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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 27-én megtartott 
II. nyílt ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15. sz. terme. 
 
 
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, Frey Mihály aljegyzı és Hidasi Zoltán 

pénzügyi osztályvezetı, Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık az I. nyílt ülésen megválasztott Harmati László és Körösi Mihály 
képviselık.  
 
 
Siklós István polgármester jelezte, hogy a II. nyílt ülésen elsıként állásfoglalást kér a 
képviselıktıl a Magyarországi Evangélikus Egyház megkeresésével kapcsolatban, majd a 
strand nyitva tartásának módosításáról szóló határozat kerül kiegészítésre.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a jelzett témák tárgyalását.  
 
Tárgyalandó téma:  
     -  Együttmőködés turisztikai projektben 
     - Strand nyitva tartás meghosszabbítására hozott határozat -471/2002(VIII.27.)- 

kiegészítése. 
 
 
Együttmőködés turisztikai projektben 
 
 
Siklósi István polgármester az egyház által megküldött turisztikai projektben való 
együttmőködési megállapodás-tervezetet ismertette. Pályázaton való részvétel érdekében 
postafordultával várnák a választ. Átnézve a megállapodást, a III. pontban leírtakból nem 
tudható, mit jelentenek a vállalások az önkormányzat számára.  Írásban megfogalmazta, mit 
vállalna fel az önkormányzat, annak birtokában kéri a testület felhatalmazását az 
együttmőködési megállapodás aláírására. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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479/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház által tervezett vallási 
turizmusfejlesztés pályázathoz szükséges együttmőködési megállapodást aláírja, amennyiben 
az önkormányzat által megjelölt vállalásokat az egyház részérıl elfogadják, azt rögzítik a 
megállapodásban.   
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal. 
 
 
Strand nyitva tartás meghosszabbítására hozott határozat  -471/2002(VIII.27.)- kiegészítése. 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a strand meghosszabbított nyitva tartását 
szabályozó határozat meghozatala óta felmerült, hogy hétvégeken ne csak 14 órától, hanem 
teljes nyitva tartási idıben vehesse igénybe a termálmedencét a lakosság. A jegy ára 480 Ft. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
480/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 471/2012.(VIII.27.) sz. határozatát 
annyiban egészíti ki, hogy a Kálmán fürdı 2012. szeptember 1-16-ig meghosszabbított nyitva 
tartásának ideje alatt, hétvégeken a fürdızık 10-18 óráig vehetik igénybe a termálvizes 
medencét, a jegy ára 480 Ft. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı:értelem szerint 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a II. nyílt ülést. 
 
 

k.m.f. 
 

 
 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 Harmati László  Körösi Mihály  
 képviselı képviselı 
 jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 
 
 


