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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 3-án 

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 Hidasi Zoltán a pénzügyi 

osztály munkatársa. 
 
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 vezetését Dr. Földesi Szabolcs jegyzı úr látja el. 
 
A rendkívüli ülés összehívása a kiküldött meghívóban leírtak miatt történt, az ülés elıtt 
tájékoztató hangzott el a Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 
munkájáról, ahol jelen volt Pájer Sándor egyesületi elnök, valamint helyi vállalkozók közül 8 
érintett.  
 
A polgármester az ülés napirendjét a megküldöttek szerint kérte elfogadni, a 2013. évi 
költségvetés módosítása a létszámleépítési pályázat sürgıssége miatt került elıterjesztésre. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
153/2013.(IV.03.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
- Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület megkeresésérıl döntés 
- létszámleépítési pályázat 
 
 
Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület megkeresésérıl döntés 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy Pájer Sándor egyesületi elnök megerısítette 
tájékoztatójában, hogy az egyesületbe történı felvétel érdekében ebben az évben 500 eFt-ot 
kellene befizetnie az önkormányzatnak, a továbbiakról decemberben kell dönteni, és 
amennyiben nem megfelelı, nem akarja a testület megtartani a tagságot, nem történik további 
fizetés. Az eredeti határozati javaslatot kéri újra átgondolni és megszavazni. 
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Dr. Burján Katalin képviselı hasznosnak tartotta a tájékoztatás megtartását, meggyızték arról, 
hogy a kezdeményezés a város javát szolgálja. Támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
154/2013.(IV.03.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete csatlakozni kíván a Gyomaendrıdi 
Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülethez, abban az esetben, ha mezıberényi 
vállalkozók, magánszemélyek legalább 10 fıvel szintén a belépés mellett döntenek. 
A befizetett tagdíjat 2013 évben 500 e Ft összegben fogadja el, melyet az egyesületbe történı 
felvételt követıen fizet meg, a 2013. évi általános tartalék terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Létszámleépítési pályázat 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés szerint indokolta a költségvetési rendelet 
módosítását. A 2013. év I. létszámcsökkentési pályázatának rövid beadási határideje miatt 
nem állt elég idı rendelkezésre bizottsági ülések tartására, sürgıssége miatt döntéshozatal 
szükséges.  
 
Hidasi Zoltán a pénzügyi osztály munkatársa tájékoztatásként elmondta, a pályázat elıtti 
állapot, illetve a pályázattal történı leépítést követı állapot jelenik meg a rendelet 
mellékleteként. Az OPSKK-nál összességében 5 fı leépítés történt, ebbıl 4 létszámra lehet 
pályázatot benyújtani.  
 
Siklósi István polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta, a rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
               14/2013.(IV.04.) önkormányzati rendelete 

 
 Mezıberény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 5/2013. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete./ 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli 
testületi ülést.  
 

k.m.f. 
 
 
 

               Siklósi István                                                                 Dr. Földesi Szabolcs  
               polgármester                                                                          jegyzı 


