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Készült: Murony község onkormányzataKépviselő - testiiletének 2014. november 7.-én
megtartott soron kívüli testiileti ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
termében.

Jelen vannak:
Fekete F erenc Zo|tán pol gármester
L adényi Lászlőné alpol giírme ster
Blngán Mihály képvisel ő
Fekete Zoltén Ferenc képviselő
Dr. Lázér Magdolna Csilla képviselő
Borsos Jánosné képviselő
Egeresi Imre képviselő

Tanácskozási ioggal részt vesz:

Dr. Baji Mihályjegyző

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testtilet Soron kíVüli
testületi ülésén megjelent képviselőket. Mindenki megjelent, így a testület határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ladány Lászlőné alpolgármestert' és Fekete Zoltán Ferenc
képviselőt javaslom, és kérem a hitelesítők személyéről kézfelnyújtással szavazzanak.

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

A j egyzőkönyvet Kiss Beáta köáisztviselő vezeti.

Ismertetem a napirendi pontot, és amennyiben mindenki egyetért vele, kérem kézfelnyújtással
szavazzanak.

Napirendi pont:

1./ DAREH tanácsba a delegált tag megválasztása.

1./ DAREH tandcsba a delegált tag megválasztása

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A soron kívüli testtileti ülés megtartását az indokolja,
hogy a DAREH Társulás önkormányzati határozat meghozatalát kéri arról, hogy Murony
Krizség Önkormányzatát a jovőben ki képviseli a Trírsulásban. A DAREH Társulás végzi a
szemét telep rekultivációját, ami a k<izelmúltban kezdődött meg, i1y a társulási tagság
mindenképpen indokolt.Ezt a feladatot eddig a polgármester látta el.Ez eddig is működött, és

szerintem ez megfelel igy a jövőben is, azzal hogy akadályoztatás esetén a testület
meghatalmazza az alpolgármestert a képviseletre. Van-e más javaslat?
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Amennyiben nincs akkor kérem kézfelnyujtással szavazzanak.
A Képviselő-testtilet 7 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkíil _ az a|ábbi
határozatotltozta;

önkormán tihatározat
Murony Község onkormanyzatának Képviselő-testÍilete
a DAREH Önkormányzati Társulás (5900 orosháza,
Szabadság tér 4-6.) Társulási Tanácsába Fekete Ferenc
Zo|tén polgármestert, akadályoztatása esetén LadÍnyi
Lászlőné alpolgármestert delegálj a.

Határidő:
F'elelős:

értelem szerint
Fekete Ferenc Zoltán pol gármester

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb bejelentés, hozzászőlás nincs akkor
köszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.
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