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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. január 10-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15. sz. terme. 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

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

 
Távolmaradt Kovács Lászlóné képviselı (távolmaradásának okát bejelentette).  

 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, valamint Baksai Ágnes 

jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli 
ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 11 fı 
jelen van. Az ülés összehívását az elıterjesztések határidı rövidsége indokolta. A meghívóban 
kiküldött sorrendben kérte a napirendek megtárgyalását, pontosítva azok megnevezését, 
tárgyát. Egyéb bejelentéssel nem fog élni az ülésen.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1/2014. (I.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ Adósságrendezés 
2./ „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati program 2013” pályázaton 

való részvétel 
3./ Közbeszerzési eseti bizottság létrehozása és ajánlattételi felhívás elfogadása –ÁROP 

pályázat 
 
 
1./ Adósságrendezés 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy január 15-i határidıvel kell az 
adósságátvállalásról meghozni a döntést az önkormányzatoknak. Az eltelt idıszakban a 
hivatal különbözı információkat kért be, illetve a mai napon érkezett meg a MÁK-tól azok az 
útmutatás, ami alapján kell majd az adósságátvállalást rendezni. Az elvi kérdésekkel 
kapcsolatban a K&H Bankkal egyeztetés történt. Itt járt Csele Zsanett Dr. Pozvai Ferenc 
igazgató úr megbízásából a tegnapi napon. A megbeszélésén, ahol részt vett még a jegyzı úr, 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı is, olyan információt kaptak, hogy az 
önkormányzatnak nem kell attól tartania, hogy a betéti állományt be kellene fizetni az 
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adósságátvállalás ellentételezéseként. A szóban elmondottakat írásban megerısítették, a mai 
napon szkennelt formában megküldte a bank. A levelet felolvasta. A határozati javaslat a 
megerısítések alapján került megfogalmazásra.  
 
 
Kovács Edina képviselı az információk ismeretében javasolta megszavazni az elıterjesztett 
határozati javaslatot.  
 
 
Harmati László képviselı kérdése, hogy a Békési Kistérségi Társulás részére nyújtott 
elıfinanszírozás összege sem lesz visszafizetési kötelezett? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, a jelenleg fennálló adósságállomány 360 
millió Ft körüli, a betéti állomány is nagyjából ekkora. Ezt a betéti állományt sem kell 
megfizetni, és a többit sem, mert nem a kötvényhez kapcsolódó és annak fedezetére, 
teljesítésének biztosításául szolgál. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
2/2014. (I.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete a következıkrıl dönt: 

1. A képviselı-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történı átvállalását igénybe 
kívánja venni. 

2. A képviselı-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául 
szolgált. 

3. A képviselı-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 
miatt bevétel megelılegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, 
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel 
beérkezését követı 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési 
számlára. 

4. A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelı, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 
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5. A képviselı-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert hogy: 
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
b) az átvállalással érintett adósság részét képezı ügyleteket a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse.  
6. A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseirıl a soron következı ülésén tájékoztassa a testületet. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: 2014. február 28. 
 
 
2./ „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati program 2013” pályázaton 

való részvétel 
 
 
Siklósi István polgármester összegezte a leírtakat. A DAREH besegítene, egységes 
pályázatokat nyújtanának be azok a települések, akik a rendszerben érintettek. A legutóbbi 
információ tegnap érkezett, a Békés-Manifest Kft. kérte, hogy a DAREH által megbízott 
Barna Viktor felé továbbítva legyenek a szükséges adatok, hogy január 20-áig a pályázatokat 
el tudják készíteni. Azt nem lehet még tudni, hogy az önkormányzat vagy a más szervezet lesz 
a pályázatbenyújtó, ezért került olyan határozati javaslat elıterjesztésre, amelybe belefér 
minden olyan intézkedés, amit meg kell tenni. Összegszerőséget sem lehet még tudni, 
legalább 1 millió Ft összeg az, amit pályázni lehet. 
 
 
Harmati László képviselı támogatta a pályázaton való részvételt. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, remélhetıleg a határozati javaslat megfelelı ahhoz, hogy 
ne kelljen ismét tárgyalni a beadás érdekében. Utólagos tájékoztatást fog adni mekkora 
összeggel, milyen formában történt meg a pályázat.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
3/2014. (I.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a pályázatát a „Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás biztosítása pályázati program 2013” 1. sz. célterületére kívánja benyújtani. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
intézkedések és a szükséges nyilatkozatok megtételére, illetve a Délkelet-alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással való 
pályázati együttmőködésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
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3./ Közbeszerzési eseti bizottság létrehozása és ajánlattételi felhívás elfogadása  –ÁROP 

pályázat 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A közbeszerzési szabályzat 
értelmében felkérte a három tagot a bizottságba, és a tanácskozási joggal felruházandó 
képviselık is megnevezésre kerültek.  Kovács Lászlóné képviselı jelezte, nem venne részt a 
bizottságba egészségügyi problémák miatt. Méltányolva a kérést, javasolta a negyedik 
bizottsági elnök (Debreczeni Gábor) beválasztását a bizottságba.  
 
 
Ellenvetés nem hangzott el a képviselık részérıl, a polgármester szavazást kért a bizottság 
felállításáról. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
4/2014. (I.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az „ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 
jelő - A Mezıberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat 
megvalósítása érdekében” elnevezéső pályázattal kapcsolatban közbeszerzési bíráló 
bizottságot állít fel, egyben tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 

- Borgula Péter beruházási csoportvezetı/projekt menedzser – bizottság elnöke 
- Dr. Földesi Szabolcs jegyzı  
- Dr. Stumpf-Csapó Ágnes hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
- Harmati László képviselı – tanácskozási joggal 
- Debreczeni Gábor képviselı – tanácskozási joggal 
- Körösi Mihály képviselı – tanácskozási joggal 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 jelő - A 
Mezıberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat 
megvalósítása érdekében” elnevezéső pályázat közbeszerzési elbírálással kapcsolatosan 
történik, a megvalósulást követıen a bizottsági tagok megbízatása megszőnik. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztett határozati javaslat szerint kérte a megjelölt három 
cég felkérését ajánlattételre. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
5/2014. (I.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az „ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 
jelő - A Mezıberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat 
megvalósítása érdekében” elnevezéső pályázatban szereplı szolgáltatás beszerzésére 
vonatkozó „Szervezetfejlesztési tárgyú tanácsadás nyújtása az ÁROP-1.A.5-2013-2013-
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0039 kódszámú pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívást elfogadja és 
a 

1. Vialto Consulting Kft. – 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 
2. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. – 6701 Szeged, Dugonics u. 3-5. 
3. McMillan & Baneth Vezetési Tanácsadó Kft. – 6721 Szeged, Juhász Gy. U. 18/A. 

cégeket kéri fel ajánlattételre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli ülést.  
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
 polgármester jegyzı 
 


