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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. július 10-én 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 

 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
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 
képviselık. 

                       (Nagy Sándor képviselı a második napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az 
ülésre.) 

 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, 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.  
 
A jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítıknek javasolta Szekeres Józsefné alpolgármestert és Barna Márton 
képviselıt megválasztani, melyet a képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott. 
 
Jelezte, hogy rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka a K&H Bank újabb ajánlata 
kamatfixálás ügyében. Az ülés alkalmával egy–két bejelentés, sürgısségük miatt még 
elıterjesztésre kerül. Ismertette a napirendet, melyet szavazásra bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
417/2012.(VII.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 
Nyílt ülés:  
1./ Egyes oktatási-nevelési, valamint jóléti célokat szolgáló ingatlanok üzemeltetésének 

átadása  
2./ Pályázat napelemek kialakítása piaccsarnok és sportcsarnok tetején  
Zárt ülés:        
1./  Kötvénykamat fixálása 
2./ Árajánlat Mezıberény 15/A., Boldisháti holtág melletti erdırész (nyárfás) lábon történı 

megvásárlására 
3./ Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. kérelme 
4./ Egyéb bejelentés 
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1./ Egyes oktatási-nevelési, valamint jóléti célokat szolgáló ingatlanok üzemeltetésének 

átadása  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy írásos elıterjesztés a képviselık részére nem 
kerül kiosztásra. Tájékoztatásként felolvasta Kálmán János közoktatási referens álláspontját. 
Az ingatlanátadás kizárólag az üzemeltetést érinti, oktatásból történı kivonása, más célra 
használata nem történik. Jogszabály úgy rendelkezik, hogy számos állomáson kell az 
intézmény szerkezetátalakítási tervnek haladni ahhoz, hogy az megvalósítható legyen:  

- a Képviselı-testület kifejezi a szerkezetátalakítási szándékát - megtörtént 
- le kell folytatni a véleményeztetési eljárást - megtörtént 
- szakértıt kell kérni - megtörtént 
- elkészült a szakvélemény  - rendben talált mindent a szakértı 
- el kell juttatni az összes iratot a Kormányhivatalnak – személyesen lett bevéve 
- kérni, hogy a Kormányhivatal adjon állásfoglalást arról, hogy a tervezett intézkedések 

nem ellentétesek a megyei közoktatás fejlesztési koncepcióval - a májusban beküldött 
levél elkeveredett, de igazolni lehetett, hogy elküldésre került.  

A megyei fejlesztési tervvel való vizsgálatot senki nem vette komolyan, talán nincs semmi 
gyakorlati jelentısége. A szakértıvel történı megegyezés is idıt vett igénybe, irreálisan 
magas összeget kértek az elején. (Megegyezés 80 eFt-ról 50eFt-ra sikerült.)  
Remélve, hogy a Kormányhivatal megküldi a szükséges nyilatkozatot, állásfoglalást, került 
napirendre az elıterjesztés, mivel július végéig, a végeleges döntésig, még egy határozatot 
hoznia kell a testületnek. A nyilatkozat hiányában érdemi döntés nem hozható. Kérte a 
tájékoztatás tudomásulvételét. 
  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
418/2012.(VII.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul vette Siklósi István 
polgármester tájékoztatását az egyes oktatási-nevelési, valamint jóléti célokat szolgáló 
ingatlanok üzemeltetésének átadása tárgyában történt intézkedésekrıl, arról, hogy a 
Kormányhivatal még nem adta ki állásfoglalását, hogy a tervezett intézkedések nem 
ellentétesek a Békés megyei közoktatás fejlesztési koncepcióval. 
 
 
/Nagy Sándor képviselı megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-testületi tagok száma: 12 
fı./ 
 
 
2./ Pályázat napelemek kialakítása piaccsarnok és sportcsarnok tetején  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Felhatalmazást kért a testülettıl, 
hogy a terveztetéssel és engedélyeztetéssel kapcsolatban intézkedés történhessen annak 
érdekében, hogy ha megjelenik a pályázat, benyújtható legyen. Tavaly is nagyon rövid 
határidı állt rendelkezésre. A fedezet a 2012. évi költségvetés elkülönített tartaléka, a 
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kivitelezésre lehetséges, hogy majd a kötvénybıl kell fedezetet biztosítani, a mővelıdési 
központ esetében tavaly a napelemek kialakítása 11 millió Ft-os beruházást jelentett, a 
tervezési költség 300 eFt volt. Elıre láthatólag 85%-os támogatás nyerhetı el, a 15%-os önerı 
kb. 2-2,5 millió Ft-ot jelenthet. A saját erı összege 2-3 év alatt térülhet meg, függ attól is, 
hogy az eszközöket mennyiért lehet beszerezni.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérdése, hogy az energia csak a konkrét intézményen 
hasznosítható, mert véleménye szerint a piaccsarnokra nem szükségesszerő a kialakítás. 
Melyik intézményre lehetne elhelyezni még napelemeket?  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a megtermelıdött áram a hálózatra kerül, annyi 
kerül megvásárlásra, amire szükség van. A mővelıdési központ a villamos-energia igényének 
75%-át tudja biztosítani, hasonló várható a sportcsarnoknál, míg a vásárcsarnok valószínőleg 
„pluszos” lesz. Meg lett nézve, hova lehetne elhelyezni napelemeket. A konyha épületére 
fizikálisan nem lehet elhelyezni napelemeket, a szakemberek véleménye szerint a 
gimnáziumnál is legfeljebb a tornacsarnok lenne megfelelı. Felmerült az általános iskola, de 
ott gond van a tájolási lehetıségekkel, illetve statikailag sem megfelelı az eszközök 
felhelyezéséhez. Nem lehet megoldani, hogy egy vezetéken keresztül a városháza fogyassza 
el a piaccsarnok termelt energiáját, viszont azt engedélyezik, hogy többletenergia termelıdjön 
és azt „kifizetik”. Összességében a villamos-energia költsége csökkenne az önkormányzatnak 
a beruházásokkal. 
 
 
Kovács Edina képviselı megkérdezte, hogy az idısek otthona felvetésre került-e? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, volt róla szó, nem is tudja mi volt az indok, 
miért maradt el. Szó volt a Békési úti bérlakásokról, de a visszatáplálás nem megoldható. A 
naperımő park (500 KW-os) pályázathoz a tervek készen vannak, talán szeptemberben nyílik 
a pályázat, annak beadására rendelkezésre áll a testület felhatalmazása.  
 
 
Több kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
419/2012.(VII.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a várhatóan 2012. ıszén ismételten megjelenı „Helyi hı, hőtési és villamos 
energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címő pályázat teljes körő 
elıkészítésére (tervezés, engedélyezés, stb.) és határidıre történı benyújtására, melynek 
fedezetét a 2012. évi költségvetése elkülönített tartalék terhére biztosítja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: megjelenı pályázati felhívás szerint 
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Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította, a 
képviselık zárt ülésen folytatták a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

                   Siklósi István                                                            Dr. Földesi Szabolcs 
                   polgármester                                                                     jegyzı 
 
 
 
                Szekeres Józsefné                                                         Barna Márton 
                  alpolgármester                                                               képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                               jkv.hitelesítı  
 


