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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. március 27-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı. 
 
Jelen vannak: 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. 

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

jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, képviselıket. Megállapította, hogy a 
rendkívüli ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai 
közül mindenki jelen van.  
Ismertette, hogy a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyzı. 
A rendkívüli ülés összehívása telefon történt, reggel ¾ 8 óra idıpontra. Indoka, hogy a 
Belvízrendezés az élhetıbb településekért tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú 
projekttel kapcsolatos megbízási szerzıdések módosítása vált szükségessé a projekt záró 
dátumának változása miatt. A határozatokat március 27-én meg kell küldeni. További 
bejelentésként a Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület megkeresésének 
újbóli tárgyalását vezeti elı. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
149/2013.(III.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
- „Belvízrendezés az élhetıbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 

azonosítószámú projekttel kapcsolatos megbízási szerzıdések módosítása 
- Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület megkeresésének újbóli tárgyalása 
- Egyéb bejelentés 
 
 
„Belvízrendezés az élhetıbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 
azonosítószámú projekttel kapcsolatos megbízási szerzıdések módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos anyagot, határozati javaslatokat.  
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A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
150/2013.(III.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011.április19.-én 
Elsı Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelı Kft.-vel lebonyolító tárgyban aláírt 
megbízási szerzıdés 1. sz. módosítását, az elıterjesztett tartalommal elfogadta. 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megbízási szerzıdés 
elfogadása kapcsán szavazatát megtegye. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
151/2013.(III.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011. április 19.-én 
mőszaki ellenırzés tárgyban a VM Architekt Kft.-vel aláírt megbízási szerzıdés 1. sz. 
módosítását, az elıterjesztett tartalommal elfogadta. 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megbízási szerzıdés aláírása 
kapcsán szavazatát tegye meg.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
152/2013.(III.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011. április 19.-én 
PR kommunikációs tevékenység tárgyában a „Csaba Tv” Elsı Csaba Televíziós Kft.-vel aláírt 
megbízási szerzıdés 1. sz. módosítását, az elıterjesztett tartalommal elfogadta. 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megbízási szerzıdés aláírása 
kapcsán szavazatát tegye meg.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület megkeresésének újbóli tárgyalása 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a testület korábbi döntését átgondolni, az eredeti 
elıterjesztés szerinti határozati javaslatot feltenné újra szavazásra. A befizetett tagdíj 2013. 



 3 

évben maximum 500 eFt lenne, és tudni kell, hogy a vállalkozók pályázatok jelentıs részéhez 
szervezeten keresztül tudnak elérni. 
 
 
Barna Márton képviselı továbbra is fenntartotta azon véleményét, hogy 300 eFt legyen 
szánva turisztikára.  
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı további egyeztetést tartott szükségesnek, a vállalkozók 
tegyenek többet hozzá a tagdíj megfizetéshez, és a 300 eFt bevállalása támogatható javaslat. 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı is kellı elıkészítést várna, nem derül ki, melyik vállalkozó, 
milyen irányban, mit akar. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı egyetértett azzal, hogy a vállalkozók nagyobb összeget vállaljanak 
fel. Jó lenne tudni, a Gyomaendrıdhöz való csatlakozással milyen pályázati lehetıségek 
adódnának, és mekkora „szelet” jutna ide? 
 
 
Harmati László képviselı véleménye szerint próbálja meg a csatlakozást a testület, év végén 
ki lehet lépni, ha nincs eredménye. 
 
 
Körösi Mihály képviselı hiányolta a helyi vállalkozások összefogását, együtt kiajánlhatnák 
magukat, egyelten egy országos léptékő turisztikai honlapon sem talált rájuk.  
 
 
Nagy Sándor képviselı megpróbálhatónak tartotta erre az évre a csatlakozást, kiderül, milyen 
pályázatokat lehet kihasználni. Jó lenne ismerni, a vállalkozók elgondolásait.  
 
 
Kovács Edina képviselı is egyetértett azzal, hogy legyenek meghallgatva a vállalkozók és a 
gyomai turisztikai szervezet vezetıi. 
 
 
Siklósi István polgármester bezárta a napirendet azzal, hogy április 3-án 17 órai kezdettel 
tájékoztató lesz tartva az egyesület munkájáról az érintettek meghívásával.  
 
 
Egyéb bejelentés 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megkérdezte, a helyi, termelıi piac szüneteltetéséhez nem 
szükséges testületi döntés? 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatójának véleménye szerint 
egy lehetıség adás volt a testület részérıl, hogy szombati napon termelıi piac legyen, de 
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érdektelenség miatt, november óta se árusító, se vevı nem volt, intézménye ezért döntött a 
szüneteltetés mellett.  
 
 
Barna Márton képviselı átgondolásra ajánlotta a piac területének fejlesztését, 
megvalósításhoz pályázat keresését. 
 
 
Egyéb bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezetnek nyilvánította a rendkívüli 
ülést. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

               Siklósi István                                                                 Dr. Földesi Szabolcs  
               polgármester                                                                          jegyzı 

 


