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Jegvzőkönvv

: Murony Község Önkormémyzata Képviselő-testiiletének és Tarhos Község
Önkormárryzata KépviselőtestÍiletének 2013. janurír 10.-én megtartott rendkívüli közős
testiileti iiléséről.

1!!!!{!g!yg: Önkormrínyzat tanácskozó terme (Murony, Földvári u. 1.)

Az ülés elnökei: Fekete Ferenc Zoltán Murony község polgrírmestere
Homok Sríndor Tarhos község polgiírmestere

Jelen vannak Muronv Község Önkormánvzata részéről:
Fekete Ferenc Zoltrín polgrirrnester
Fekete Zoltián Ferenc képviselő

i:"lff ,?*iJ#ffi ffi ,t!o,r*''
Pocsai Imre képviselő

Jelen vannak Tarhos Kiizség Önkormánvzata részéről:
Hornok Srándor polgrirme ster
Dr. Halrísz Istvrán képviselő
Szilágyi Anikó alpolgrírmester

Tanácskozási ioggal részt vett: Dr. Baji Mihály jegyző

Fekete Ferenc Zoltrín po1grírmester: Tisáelettel köszönti Homok Srándort, Tarhos község
polgrírmesterét, Tarhos és Murony Község ÖnkorményzatÍnak Képviselő_testÍiletét valamint
Dr. Baji Mihály jegyzőt.
Megállapítj4 hogy az ülés határozatképes. Megállapítj4 hogy az iilésről távol van Buzgrán
Mihríly képviselő, illetve Dr. LáuÁr Magdotna Csilla alpolgrírmester. Az ülést megrryitja.
A jegyzőkönyvet Murony Község Önkorményzata részétől Dr. Baji MiháÍy vezeti'
jegyzőkön1v hitelesítőknek Fekete Zoltrín Ferenc és Ladrínyi Lászlóné képviselőket javasolja.
Fekete Ferenc ZoItÍn poIgfumester kéri a képviselő-testtiletet, hogy a hitelesítők személyéről
szavazzanak.
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testiilete 5 igen szavazat1al _ ellenszavazat és
tartózkodrís nélkiil - a hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Fekete Ferenc Zoltán Murony község polgrírmestere ismerteti a napírendi pontot, kéri Murony
Község Önkorm ányzatának Képviseló-testiiletét, hogy a napirendi pontról szavazzanak.

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testiilete 5 igen szavazatlal _ eLlenszavazat és
tartózkodrís nélkül _ a napirendi pontot elfogadja meglárgyaléma.

Homok Sándor poleíírmester: Tisztelettel köszinti Fekete Ferenc Zoltán Murony község
polgármesterét, Murony és Tarhos Község Önkormányzatlnak Képviselő-testiiletét valamint
Dr. Baji Mihály jegyzót.
Megfllapítja' hogy az iilés hatrírozatképes. MegrlLllapítj4 hogy az Írléstől trívol van Brrnta
Ferenc, valamint Erdősné Bodor Tiinde képviselők. Az tilést megnyitja. Jegyzőkönyv



hitelesítőnek Szilágyi Anikó képviselőt javasolja.
Hornok Srándor polgrírmester kéri a képviselő-testÍiletet, hogy a hitelesítő személyéről
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képüselő+estülete 3 igen szaveúattal _ ellenszavazat és
tartózkodás nélkül _ a hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Hornok Srándor polgrírmester kéri Tarhos Község ÖnkormiíLrryzat Képviselő{estületét, hogy a
napirendi pontról szav azzanak.

Tarhos Község Önkormrínyzat Képviselő-testiilete 3 igen szavazaIlal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - a napirendi pontot elfogadja megtárgyalrísra.

Napirendi pont:

1./ Muronyi Közös Önkormrírryzati Hivatal Alapító okiratrínak módosítása

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester átadja a sz t Murony kcizség polgármesterének.

1./ Muronyi Ktiziis Önkorm ányzatiHivatal Alapítrí okiratának m dosítása

El ad : Dr. Baji Mihály jegyz

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Átadia a sz t Dr. Baji Mihály korjegyz nek.

Dr. Baji Mihály jegyz : Elmondja, hogy a képvisel -testtiletek a kozos onkormányzatihivatal
Alapít okiratát elfogadták a kozos decemberi testtileti tilésen, és felhatalmazást adtak a
pol gárme sterekn ek az Alapít okirat aláír ásar a.

A fentiek alapján az AIapít okiratot a jegyzobevitte a Magyar Államkincstár Békés Megyei
Igazgat ságához, ahol az átalakulással kapcsolatos dokumentáci t elfogadt ák, viszont az Átrt.
decemberi m dosítása miatt az AIapít okirat egy pontban kiegészítésre szorul azzal, hogy a
jogszabályi rendelkezés alapján az írányít i jogokat a székhely teleptilés testtilete gyakorolja.
Az el terjesztésben az Alapít okiratot m dosít okirat, illetve az egységes szerkezetu
Alapít okirat szerepel. Kéri a testtileteket az okiratok elfogadásáta azért, hogy aZ
Áilamkincstár januar t. napjáva| akozos hivatalt nyilvántartásba tudja venni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Megkoszoni a sz beli kiegészítéseket, aki akar,kérdezzen
nyugodtan. Nincs kérdész Átad1a a sz tHornok Sándor polgármesternek.

Hornok Sándor polgármester: Megkoszcini a kiegészítést, érdekl dik, hogy a tarhosi
képvisel -testrile t részér ol van-e kérdés? Nincs kérdés?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben aZ írásos anyaggal, valamint a sz beli
táj éko ztatás sal e gyetértenek, kérem kézfe leme 1 é s s el j elezzék.

Murony Kozség Önkormányzat Képvisel -testtilete 5 igen szavazatta| - ellenszavazat és
hrt zkodás nélktil - az alábbi határozatothozza:



1l20t3. (I. 10.\ határozat
Murony Kozség Önkorm ányzata Képvisel -testtilete a
Muronyi Kozos Önkorm ányzati Hivatal Alapít
okiratának m dosítását, valamint az egységes szerkezetu
Alapít okiratot elfogadja, egyben felhatalmazza a
po l gárme stert az okir atok aláír ásával.

Felel s: Dr. Baji Mihály korjegyzo
Határid z értelem szerint

Hornok Sándor polgármester: Amennyiben az írásos anyaggal, valamint a sz beli
tájékoztatással egyetértenek, az Alapit okirat m dosítását elfo gadja, kérem kézfelemeléssel
jelezzék.

Tarhos Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testiilete 3 igen szavazattal ellenszav azat és
tart zkodás nélki| - az alábbi határozatothozza:

112013. (I. 10.) határozat
Tarhos Kozség Önkorm ányzata Képviselo-testtilete a
Muronyi Kozos Önkorm ányzati Hivatal Alapít
okiratának m dosítását, valamint az egységes Szerkezetu
Alapít okiratot elfogadja, egyben felhatalmazza a
pol gárme stert az okfu atok aláír ásával.

Felel s: Dr. Baji Mihály kcirjegyz
Határid : értelem szerint

Fekete Ferenc Zoltán Murony kozség polgármestere megkoszoni a részvételt, és a kozos
testtileti tilést bezárja.

Hornok Sándor Tarhos K zség polgármestere megkoszoni a részvételt, és a kcizos testtileti
iilést bezétrja.
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