Kistérség társulásnál marad Murony, és tovább 

csökken a létszám, akkor csak az 1. számú iskolában lesz hely a muronyi gyerekek számára, 

és ez nagyon rossz választás lenne.  

 

Budásné Kis Edit tagintézményvezető: Miért csak az első alternatívában szerepel ez a két 

pont? A másik három választási lehetőségnél nem számítanak? Kérni szeretné, hogy ezt a két 

pontot vegyék ki a határozati javaslatból. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A testületnek joga van beleszólni a tagintézményvezető 

kinevezéséhez. 

 

Domokos János szülő: Annyit szeretne mondani, hogy nagyon eldurvult a helyzet, a testület 

nem tájékoztatta megfelelően a szülőket. Az lenne a kérdése, hogy miért csak most 

foglalkoznak ezzel a kérdéssel, amikor lehetett tudni már tavaly, hogy Kamut az egyház felé 

fordult? Murony miért ilyen későn reagált erre? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Számtalan lehetőséget megkerestünk, de ez mind időbe 

került, nem ült a testület tétlenül. Megkérné a testületet, hogy mindenki a saját lelki ismerete 

szerint döntsön. 

 

Budásné Kis Edit tagintézményvezető: Még egyszer nyomatékosan megkérdezné, hogyha a 

Békési társulásnál marad az iskola, csak akkor fontos ez a két pont, Mezőberénynél nem? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nyilván egy új társulás létrejötte után kell lefektetni a 

szempontokat, de a meglévőn módosítani lehet.  

 

Budásné Kis Edit tagintézményvezető: Tehát akkor nem kell attól félnie, hogy megszűnik az 

állása? Meg kellene beszélni, hogy mi gond, min lehetne változtatni? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Ezt nem tudja garantálni, nem tudja, hogy mi lesz a 

jövőben. 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Most az iskola jövőjéről kell dönteni. 

 

Buzgán Mihály képviselő: Köszönt mindenkit. Nem egyszerű döntés előtt áll a testület. Úgy 

tűnik, hogy nem segítik a kis iskolák további működését. Nagyon sokat gondolkozott, beszélt 

emberekkel, nem lehet tudni, hogy mi lesz jövőre. Ha tudnánk, hogy a jövőben javul a 
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gazdasági helyzet, könnyebb lenne dönteni. Nem vagyunk egyformák, nem egyformán 

gondolkozunk, nem célszerű most társulási szerződést módosítani. Fenn állhat az a helyzet is, 

hogy mindenki másra szavaz, akkor viszont minden marad a régiben. A társulás után kellene 

meghatározni, a társulási szerződés szempontjait. Javasolja, hogy az első alternatíva 1, 2, 

pontjait töröljék, az első bekezdés értelmezhető. Köszöni szépen a szót. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Egyet ért, teljesen jogos. Amennyiben egyetértenek a 

határozati javaslattal, kérem kéz fel emeléssel jelezzék. 

 

A képviselő – testület 5 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 

        

67/2011.(V. 13.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 

határoz, hogy az 1. számú alternatíva, határozati javaslat 1, 

2, pontjait törli a határozati javaslatból.  

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

Domokos János szülő: Megkérdezheti, hogy most Békés-, vagy Mezőberénnyel való társulás 

lenne olcsóbb, vagy ugyanúgy megterheli mindkettő a büdzsét? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Hasonló szinten vannak. 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Név szerinti szavazást kérne. 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek, kérem kéz fel emeléssel 

jelezzék. 

 

A képviselő – testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

        

68/2011.(V. 13.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

névszerinti szavazást rendel el az iskola és óvoda 

jövőjének döntésével kapcsolatosan. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Felkéri a jegyzőasszonyt a szavazás lebonyolítására. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Köszönöm a szót polgármester úr. A 19/2010.(X. 13.) 

önkormányzati rendelet a képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megfelelően: a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) 

egybehangzó szavazata (minősített többség) szükséges az Ötv. 15. §-ában foglaltak szerint. 

Az eldöntendő kérdés ezen csoportba tartozik.  
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A rendelet 28. §-a alapján, a név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján 

minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ, a névsorban 

rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatot aláírásával hitelesíti. 

Előkészítette a névszerinti szavazó lapokat.  

Ismerteti a határozati javaslatokat: 

 

1,/ lehetőség: 

a 2011/12-es tanévtől továbbra is  Muronyban  tanuljon az általános iskolai 1-8. évfolyam,  

továbbra is a  Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes 

Pedagógiai  Szakszolgálat tagintézményeként.  

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Buzgán Mihály képviselő? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Igen. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Fekete Ferenc Zoltán polgármester? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Fekete Zoltán Ferenc képviselő? 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Jeneiné Batízi Julianna képviselő? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Igen. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Ladányi Lászlóné képviselő? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester? 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Igen. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Pocsai Imre László képviselő? 

 

Pocsai Imre László képviselő: Nem. 

 

A képviselő – testület 3 igen, 4 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 

        

69/2011.(V. 13.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

elutasítja az 1. számú határozati javaslatot, alternatívát. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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Kosznáné Pule Ilona jegyző: a határozati javaslat a következő: 

 

2. lehetőség 

Murony Község Önkormányzat képviselő – testülete úgy határoz, hogy a 2011/2012-es 

tanévtől kezdődően Békés városban tanuljon az 5-8. évfolyam. Az intézmény továbbra is a 

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat tagintézményeként működik. A képviselő – testület elfogadja, hogy békési 

önkormányzat, illetve az összevont intézmény igazgatója által – az osztálylétszámok 

figyelembe vételével - kijelölt intézményben kerüljenek elhelyezésre a muronyi diákok. 

Felhatalmazza a polgármestert Békés város polgármesterével és az összevont iskola 

igazgatójával történő tárgyalásra. 

A határozat a muronyi napközi otthonos óvoda jelenlegi működését nem érinti. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Buzgán Mihály képviselő? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Fekete Ferenc Zoltán polgármester? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Fekete Zoltán Ferenc képviselő? 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Jeneiné Batízi Julianna képviselő? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Ladányi Lászlóné képviselő? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester? 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Pocsai Imre László képviselő? 

 

Pocsai Imre László képviselő: Nem. 

 

 

A képviselő – testület 7 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 

        

70/2011.(V. 13.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

elutasítja a 2. számú határozati javaslatot, alternatívát. 

 

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző:  a határozati javaslata következő 

 

3. lehetőség 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete úgy határoz, hogy a   Békési Kistérségi 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai  Szakszolgálat 

Közoktatási Intézmény, valamint a Békési Kistérségi  Óvoda mint nevelési intézmények  

vonatkozásban fennálló  - közoktatási intézmények közös fenntartására kötött társulási 

megállapodást – 2011. augusztus  31. napjával  - közös megegyezéssel – megszünteti, és 

külön kötendő pénzügyi  megállapodás alapján elszámol. 
Murony község önkormányzat képviselő – testülete ugyanakkor úgy határoz, hogy 2011. szeptember 

01. napjától  Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 

Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 5650 Mezőberény, 

Petőfi u.17-19. szám alatti  intézmény  tagintézményeként  kívánja működtetni a Muronyi 

Általános Iskola  5672 Murony, Ady E.u.5-7 száma alatti intézményét. 

A tagintézmény 1-8. évfolyamos tanulói Murony községben járnak iskolába. 

Ugyancsak a fenti időponttal kezdődően a Mezőberényi Összevont Óvodák 5650 

Mezőberény, Luther u. 9. szám alatti intézmény tagóvodájaként kívánja működtetni a 

Murony, Arany J. u. 3. szám alatti napközi otthonos óvodáját. 

A napközi otthonos óvoda gyermekei továbbra is Murony községbe járnak óvodába. 

Felhatalmazza a polgármestert a társulási szerződés felbontásának, és a szükséges 

elszámolásnak az előkészítésére Békés várossal, illetve felhatalmazza a csatlakozási 

tárgyalásokra, és a csatlakozás előkészítésére Mezőberény várossal, melyekről a testület 

folyamatos tájékoztatást kér. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Buzgán Mihály képviselő? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Fekete Ferenc Zoltán polgármester? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Igen. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Fekete Zoltán Ferenc képviselő? 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Igen. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Jeneiné Batízi Julianna képviselő? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Ladányi Lászlóné képviselő? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Igen. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester? 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Nem. 
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Kosznáné Pule Ilona jegyző: Pocsai Imre László képviselő? 

 

Pocsai Imre László képviselő: Igen. 

 
A képviselő – testület 4 igen, 3 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

71/2011.(V. 13.) Kt. határozat 

 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 

határoz, hogy a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Közoktatási Intézmény, valamint a Békési Kistérségi Óvoda, 

mint nevelési intézmények vonatkozásban fennálló - közoktatási 

intézmények közös fenntartására kötött társulási megállapodást 

– 2011. augusztus 31. napjával - közös megegyezéssel – 

megszünteti, és külön kötendő pénzügyi megállapodás alapján 

elszámol. 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

ugyanakkor úgy határoz, hogy 2011. szeptember 01. napjától 

Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 

Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 

Szakszolgálat 5650 Mezőberény, Petőfi u.17-19. szám alatti  

intézmény  tagintézményeként  kívánja működtetni a Muronyi 

Általános Iskola  5672 Murony, Ady E.u.5-7 száma alatti 

intézményét. 

A tagintézmény 1-8. évfolyamos tanulói Murony községben 

járnak iskolába. 

Ugyancsak a fenti időponttal kezdődően a Mezőberényi 

Összevont Óvodák 5650 Mezőberény, Luther u. 9. szám alatti 

intézmény tagóvodájaként kívánja működtetni a Murony, Arany 

J. u. 3. szám alatti napközi otthonos óvodáját. 

A napközi otthonos óvoda gyermekei továbbra is Murony 

községbe járnak óvodába. 

Felhatalmazza a polgármestert a társulási szerződés 

felbontásának, és a szükséges elszámolásnak az előkészítésére 

Békés várossal, illetve felhatalmazza a csatlakozási 

tárgyalásokra, és a csatlakozás előkészítésére Mezőberény 

várossal, melyekről a testület folyamatos tájékoztatást kér. 

 

Felelős:         Fekete Ferenc Zoltán polgármester  

 
Határidő:      értelem szerint 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző:  az utolsó határozati javaslat a következő: 

 

4. lehetőség 

Murony község önkormányzat képviselő – testülete úgy határoz, hogy a   Békési Kistérségi 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai  Szakszolgálat 

Közoktatási Intézmény, valamint a Békési Kistérségi  Óvoda mint nevelési intézmények  

vonatkozásban fennálló  - közoktatási intézmények közös fenntartására kötött társulási 

megállapodást – 2011. augusztus  31. napjával  - közös megegyezéssel – megszünteti, és 

külön kötendő pénzügyi  megállapodás alapján elszámol. 
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Murony község önkormányzat képviselő – testülete ugyanakkor úgy határoz, hogy 2011. szeptember 

01. napjától  Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 

Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 5650 Mezőberény, 

Petőfi u.17-19. szám alatti  intézmény  tagintézményeként  kívánja működtetni a Muronyi 

Általános Iskola  5672 Murony, Ady E.u.5-7 száma alatti intézményét. 

A tagintézmény 5-8. évfolyamos tanulóinak Mezőberény városba iskolabusszal történő 

átjárását biztosítja oly módon, hogy az a szülőknek semmiféle anyagi költséget ne okozzon. 

Ugyancsak a fenti időponttal kezdődően a Mezőberényi Összevont Óvodák 5650 

Mezőberény, Luther u. 9. szám alatti intézmény tagóvodájaként kívánja működtetni a 

Murony, Arany J. u. 3. szám alatti napközi otthonos óvodáját. 

 A napközi otthonos óvoda gyermekei továbbra is Murony községben járnak óvodába. 

Felhatalmazza a polgármestert a társulási szerződés felbontásának, és a szükséges 

elszámolásnak az előkészítésére Békés várossal, illetve felhatalmazza a csatlakozási 

tárgyalásokra, és a csatlakozás előkészítésére Mezőberény várossal, melyekről a testület 

folyamatos tájékoztatást kér. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Buzgán Mihály képviselő? 

 

Buzgán Mihály képviselő: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Fekete Ferenc Zoltán polgármester? 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Fekete Zoltán Ferenc képviselő? 

 

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Jeneiné Batízi Julianna képviselő? 

 

Jeneiné Batízi Julianna képviselő: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Ladányi Lászlóné képviselő? 

 

Ladányi Lászlóné képviselő: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester? 

 

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester: Nem. 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Pocsai Imre László képviselő? 

 

Pocsai Imre László képviselő: Nem. 

 

A képviselő – testület 7 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 

        

72/2011.(V. 13.) Kt. határozat 
 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete 

elutasítja a 4. számú határozati javaslatot, alternatívát. 
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Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

Kosznáné Pule Ilona jegyző: Minősített többségű szavazatot kapott a következő határozat, és  

ismerteti a megszületett eredményt:  

 

„A képviselő – testület 4 igen, 3 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 71/2011. (V. 13.) Kt. 

határozat: Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a Békési 

Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Közoktatási Intézmény, valamint a Békési Kistérségi Óvoda, mint nevelési intézmények 

vonatkozásban fennálló - közoktatási intézmények közös fenntartására kötött társulási megállapodást – 

2011. augusztus 31. napjával - közös megegyezéssel – megszünteti, és külön kötendő pénzügyi 

megállapodás alapján elszámol. 

Murony község Önkormányzat Képviselő – testülete ugyanakkor úgy határoz, hogy 2011. szeptember 

01. napjától Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 

Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 5650 Mezőberény, Petőfi u.17-

19. szám alatti  intézmény  tagintézményeként  kívánja működtetni a Muronyi Általános Iskola  5672 

Murony, Ady E.u.5-7 száma alatti intézményét. 

A tagintézmény 1-8. évfolyamos tanulói Murony községben járnak iskolába. 

Ugyancsak a fenti időponttal kezdődően a Mezőberényi Összevont Óvodák 5650 Mezőberény, Luther 

u. 9. szám alatti intézmény tagóvodájaként kívánja működtetni a Murony, Arany J. u. 3. szám alatti 

napközi otthonos óvodáját. 

A napközi otthonos óvoda gyermekei továbbra is Murony községbe járnak óvodába. 

Felhatalmazza a polgármestert a társulási szerződés felbontásának, és a szükséges elszámolásnak az 

előkészítésére Békés várossal, illetve felhatalmazza a csatlakozási tárgyalásokra, és a csatlakozás 

előkészítésére Mezőberény várossal, melyekről a testület folyamatos tájékoztatást kér.” 

 

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Köszöni szépen a részvételt. Más hozzászólás hiányában 

az ülést bezárja. 

  

- Kmf. - 

 

Fekete Ferenc Zoltán                                                                                  Kosznáné Pule Ilona 

      Polgármester               Jegyző 

 

            

                       Dr. Lázár Magdolna Csilla       Ladányi Lászlóné 

               Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


