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Jegvz ktinvv
Késziilt: Murony Kozség Murony Kozség Önkorm ányzata Képvisel _testtiletének 2012.
december 1 0-én megtartott tilésér l.

Az Íilés helve: Önkormányzattanácsko z terme

Jelen vannak:
Fekete F erenc Zo|tán pol gármester
Jeneiné Batízi Julianna képvisel
Buzgán Mihály képvi sel
Ladányi Lászl né képvi s el
Pocsai Imre Lászl képvisel
Dr. Baji Mihály korjegyzo

Távol maradt. Fekete Zo|tánFerenc képvisel

Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel koszont mindenkit. Megállapítja, hogy aZ tilés
határ ozatképes. Az iilést megnyitj a.

Jegyzokcinyv hitelesít knek Jeneiné Batízi Julianna és Ladányi Lász| né képvisel ket
javasolja kéri a képvisel -testtiletet, hogy a hitelesít k személyér l szavazzanak.
A Képvisel -testÍilet 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és tart zkodás nélktil _ a hitelesít
személyekre tett j avaslatot elfogadj a.

A Képvisel -testtilet 5 igen szavazattal - egyhangilag - a napirendi pontokat elfogadja
megtárgyalásra.

Napirendi pontok:

l . l Mezoberényi társulási megállapodás m do sítása

El ad : Dr. Baji Mihály kcirjegyz

2.l Békési társulási megállapodás m dosítása

El ad : Dr. Baji Mihály korjegyzo

3./ Iskolai megállapodás

El ad . Dr. Baji Mihály kor1egyzo

4.l Bankihatározat

El ad : Dr. Baji Mihály korjegyzo

]./ Mez berényi társul si meg llapodás m dosít sa

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az iskolával kapcsolatos el terjesztést
gyakorlatilag csak el kell fogadni.

Amennyiben a j avaslattal egyetértenek, kérem kézfelemeléssel jeIezzék.

A Képvisel -testtilet 4 igen és 1 ellenszavazattd, az alábbi határozatothozta:



l04l20l2.(XII. |0.\ Kt. határozat
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel _testi.ilete a
Bélmegyer Mez berény- Murony Kozoktatási
Intézményi Társulás társulási megállapodását az alábbiak
szerint m dosítja:

1 . Murony Kozség Önkorm ányzati Képvisel _

testtilete, mint a Bélmegyer-Mezoberény_Murony
Kozoktatási Intézmény1 Társulás
tagonkormányzata, a 2013. januar l_jével áL|arni
fenntartásban kertil koznevelési intézménye
fenrÍartására létrehozott intézményfenntart
Bélmegyer-Mezoberény_Murony Kozoktatási
Intézményi Társulást 2012. december 31_el
megsztinteti.

2. Mez berény Város Önkormányzata és Murony
Kozség Önkorm ányzata a Mezoberényi Kistérségi
Altalános Iskola Alapfokri Mtívé szeti Intézmény,
Kollégium és Egységes Pedag giai SzakszolgáLat
2012. évi elszámolást a zárszámadás keretében
rcndezi egymással.

3. Murony Kozség Önkorm ányzati Képvisel _

testtilete felhatalm azza polgármesterét, hogy, mint
a Bélmegyer-Mezoberény-Murony Kozoktatási
Intézményi Társulás tagonkorm ányzata
Mez berény Város Önkorm ányzatával a
koznevelési feladatot ellát egyes onkormányzatí
fenntartásir intézmények állami fenntartásba
vételér l sz l torvény alapján a Tarsulás á|tal
fenntartott Mez berényi Kistérségi általános
Iskola, alapfok Mtivészeti Intézmé'y, Kollégium
és Egységes Pedag giai szakszol gálat Intézmény
állami fenntartásba adásával osszefi'igg
kérdésekr l sztikséges
megkcisse.

megál1apodásokat

Felel s:

Határid :

2./ Békési t rsul si megállapodás m dosít sa

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben
kéz fol emel é s s el j elezzék.

Fekete F erenc ZoLtán pol gármester
ittézkedésre azonnal

egyetértenek a megállapodással, kérem

A Képvisel -testtilet 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatothozta:

105/2012.(XII. 10.) Kt. határozat
Murony Kozség Önkorm ényzat Képvisel -testtilete
elfogadja a Békési Kistérségi Intézményfenntart Társulás



á|tal e l terj e s ztett me gál 1 ap o dást é s fe lhat a|mazza F ekete
Ferenc Zo|tán polgármestert a megállapodás aláiráséra.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : intézkedésre azonnal

3. / Iskolai megállapodás

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a megáIlapodással, kérem
kéz fel emel és s el j e|ezzék.

A Képvisel _testiilet 4 igen és 1 ellenszavazatta| az alábbi határozatothozta:

|06l20l2.(XII. 10.| Kt. határozat
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel _testtilete

elfogadja az iskolai megállapodást és felhatalmazza Fekete
F erenc Zoltán p o l gármestert a me gál 1 apo dás aláír ását a.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : intézkedésre azonnal

4./ Banki hat rozat

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a banki megállapodással,
kérem kézfel emeléssel jelezzék.

A Képvisel -testtilet 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatothozta:

l07|2012.(XII. 10.| Kt. határozat
Murony Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testrilete az
onkormányzati ad ság-átvállalással kapcsolatos banki
határozatmintát a mellékeltek szerint elfogadja, egyben
felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert az
aláiráséra.

Felel s: Fekete Ferenc Zoltánpolgármester
Határid : intézkedésre azonnal

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Más hozzász lás hiányában aziléstbezáqa.
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