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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. november 20-án 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15. sz. terme. 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Dr. Burján Katalin, Halász Ferenc, Harmati László, 

Kovács Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor 
képviselık. 

                        Szekeres Józsefné alpolgármester az elsı napirend tárgyalása közben, Kovács 
Edina a második napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.  

 
Távolmaradt Barna Márton, Debreczeni Gábor képviselı (távolmaradásukat 
bejelentették)  

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

Hidasi Zoltán pénzügyi munkatárs, Borgula Péter beruházási 
munkatárs, 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 8 fı jelen 
van. Az ülés összehívását az indokolta, hogy november 21-ig van lehetıség ahhoz, hogy a 
testület nyilatkozatot adjon ki, amelyben a gimnázium és kollégium közötti gyalogos 
átkelınél megvalósítandó nyomógombos jelzılámpa kialakításáról dönt. A bejelentések 
keretében falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó pályázat kérdésében is 
dönteni szükséges a benyújtási határidı rövidsége miatt. 
 
Jelezte, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A napirendet a meghívóban kiküldöttek szerint kérte elfogadni azzal, hogy a bejelentések 
keretében a testület falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó pályázat 
benyújtásáról is tárgyal a testület. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
457/2013.(XI.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ Jelzılámpa kialakítása 
2./ Bejelentések 
     - falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó pályázat (szóbeli) 
 
 
1./ Jelzılámpa kialakítása 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A képviselık véleményét kérte. 
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Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı támogatta a határozat meghozatalát, kérve a jövıre 
nézve, hogy legyen kezdeményezve a Luther téri általános iskolánál lévı gyalogátkelıhely 
biztonságosabbá tétele is. 
 
(Szekeres Józsefné alpolgármester megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 9 fı.) 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a 47-es fıút belterületi szakaszának bejárásakor a 
közút részérıl a szakemberek kevésbé tartották indokoltnak a Luther téri iskolánál a lámpával 
történı forgalomszabályozást, mint a gimnáziumnál. Elégségesnek ítélték meg a már ott lévı 
villogófény meglétét, valamint piktogram felfestését.  
 
Harmati László képviselı támogatta a beruházást, de elgondolkodtató, miért jár ilyen magas 
költséggel a megvalósítás. 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérdése, kié az üzemeltetési költség?  
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, az nem kérdés, hogy az üzemeltetési költség 
az önkormányzaté. A határozati javaslat szövegén módosított, melyet szavazásra bocsátott.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
458/2013.(XI.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul a 47. sz. fıút 108+1000 km 
szelvényében meglévı gyalogos átkelıhelyen a nyomógombos jelzılámpa kialakításához, 
lenyilatkozza, hogy a beruházást támogatja, és vállalja a 700.000 Ft önrész befizetését a 2013. 
évi költségvetés tartaléka terhére.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
(Az ülésrıl Dr. Burján Katalin és Kovács Lászlóné képviselık eltávoztak, Kovács Edina 
megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-testületi tagok száma: 8 fı.)  
 
 
2./ Bejelentések 
     - falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó pályázat (szóbeli)  
 
 
Borgula Péter beruházási munkatárs pályázati tájékoztatón elhangzottak alapján arról tudott  
beszámolni, hogy a pályázaton belül az önkormányzat gépjármőre tudna pályázni. Terepjáró 
beszerzésre 5 millió Ft-ig (+ az ÁFA) adnak támogatást.  Kötelezı vállalások is szükségesek, 
ilyen a gépjármő matricázása, regisztrációs adó (300-400 eFt). A regisztrációnak november 
25-ig meg kell történnie a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatalnál és minél rövidebb 
idın belül beadni a pályázatot, mert forráskimerülésig van csak esély a nyerésre. A 
pályázatban a lehetı legtöbb feladatot kell meghatározni, a cél az, hogy akár napi 24 órában ki 
legyen használva a gépjármő. 
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Siklósi István polgármester kiemelte, NAKVI tanyafejlesztési programon nyert már az 
önkormányzat, a tanyagondnoki szolgálathoz hivatalosan is hozzá lehetne rendelni a 
gépjármővet. Ezen túlmenıen vagyongyarapodást is eredményezne. Javasolta, hogy a falu- és 
tanyagondnoki gépjármő beszerzéshez a testület maximum 3 millió Ft önerıt biztosítson, 
ennél csak kedvezıbb lehet a vége. Határozati javaslatot ismertetett, melyet szavazásra 
bocsátott. A költségvetés általános tartaléka fedezetet biztosít. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
459/2013.(XI.20.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 103/2013.(XI.8.) 
számú VM rendeletben meghatározott az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
(1. célterület - kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki 
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan) benyújtja pályázati anyagát.  
Pályázat nyertessége esetén a beszerezni kívánt eszközt fenntartja és a bevezetni kívánt 
feladatokat ellátja, illetve végrehajtja. Ennek érdekében elfogadja „Mezıberény város 
tanyagondnoki szolgálatának szakmai programját”.  
A tervezett fejlesztés teljes bekerülési költsége bruttó 6.313.550,- Ft (mely tartalmazza a 
gépjármő teljes beszerzési árát és a regisztrációs adót). 
Az önkormányzati saját erı kalkulált költsége bruttó 1.313.550,-Ft, de maximum 3.000.000,-
Ft. 
Az önkormányzat a saját erıt a 2013. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat elkészítésérıl és benyújtásáról. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli 
nyílt ülést. 
 
 

k.m.f. 
 

 
 Siklósi István                 Dr. Földesi Szabolcs 
 polgármester    jegyzı 
 


