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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. március 13-án 

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

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

                        Dr. Burján Katalin képviselı a 2. sz. bejelentés tárgyalására érkezett meg az 
ülésre.  
Távolmaradt az ülésrıl Kovács Edina képviselı (távolmaradásának okát 
bejelentette) 

 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı, 

Hidasi Zoltán pénzügyi munkatárs, Kissné Wagner Mária megbízott 
óvodavezetı, 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 10 fı 
jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyzı. 
 
A rendkívüli ülés tartásának indoka:  pályázatok benyújtásának rövid határideje. 
 
A meghívóban kiküldöttek szerinti, és egyéb bejelentések közé felvett két elıterjesztéssel, 
(intézkedésük határideje teszi szükségessé) kérte a napirend elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
100/2014.(III.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli testület ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Vizuális Mővészetek Kollégiuma pályázata köztéri munka (szobor, szoborcsoport, 

térinstalláció) létrehozására. 
2./ „Az elsı világháború történelmi emlékeit ırzı emlékmővek rendbetételére, renoválására, 

helyreállítására ” pályázaton való részvétel 
3./ Bejelentések 
     - Átcsoportosítások 
     - Óvodai beiratkozás 
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1./ Vizuális Mővészetek Kollégiuma pályázata köztéri munka (szobor, szoborcsoport, 
térinstalláció) létrehozására. 

 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy a mai nap folyamán tekintették meg 
alpolgármesterrel, valamint Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselıvel Budapesten, a mővész 
által készített makettet. A nemzetiségek szimbólumaként a három gátra (magyar, német, tót) 
utaló 3 m magas, elıreláthatólag mészkılapokból készült emlékmővet képzelt el. Egy kapuk 
közötti, három ívbıl álló oszlopoknak, a gátakat stilizálva lesz egy-egy nyúlványa, a mő 
közepén helyezkedik el Pallasz Athéné nıalak a városvédelem, a városalapításhoz 
kapcsolódóan. 
A pályázatot hétfın éjfélig be kell adni. Amennyiben a testület támogatja az emlékmő 
létrehozását, még hétfın reggel egy szándéknyilatkozatot írnak alá arról, hogy amennyiben a 
pályázatot elfogadják, a mővész által készített tervek alapján, tıle történik a megrendelés.  
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester a makett alapján a három gát elgondolást jónak ítélte meg. 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı véleménye szerint is szép lesz köztéri alkotásnak a látott 
makett, átjárhatóság, nyitottság jellemzi.  
 
 
Siklósi István polgármester összegezte, hogy 5.000.000 Ft a felsı határa a pályázatnak, a 
teljes bekerülési költség legalább 30%-át kell vállalnia az önkormányzatnak. A szobor 
költségét még nem küldte meg a mővész, de a pályázatot most lehet beadni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı javasolta a pályázat indítását, valamint azt, hogy az alkotás 
mondanivalóját majd egy tábla örökítse meg. 
 
 
Barna Márton képviselı az egész parkról szeretne egy látványtervet látni. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a mővész részére holnap megküldésre kerül egy montázs 
a parkról, amihez hozzáteszi a makettet.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az elıterjesztett határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
101/2014.(III.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a pályázatát a Vizuális Mővészetek 
Kollégiuma pályázata köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására 
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(Altéma kódszáma: 3974/260) kívánja benyújtani. A szükséges önerıt maximum 2.150.000,- 
Ft összegig a 2014 évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
A pályázat címe: Mezıberény a 25 éves város 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
intézkedések és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
(Dr. Burján Katalin megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 11 fı.) 
 
 
2./ „Az elsı világháború történelmi emlékeit ırzı emlékmővek rendbetételére, renoválására, 

helyreállítására ” pályázaton való részvétel 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, az emlékmő és környezetének 
rendbetételérıl készült látványtervet. A pályázat még nyitott, de a keret bármikor kifogyhat. A 
tervezı egy becsült költséget küldött meg, 5,2 millió Ft + ÁFA összegért teljes egészében új 
burkolatot képzel el az emlékmő körül. A jelenlegi burkolat felfedése utáni visszarakás 
olcsóbb megoldást jelent. Kéri a testület döntéshozatalát, hogy a pályázat bármikor 
beadhatóvá váljon. A pályázat önerıt nem igényel, de elınyt jelent. Véleménye szerint a 
testület vállaljon be önerıként maximum bruttó 1.000.000,- Ft-ot. A kialakítás elınye a 
jelenlegi helyzettel szemben az, hogy egy nagyobb, egybefüggı tér jön létre a városháza elıtt. 
Nem maradna meg a parkolási lehetıség az emlékmő körül, ellenben esküvık alkalmával a 
bejárás biztosítható. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı javasolta a zöldterület karbantartása érdekében csepegtetı 
öntözési rendszer kialakítását.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, a tervezı Szász Pál építész felesége a kertépítész, ı 
javasolta a növényeket, biztosan minden további nélkül betervezhetı az öntözési rendszer is. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot annyi pontosítással 
bocsátotta szavazásra, hogy a testület önerıként maximum bruttó 1.000.000,- Ft összeget 
biztosítson a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
102/2014.(III.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a pályázatát „Az elsı világháború 
történelmi emlékeit ırzı emlékmővek rendbetételére, renoválására, helyreállítására ” 
(Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02) a 3. támogatható tevékenységre kívánja benyújtani. 
Önerıként maximum bruttó 1.000.000,- Ft összeget biztosít a 2014 évi költségvetés általános 
tartaléka terhére. 
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A pályázat címe: Világháborús hısi emlékmő környezetének és talapzatának helyreállítása 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
intézkedések és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
3./ Bejelentések 
              - Átcsoportosítások 
      
 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı ismertette az írásos elıterjesztést, sürgısségét 
elsısorban az országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti választások fedezete tette 
szükségessé.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
103/2014.(III.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
A.) 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 016010-0.kf. Országgyőlési,önkormányzati és európai  
            parlamenti képviselı- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
           /Országgyőlési k.v./ /Központi költségvetési szervektıl mőködési  
           c. tám.bev./ Egyéb mőködési célú támogatások bevételei ÁHT.-n  
           belülrıl /B16/ KÖT elıirányzatát                                       megemeli: 1340  E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:  
 Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                       megemeli: 919  E Ft-tal 
            Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                                    megemeli: 240. E Ft-tal 
            Dologi kiadások /K3/elıirányzatát                                        megemeli:  181 E Ft-tal 
            016010-0.kf     /.Országgyőlési k.v./ 
B.) 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 016010-2.kf. Országgyőlési,önkormányzati és európai  
            parlamenti képviselı- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
           /EU.parlemanti k.v./ /Központi költségvetési szervektıl mőködési  
           c. tám.bev./ Egyéb mőködési célú támogatások bevételei ÁHT.-n  
           belülrıl /B16/ KÖT elıirányzatát                                         megemeli:1340  E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:  
 Személyi juttatás/K1/ elıirányzatát                                       megemeli: 919  E Ft-tal 
            Szoc. hozzájár.adó /K2/elıirányzatát                                    megemeli: 240. E Ft-tal 
            Dologi kiadások /K3/elıirányzatát                                        megemeli:  181 E Ft-tal 
            016010-2.kf     /EU.parlementi k.v./ 
C.) 
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2. cím: Mezıberény Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül:  
            011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
            általános igazgatási tevékenysége: 
  
            Dologi kiadások /K3/KÖT elıirányzatát                              csökkenti:  216 E Ft-tal 
            és ezzel egyidejőleg:  
 Személyi juttatás /K1/ÖNKÉNT. /Jutalom elıirányzatát,     megemeli: 170. E Ft-tal 
            Szoc.  hozzájár. adó /K2/ÖNKÉNT.    /Jut.-hoz elıirányzatát,megemeli: 46 E Ft-tal 
            011130-0  kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
             általános igazgatási tevékenysége: 
D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv (int.fin.)       megemeli: 3891E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
           /Elkülönített/ elıirányzatát                          megemeli: 2284 E Ft-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
          900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
          elıirányzatát                                                 megemeli: 1607 E Ft-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
           /Helyi önk.-tól és azok költségvetési szervétıl mőködési  
           c. tám.bev./ Egyéb mőködési célú támogatások bevételei ÁHT.-n  
           belülrıl /B16/ KÖT elıirányzatát                                        megemeli:  3891 E Ft-tal 
            A Társulás megszőnése után, a záró elszámolás alapján , 
            településenként az alábbi fizetési kötelezettségek keletkeztek: 

- Muronyi Községi Önkormányzat:            1554 E Ft 
- Kamuti Községi Önkormányzat: 1919 E Ft 
- Bélmegyeri Községi Önkormányzat:   418 E Ft 

         018030-0 Támogatási célú finanszírozási mőv (int.fin.) KÖT  csökkenti: 3891E Ft-tal 
E.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi tartalmú módosításokkal 
egyetért: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében: 
Kiadási oldalon az ellátottak juttatása minden tételénél/K4/:13285 E Ft KÖT megjelölés 
helyett ÖNKÉNTES megjelölésre módosítással , bevételi oldalon:018010-0 Önkormányzatok 
elszámolásai a központi költségvetéssel/Állami támogatások Mőködési:03.TÖ.Szoc és 
gyerm.jóléti fel. tám. /B113/ /13285 E Ft KÖT megjelölés helyett ÖNKÉNTES megjelölésre 
módosítással./Hozzájárulás, a pénzbeli szociális ellátásokhoz./ 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 

Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı. 

Határidı:  a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
- Óvodai beiratkozás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A döntéshozatal sürgısségének 
indoka: ahhoz hogy még áprilisban megtörténhessenek a beiratkozások, az óvodai beiratkozás 
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idejérıl, a beiratkozás elsı határnapját megelızıen legalább harminc nappal a közleményt 
vagy hirdetményt közzé kell tenni.  
 
Hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
104/2014.(III.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Óvodai 
Intézményébe történı 2014/2015-ös nevelési év beiratkozási idıszakának meghatározása 
tekintetében az alábbi hirdetményt teszi közzé: 

„ÓVODAI BEIRATKOZÁS  
Értesítjük a Tisztelt Szülıket, hogy az óvodai beiratkozások ideje a 2014/2015. 
nevelési évre vonatkozóan: 

2014. április 23. (szerda) 08,00 órától 17,00 óráig, 
2014. április 24. (csütörtök) 08,00 órától 17,00 óráig. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
− a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
− a gyermek TAJ kártyája, 
− orvosi igazolás, 
− a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány, 
− a szülı személyi igazolványa, 
− a szülı bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében „A 
gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az 
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdı napjától napi négy órát köteles óvodai 
nevelésben részt venni.” 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján „Az 
óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtıl számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen … lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı hároméves és annál idısebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthetı.” 
Az a szülı vagy törvényes képviselı, aki a szülıi felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (5 éves) gyermeket a fent idézett 
jogszabály szerint az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekrıl, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 247. 
§ a) pontja alapján szabálysértést követ el. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülıket, hogy Mezıberény városában 

- integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényő gyermekek számára az alapító 
okirat szerint valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában folyik, a sajátos 
nevelési igényt megállapító szakértıi véleményben foglaltak alapján - a 
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4§ 25. pontja szerint – 
ellátja: 

• különleges bánásmódot igénylı: 
� mozgásszervi fogyatékos, 
� értelmi fogyatékos (enyhe) 
� egyéb pszichés fejlıdési zavarral küzdı, 
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� beszédfogyatékos gyermekeket. 
- szlovák nemzetiségi kétnyelvő óvodai nevelés Mezıberény Város Óvodai 

Intézményének Nefelejcs Tagóvodájában vehetı igénybe (Mezıberény Kodály 
Z. u. 8.)  

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésıbb a 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követı huszonegyedik munkanap. 
Az óvodavezetı írásbeli döntése ellen a szülıi felügyeleti jogot gyakorló szülı a 
közléstıl számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be 
a fenntartóhoz címezve az óvoda vezetıjénél. Ebben az esetben a fenntartó jár el, és 
hoz másodfokú döntést. 
A beiratkozás helye: 
Mezıberény Város Óvodai Intézménye, Mezıberény Liget tér 5. 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete” 
A Képviselı-testület felhatalmazza Kissné Wagner Mária Intézményvezetıt, hogy a 
hirdetmények közzétételérıl intézkedjen. 
Felelıs: Kissné Wagner Mária Intézményvezetı 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönve a megjelenést, befejezettnek 
nyilvánította a rendkívüli ülést.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
 polgármester jegyzı 
 


