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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület és Bélmegyer Község 
Önkormányzati Képviselı-testület 2011. április 26-án megtartott együttes ülésérıl. 

 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Mezıberény Képviselı-testület részérıl: 
                        Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Dr. Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács 
Edina, Kovács Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy 
Sándor képviselık. 

                       Bélmegyer Képviselı-testülete részérıl: 
                         Dán Márton polgármester, Kecskeméti Istvánné, Dr. Szodorai Imre Béla, 

Szodorai Ágnes, Hirják János Balázs képviselık. 
                       Betegség miatt igazoltan távol: Bereczki Sándor, Csizmadia János képviselık. 

 
 

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály Mezıberény jegyzıje, Czene Boglárka Bélmegyer 
jegyzıje körjegyzı, Mezıberény város Polgármesteri Hivatal 
osztályvezetıje, meghívottak, intézményvezetık, érdeklıdık. 

 
 
Siklósi István Mezıberény polgármestere köszöntötte a megjelent vendégeket, üdvözölte a 
Kábel TV nézıit, képviselıket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Bélmegyer 
polgármesterét, képviselı-testület tagjait. Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának 
törvényi akadálya nincs, a 12 fıs mezıberényi képviselı-testület tagjai közül mindenki jelen 
van.  
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
Siklósi István Mezıberény polgármestere javaslatára Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta jegyzıkönyv hitelesítıknek 
Halász Ferenc és Debreczeni Gábor képviselıket. 
 
 
Dán Márton Bélmegyer polgármestere köszöntötte az együttes ülés résztvevıit, érdeklıdıket. 
Megállapította, hogy Bélmegyer Képviselı-testülete is határozatképes, a 7 fıs bélmegyeri 
képviselı-testületbıl 5 fı jelen van. A jegyzıkönyv vezetésére a Mezıberény Képviselı-
testülete által kijelölt személyt javasolta, és hitelesítıknek is elfogadják a mezıberényi 
képviselıket. 
 
 
Dán Márton Bélmegyer polgármestere javaslatára Bélmegyer Község Önkormányzati 
Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta jegyzıkönyv hitelesítıknek 
Halász Ferenc és Debreczeni Gábor mezıberényi képviselıket. 
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Siklósi István Mezıberény polgármestere az ülés napirendjét bocsátotta szavazásra. 
 
 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
201/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, Bélmegyer Község Önkormányzati 
Képviselı-testületével tartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, tervek a 
jövıre, a társulási megállapodás felülvizsgálata. 
 
 
Dán Márton Bélmegyer polgármestere a meghívóban szereplı napirend megtárgyalását 
javasolta, ami takarja az összevont intézmények elmúlt idıszakának az értékelését, illetve az 
elkövetkezendı idıszak feladatait. 
 
 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
49/2011./IV.26./sz. határozat: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testületével tartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, tervek a 
jövıre, a társulási megállapodás felülvizsgálata. 
 
 
Siklósi István Mezıberény polgármestere ismertette, hogy a képviselı-testületek éves 
munkatervében meghatározottak szerint márciusban került volna megtárgyalásra a napirend, 
különbözı okok miatt elhalasztása vált szükkségessé. Az oktatásban országos szinten is olyan 
változások voltak várhatóak ami befolyásolhatta a most meghozatalra kerülı döntéseket. A 
beszámoló a 2005-ös társulási megállapodás óta, illetve az összevont intézmény mőködése óta 
eltelt idırıl szól, elsısorban a társulás szempontjából. A beszámolót Öreg István fıigazgató 
úr készítette. Az írásos anyag nagyobb része nem csak a mai napirendi pont, hanem egy 
késıbb, Mezıberény által tárgyalandó napirendi pontnak is az elızménye, alapja lehet. A 
mostani napirend keretében elsısorban azokat a dolgokat kell tárgyalni és megvitatni, 
amelyek a társulás jövıjére vonatkoznak.  
 
 
Öreg István a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola fıigazgatója köszöntötte a 
jelenlévıket. Elmondta, hogy a beszámoló 2005. óta taglalja a társulás tapasztalatait. A 
tartalmi munkán keresztül a különbözı jogszabályi változásokon át kimutatásra került a 
gyermeklétszám csökkenése, ezáltal a csoportok számának a változása, illetve a normatív 
támogatásnak a változása. A beszámoló szerves egészként mutatja azt a történést ami az 
elmúlt idıszakban Mezıberényben, illetve Bélmegyeren az oktatás-nevelés területén 
megtörtént. A társulási megállapodás 2005-ben került megkötésre, augusztus 31-ével létrejött 
az összevont intézmény, majd 2009-ben történt az elsı módosítása. A mostani módosításra 



 3 

azért van szükség, mert az elmúlt idıszakban változások történtek, és ez elsı sorban 
Bélmegyert érinti. A 2005-ben létrehozott intézmény a mai napig mőködıképes volt olyan 
formában mint azelıtt, tagintézményként. A jogszabályi változások, finanszírozás a jövıben 
várhatóan ezt nem teszi lehetıvé. Bélmegyer községnek úgymond erın felül kell támogatást 
nyújtani, hogy az eddig megszokott formában tudjanak mőködni. Ezért több irányú 
átgondolás után eljutottak arra a megállapításra, ami a beszámolóban, illetve a társulási 
megállapodásban is szerepel, hogy 2011. szeptember 1-tıl az 1-4. évfolyam tagintézményként 
mőködik tovább, önálló osztályokkal Bélmegyeren, az 5-8. osztályosok pedig Mezıberénybe 
iskola busszal utaznak át. Úgy gondolja, ez egy nagy jelentıségő döntés lesz, elsısorban 
Bélmegyer szempontjából. Mezıberényben minden olyan feltételt biztosítani fognak a 
bélmegyeri tanulóknak, ami Mezıberényben a helyi tanulók részére biztosítva van. A társulási 
megállapodásban ez került átvezetésre, a közeljövıben az intézmény többi dokumentumában 
is átvezetésre kerülnek a változások. 
 
 
Körösi Mihály mezıberényi képviselı, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága megvitatta az elıterjesztést. Megállapítható volt, hogy az anyag részletesen 
fogalalkozik a felvetett kérdésekkel. Három határozati javaslat került elıterjesztésre, melyeket 
bizottsága elfogadásra ajánl, a gépelési hibák kijavításával: a 2. határozati javaslat I) 
pontjában a „ Mezıberény, 2011. március 30.” dátum helyesen „Mezıberény, 2011. április 
26.”, továbbá a záradékban szereplı „(VI.26.)” dátum helyesen „(IV.26.)”.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı véleménye szerint az átfogó beszámolóból mindent meg lehetett 
tudni. Kérdése, ha átkerülnek Bélmegyerrıl a felsı tagozatos tanulók, az itteni 
osztálylétszámokat hogy fogja érinteni? A bélmegyeri pedagógusok sorsa miként oldódik 
meg? 
 
 
Öreg István a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola fıigazgatója válaszként 
elmondta, a mezıberényi felsıtagozatos osztálylétszámokat átnézték, és ahol lehetséges ott 
egy osztályba bekerülnek a bélmegyeri gyerekek. Kihangsúlyozta, hogy nem több osztályba, 
hanem egy közösségbe, egy osztályba kerülnek. Három évfolyamon van arra lehetıség, hogy 
egy-egy osztályba bekerüljön a 9-10-11 gyermek. Egy évfolyamon egy osztállyal többet kell 
indítani, mert ott eleve 30 fı körüli átlaglétszámú osztályok vannak. A bélmegyeri 
felsıtagozatos pedagógusok szeptembertıl foglalkoztatva lesznek szaktanárként, 
napközisként, kísérıként. Beosztásukat a részletes tantárgyfelosztás fogja tartalmazni.  
 
 
Siklósi István Mezıberény polgármestere megjegyezte, a költségvetés elfogadásánál már 
figyelembe lettek vévek a változások.  
 
 
Dán Márton Bélmegyer polgármestere kihangsúlyozta, a tárgyalások alkalmával próbáltak 
megoldást találni arra, hogyan tudnák megtartani, fenntartani az intézményt Bélmegyeren. 
Sajnos az utóbbi idıben semmilyen pozitív segítséget, lehetıséget nem kaptak, amit elvártak 
volna az intézmény fenntartásával kapcsolatosan. 2010-ben tudták, hogy erın felül vállaltak, 
de várták azt, hogy a választások után a felálló új parlament segíteni fogja a kistelepüléseket. 
Ez a segítség messzeáll, így oda jutottak, hogy jelentısen erın felül vállalva a dolgokat ezt a 
tanévet anyagilag rendezni tudják, de a késıbbiekre már nincs pénzük. Volt olyan hír, hogy 
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április 20-án lesz valamilyen kormány elıterjesztés oktatást érintıen, mostmár ıszrıl 
beszélnek. Több mindent próbáltak áttárgyalni, arra törekedtek volna, hogy helyben, ott 
tudják tartani a gyerekeket, megmaradjon az iskola. Egyházzal is tárgyaltak, ígéretek voltak, 
de megvalósítás nem történt részükrıl. Az a megoldás maradt, hogy a felsı tagozatos 
gyerekeket behoznák a meglévı társuláson belül Mezıberénybe. Amennyiben mégis 
valamilyen kedvezı döntés történne, akkor gyakorlatilag a két képviselı-testület egy 
módosítással dönthet arról, hogy a felsıtagozat visszakerüljön. Azt nem akarta a bélmegyeri 
testület és a lakosok sem (pár ember kivételével), hogy összevont osztályok legyenek 
létrehozva. Úgy gondolja, ma összevont osztályokban nem lehet a gyerekeket tisztességgel 
oktatni, ez a gyerek anyag és a pedagógus társadalom más mint ami 15-20 évvel ezelıtt volt. 
Sajnos az 1-4 osztályokat sem biztos, hogy megtarthatják a mostani jogszabályok szerint, 
mert  nincs meg a teljes létszámuk. Abban az esetben, ha nem módosítják a törvényt, csak az 
átlagszámítás él, akkor nincs vele gond, mert a mezıberényi gyermeklétszám segít. 
Bélmegyeren nagy gond volt, mit tegyenek. A határidık betartása miatt haladni kellett, a 
szükséges tájékoztatókat megtették, így került most a testületek elé az anyag. Talán mostmár 
úgy érzik a bélmegyeriek is,  hogy nem volt más választás, de abban az esetben, ha lesz más 
lehetıség, természetesen élni fognak vele. A térségben elsık között lett létrehozva ez az 
intézményi társulás, nagyon jól sikerült, az eltelt idıszakban módosítás csak 
jogszabályváltozások miatt, és óvodacsoport kialakítása miatt vált szükségessé. Kálmán János 
szakértınek, aki a lebonyolításban segítséget nyújtott, külön köszönet jár. Az akkori döntést 
jónak ítélte meg, Bélmegyer részérıl minden elvárásnak megfelelt, szeretnék továbbra is 
fenntartani.  
 
 
Kovács Edina mezıberényi képviselı komplex anyagnak ítélte meg az elıterjesztést, minden 
lényeges és döntéselıkészítést igénylı kérdésre kitér. Elıremutató döntés volt a kistérségi 
társulás létrehozása 2005-ben, és most Bélmegyer település csak azt a döntést tudta meghozni, 
ami igazából lehetséges. Reményei szerint ugyanolyan jól fog mőködni az összevont 
intézmény, mint ahogy eddig. Kérdése, hogy mivel fognak átjárni a bélmegyeri tanulók a 
mezıberényi iskolába? 
 
 
Öreg István a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola fıigazgatója tudatta, mivel 
közvetlen buszjárat Mezıberény és Bélmegyer között nincs,  tervek szerint egy vállalkozóval 
külön megállapodás lesz kötve iskolai buszos utaztatásra. A kistérségi normatívát jogszabály 
alapján ilyen célra igénybe lehet venni. Úgy gondolja, a bélmegyeri szülık számára is ez a 
legmegnyugtatóbb megoldás, hiszen ez kimondottan egy iskolajárat lesz, felnıtt pedagógus 
kísérettel, oda-vissza.  
 
 
Siklósi István Mezıberény polgármestere összefoglalta mit szükséges a társulási 
megállapodásban változtatni. A bélmegyeri tagintézmény 2011. szeptember 1-tıl 1-4. 
évfolyammal mőködik, az 5-8 évfolyam pedig Mezıberényben folytatja tanulmányait. Ez a 
megoldás Mezıberény város költségvetésének többlet kiadást nem jelent, viszont Bélmegyer 
községnek a mőködésképesség megtartásához jelentıs segítséget nyújt az a megtakarítás, amit 
ezzel el tudnak érni.  
 
 
A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Siklósi István Mezıberény polgármestere az elıterjesztett határozati javaslatok 
megszavazását kérte, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke által ismertetett 
módosításokat a 2. sz. határozati javaslatnál eredeti elıterjesztésként kezelve. 
 
 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
202/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményfenntartó társulás tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
203/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 268/2005. (V. 26.) számú 
határozatával jóváhagyott, a 103/2009. (III. 30.) számú határozatával módosított Társulási 
Megállapodást Bélmegyer Községgel az alábbi pontok módosításával elfogadja: 
A) III/1. pont: A társulás tevékenységi köre, feladata 

A szövegrész kiegészül az alábbiakkal: 
„Bélmegyeren 2011. szeptember 1-tıl 1-4. évfolyammal mőködik a tagintézmény, az 
5-8. évfolyam nevelése-oktatása a mezıberényi intézményegységben történik. A 
bélmegyeri gyerekek Mezıberénybe történı utazása iskolabusszal valósul meg.”  

B) III/4. pont: Az intézmény szervezeti felépítése 
A tagintézmények, az intézményegységek, a tagozatok az alábbira változnak: 
„Tagintézmények:  
 - Bélmegyeri Általános Iskola Tagintézmény (1-4. évfolyam) 
   5643 Bélmegyer, Petıfi u. 27-29. 

- Zene- és Mővészetoktatási Tagintézmény 
   5650 Mezıberény, Tessedik tér 1. 
Intézményegységek:  

- Általános Iskola (5-8. évfolyam) = székhely 
   5650 Mezıberény, Petıfi út 17-19. 

- Általános iskola (1-4. évfolyam) 
  5650 Mezıberény, Luther tér 1. 

- Általános iskolai és sajátos nevelési igényő oktatásban részesülık kollégiuma 
   5650 Mezıberény, Petıfi út 18. 

- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
  5650 Mezıberény, Liget tér 5. 

Tagozatok: 
Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tagozata 

 5650 Mezıberény, Petıfi u. 20.”. 
C) IV/2. pont: A társuláshoz való csatlakozás rendje 
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A második bekezdésben „március 31.” helyett „május 31.”. 
D) IV/4. pont: A társulásból való kilépés rendje 

A „február 28-ig” helyett „április 30-ig”-ra változik. 
E) IV/8. pont: A társulás által fenntartott intézmény jellemzıi 

A második bekezdés az alábbira változik: 
„Az intézmény mőködését meghatározó helyi dokumentumok köre: 
Az intézményi mőködés, szakmai, törvényességi elıírásoknak megfelelı 
alapdokumentumait és azok módosításait (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, 
IMIP, stb., kivéve az Alapító Okirat) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-
testülete határozatával hagyja jóvá Bélmegyer Község polgármesterének 
egyetértésével. Az Alapító Okirat módosítása, jóváhagyása a fenntartó 
önkormányzatok Képviselı-testületeinek határozataival történik. A gazdálkodás 
dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társult 
önkormányzatok saját ülésein hagyják jóvá.” 

F) V/1. pont: A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási elvei 
Az „intézményegységek/tagintézmények” helyett „intézményegységek/tagintézmé-
nyek/tagozatok” lesznek. 

G) V/2. pont: A közösen fenntartott intézmény mőködéséhez szükséges 
pénzeszközöket a tagok az alábbiak szerint biztosítják 
Az „intézményegység/tagintézmény” helyett „intézményegység/tagintézmény/tagozat” 
lesz és a b) pont az alábbira változik: „ A mőködési kiadásoknak a normatív állami 
támogatás és a intézményegység/tagintézmény/tagozat saját bevétele által nem 
fedezett részét az egyes tagintézmények tekintetében a település szerinti tag 
önkormányzat, továbbá a Mezıberényben tanuló 5-8. évfolyamos bélmegyeri tanulók 
költségének nem fedezett részét Bélmegyer Önkormányzata saját költségvetésébıl 
köteles biztosítani.  

 H) V/3. pont: A közösen fenntartott intézmény gazdálkodása 
A b) pont az alábbira változik: „Az intézmény éves költségvetésében ki kell mutatni a 
szakfeladatok szerinti költségeket, lebontva a bélmegyeri tagintézményre, illetve a 
Mezıberényben tanuló 5-8. évfolyamos bélmegyeri tanulókra is, a közös igazgatás 
költségeit, valamint a tag önkormányzatonkénti hozzájárulások mértékét.” 

I) VI. pont: Vegyes rendelkezések 
Az alap megállapodás kelte után az alábbi szövegrészre változik: 
„ Módosító megállapodás kelte:  Bélmegyer, 2009. március 30.  
                       Mezıberény, 2009. március 30. 
 
Bélmegyer, 2011. április 26.  Mezıberény, 2011. április 26. 
 
Települési Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 

 
                  Dán Márton                                              Siklósi István   
Bélmegyer Község Önkormányzata               Mezıberény Város Önkormányzata 

     polgármestere                                                 polgármestere 
 

Záradék: 
A Közoktatási Intézményi Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-
testületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat 
önmagukra nézve kötelezı rendelkezést fogadták el. 
 
Települési Önkormányzat Képviselı-testülete: Jóváhagyó határozat száma: 
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Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete  31/2005. (V. 31.) sz. 
határozata 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 268/2005. (V. 26.) sz. 
határozata 
Települési Önkormányzat Képviselı-testülete: Módosító határozat száma: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete   9/2009. (III. 30.) sz. 
határozata 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 103/2009. (III. 30.) sz. 
határozata 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete  51/2011. (IV. 26.) sz. 
határozata 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete  203/2011. (IV. 26.) sz. 
határozata” 

A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a módosított, és 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja Mezıberény Város 
Önkormányzata nevében. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
204/2011. (IV. 26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Mezıberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola  intézményvezetıjét, hogy az Alapító Okiratban 2011. május 31-
ig, az egyéb dokumentumokban (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, IMIP) 2011. 
augusztus 31-g vezesse át a változásokat.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Dán Márton Bélmegyer polgármestere képviselı társaitól a beszámoló elfogadását kérte, 
valamint a társulási megállapodást a dátumváltozásokkal javasolta megszavazni. 
 
 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
50/2011. (IV. 26.) sz. határozat: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményfenntartó társulás tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Dán Márton polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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51/2011. (IV. 26.) sz. határozat: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 31/2005. (V. 31.) számú 
határozatával elfogadott, a 9/2009. (III. 30.) számú határozatával módosított Társulási 
Megállapodást Bélmegyer Községgel az alábbi pontok módosításával elfogadja: 
A) III/1. pont: A társulás tevékenységi köre, feladata 

A szövegrész kiegészül az alábbiakkal: 
„Bélmegyeren 2011. szeptember 1-tıl 1-4. évfolyammal mőködik a tagintézmény, az 
5-8. évfolyam nevelése-oktatása a mezıberényi intézményegységben történik. A 
bélmegyeri gyerekek Mezıberénybe történı utazása iskolabusszal valósul meg.” 

B) III/4. pont: Az intézmény szervezeti felépítése 
A tagintézmények, az intézményegységek, a tagozatok az alábbira változnak: 
„Tagintézmények:  
 Bélmegyeri Általános Iskola Tagintézmény (1-4. évfolyam) 
 5643 Bélmegyer, Petıfi u. 27-29. 

Zene- és Mővészetoktatási Tagintézmény 
 5650 Mezıberény, Tessedik tér 1. 
Intézményegységek:  

Általános Iskola (5-8. évfolyam) = székhely 
 5650 Mezıberény, Petıfi út 17-19. 

Általános iskola (1-4. évfolyam) 
 5650 Mezıberény, Luther tér 1. 

Általános iskolai és sajátos nevelési igényő oktatásban részesülık kollégiuma 
 5650 Mezıberény, Petıfi út 18. 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
5650 Mezıberény, Liget tér 5. 

Tagozatok: 
Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tagozata 

 5650 Mezıberény, Petıfi u. 20.” 
C) IV/2. pont: A társuláshoz való csatlakozás rendje 

A második bekezdésben „március 31.” helyett „május 31.”. 
D) IV/4. pont: A társulásból való kilépés rendje 

A „február 28-ig” helyett „április 30-ig”-ra változik. 
E) IV/8. pont: A társulás által fenntartott intézmény jellemzıi 

A második bekezdés az alábbira változik: 
„Az intézmény mőködését meghatározó helyi dokumentumok köre: 
Az intézményi mőködés, szakmai, törvényességi elıírásoknak megfelelı 
alapdokumentumait és azok módosításait (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, 
IMIP, stb., kivéve az Alapító Okirat) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-
testülete határozatával hagyja jóvá Bélmegyer Község polgármesterének 
egyetértésével. Az Alapító Okirat módosítása, jóváhagyása a fenntartó 
önkormányzatok Képviselı-testületeinek határozataival történik. A gazdálkodás 
dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társult 
önkormányzatok saját ülésein hagyják jóvá.” 

F) V/1. pont: A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási elvei 
Az „intézményegységek/tagintézmények” helyett „intézményegységek/ tagintézmé-
nyek/tagozatok” lesznek. 

G) V/2. pont: A közösen fenntartott intézmény mőködéséhez szükséges 
pénzeszközöket a tagok az alábbiak szerint biztosítják 
Az „intézményegység/tagintézmény” helyett „intézményegység/tagintézmény/tagozat” 



 9 

lesz és a b) pont az alábbira változik: „ A mőködési kiadásoknak a normatív állami 
támogatás és a intézményegység/tagintézmény/tagozat saját bevétele által nem 
fedezett részét az egyes tagintézmények tekintetében a település szerinti tag 
önkormányzat, továbbá a Mezıberényben tanuló 5-8. évfolyamos bélmegyeri tanulók 
költségének nem fedezett részét Bélmegyer Önkormányzata saját költségvetésébıl 
köteles biztosítani.  

 H) V/3. pont: A közösen fenntartott intézmény gazdálkodása 
A b) pont az alábbira változik: „Az intézmény éves költségvetésében ki kell mutatni a 
szakfeladatok szerinti költségeket, lebontva a bélmegyeri tagintézményre, illetve a 
Mezıberényben tanuló 5-8. évfolyamos bélmegyeri tanulókra is, a közös igazgatás 
költségeit, valamint a tag önkormányzatonkénti hozzájárulások mértékét.” 

I) VI. pont: Vegyes rendelkezések 
Az alap megállapodás kelte után az alábbi szövegrészre változik: 
„ Módosító megállapodás kelte:  Bélmegyer, 2009. március 30.  
                       Mezıberény, 2009. március 30. 
 
Bélmegyer, 2011. április 26.  Mezıberény, 2011. április 26. 
 
Települési Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 

 
                  Dán Márton                                              Siklósi István   
Bélmegyer Község Önkormányzata               Mezıberény Város Önkormányzata 

     polgármestere                                                 polgármestere 
 

Záradék: 
A Közoktatási Intézményi Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-
testületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat 
önmagukra nézve kötelezı rendelkezést fogadták el. 
Települési Önkormányzat Képviselı-testülete: Jóváhagyó határozat száma: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete  31/2005. (V. 31.) sz. 
határozata 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 268/2005. (V. 26.) sz. 
határozata 
Települési Önkormányzat Képviselı-testülete: Módosító határozat száma: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete   9/2009. (III. 30.) sz. 
határozata 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 103/2009. (III. 30.) sz. 
határozata 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete  51/2011. (IV. 26.) sz. 
határozata 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 203/2011. (IV. 26.) sz. 
határozata” 

A Képviselı-testület felhatalmazza Dán Márton polgármestert, hogy a módosított, és 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja Bélmegyer Község 
Önkormányzata nevében. 
Felelıs: Dán Márton polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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Dán Márton Bélmegyer polgármester a meghatalmazásról a bélmegyeri testülettıl nem kért 
döntést, de arról szükséges határozniuk, hogy a 2011-2012-es tanévben az elsı osztályosok 
beíratása megtörtént, száma 11, ebbıl 1 gyermek dupla pontos. Mivel a 13 tanulói létszám 
nem éri el a közoktatási törvény szerinti 50%-ot, egyedi felmentést kell adjon a testület arról, 
hogy egy önálló osztályt indít Bélmegyeren. 
 
 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
52/2011. (IV. 26.) sz. határozat: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011-2012. tanévben a község 
általános iskolai tagintézményében 1 elsı osztály indítását rendeli el. 
Felelıs: Dán Márton polgármester  
              Öreg István általános iskola fıigazgatója 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István Mezıberény polgármestere jelezte, hogy az ülés napirendi pontjai 
megtárgyalásra kerültek, abban a reményben, hogy továbbra is sikeres és eredményes lesz az 
együttmőködés Bélmegyer önkormányzatával, megköszönte a részvételt, az együttes ülést 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a munkaterve szerinti napirendekkel 
folytatja a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 

  
 
                Siklósi István                                                                 Dán Márton               
   Mezıberény  polgármestere                                                Bélmegyer  polgármestere 
 
 
 
              Dr. Baji Mihály                                                            Czene Boglárka  
        Mezıberény  jegyzıje                                                            körjegyzı 
 
 
 
               Halász Ferenc                                                              Debreczeni Gábor  
          mezıberényi képviselı                                               mezıberényi képviselı 
               jkv.hitelesítı                                                                jkv.hitelesítı         


