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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 11-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, Harmati László, Kovács Edina, Körösi Mihály, Mezeiné 
Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 
(Halász Ferenc és Kovács Lászlóné képviselık a napirend tárgyalása közben 
érkeztek meg. Debreczeni Gábor képviselı elıre jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen.) 

 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, Szvitán Zoltán 
pénzügyi osztályvezetı, Öreg István iskolaigazgató, Gulyásné dr. Sáli Henrietta tanácsos és 
Fesetıné Sipos Judit jegyzıkönyvvezetı.  
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli 
ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 9 fı jelen 
van. Debreczeni Gábor elıre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Kovács Lászlóné és 
Halász Ferenc késıbb jön. 
 
A jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Fesetıné Sipos Juditot bízta meg. 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítıknek javasolta Szekeres Józsefné alpolgármestert és Mezeiné Szegedi 
Erzsébet képviselıt megválasztani, melyet a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadott. 
 
Jelezte, hogy rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka az általános iskola átadás-
átvételérıl szóló megállapodás, melyrıl 2012. december 15-ig döntést kell hozni.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
621/2012.(XII.11.)sz. határozat: 
A Képviselı-testület a rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 
 
1.) Általános iskola átadás-átvételérıl szóló megállapodás 
 
 
1. napirendi pont: Általános iskola átadás-átvételérıl szóló megállapodás 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy pénteken egyeztettek Kiss Eszter tankerület-
felügyelıvel és Öreg István iskolaigazgatóval a megállapodásról. Elmondta, hogy az 
informatikai rendszer meghibásodása miatt csak késın lehetett feltenni az elıterjesztést a 
testületi honlapra. A véglegesnek mondott szöveg tegnap készült el, de maradtak benne olyan 
dolgok, amelyekrıl az egyeztetésen úgy beszélték meg, hogy nem kerülnek bele. 
Aggályosnak tartotta például a gépjármővek és eszközök átadásáról szóló részt, mely szerint 
„Azt átadás-átvételrıl jegyzıkönyv készül, amely tartalmazza a számviteli nyilvántartásból 
történı kivezetés dátumát”. Értelmezése szerint ez azt jelenti, hogy a tulajdonjog is átadásra 
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kerül, pedig nemhogy csak a tulajdonjogát, de még az üzemeltetési jogát sem akarják átadni. 
Miért kellene kivezetni akkor a nyilvántartásokból?  
 
(Megérkezett Kovács Lászlóné és Halász Ferenc képviselı.) 
 
Siklósi István polgármester úgy gondolta, hogy a teljeskörőségért sem lehet felelısséget 
vállalni, mivel nem minden melléklet kerül most átadásra. Azért arra kérte a Képviselı-
testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatokat. Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, 
kiegészíteni valója. 
 
Öreg István iskolaigazgató elmondta, hogy ez már a megállapodás sokadik variációja. Még a 
tegnapi napon is újabb eljárásrendet kaptak Budapestrıl. Az egyeztetés során azt a választ 
kapták, hogy így, ilyen formában kell megkötni a megállapodást, nem lehet rajta javítani. 
Mezıberény esetében az intézmény mőködtetıje a város, a fenntartó az állam lesz. Minden 
eszköz átkerül a Városi Közszolgáltató Intézményhez. A jogszabályt pénteken hirdették ki. 
Elkészítették az átadási jegyzéket a következıkkel: a 13 mellékletet tartalmazó CD 7 
példányban, alapító okirat hiteles másolata, intézmény tevékenységét segítı alapítványok 
listája, a szabályzatok listája és a megállapodások Bélmegyer illetve Murony községgel. A 
társulási megállapodás rendezi a személyi, vagyoni és pályázati kérdéseket. Mezıberény mint 
a társulás gesztortelepülése adja át az egyes mellékleteiben szereplı teljes személyi 
állományt, viszont a vagyoni és pályázati részeknél már a tagtelepülések önkormányzatai az 
átadók. Ezért van szükség külön megállapodásra Bélmegyerrel és Muronnyal. A 
megállapodás elsı része a személyi részt tartalmazza, hány fı, milyen végzettséggel kerül 
átadásra. A KIK-hez 107 fı kerül át, ami 99 státuszt jelent a GYES-eseket helyettesítı, 
részmunkaidıs, prémiuméves és megbízási díjjal foglalkoztatottak miatt. A Magyar 
Államkincstártól már kérték e-adaton a személyi anyagot. Bélmegyer és Mezıberény esetében 
az ingatlan és a benne lévı ingóságok az adott település tulajdonát képezik, ık adják át majd a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére. Mezıberény esetében a pályázatok 
fenntartási idıszakban vannak. A pályázatok keretében beszerzett eszközök Mezıberény 
Város Önkormányzatának tulajdonában vannak, de felhasználásra ki vannak adva az 
intézményeknek. A Bélmegyerre vonatkozó eszközöket át kell adni Bélmegyernek, amit majd 
Bélmegyer fog átadni a KIK-nek, így a mőködtetı a KIK lesz. Mezıberény a KIK-kel fog 
konzorciumot kötni, hogy a pályázat fenntartási ideje alatt az eredményeket tudja biztosítani. 
Ha szeptemberben teljes egészében leválnak ezek az intézmények Mezıberényrıl, akkor 
január 15-ig kezdeményezni kell a NFÜ-nél a módosítást. Békéstıl örököltek ilyen 
pályázatokat. Megjegyezte, hogy nagyon nehéz volt összeállítani az anyagot a napi 
változtatások miatt. Polgármester Úr aggálya joggal merülhet fel a teljességrıl, hiszen ekkora 
munkát 2-3 nap alatt képtelenség elvégezni. A személyi anyagra nagyon odafigyeltek, hogy 
az rendben legyen. 
 
Harmati László képviselı megkérdezte, hogy a KIK-nél nem tudják megmondani, miért kell 
kivezetni az eszközállományt? 
 
Öreg István iskolaigazgató elmondta, hogy pénteken feltették ezt a kérdést a tankerület 
igazgatónak is, a KIK válasza szerint nem lehet kivenni ezt a részt. 
 
Siklósi István polgármester értelmezése szerint az Önkormányzat köt megállapodást a KIK-
kel, ezért az Önkormányzat könyveibıl kell kivezetni. Kérte, hogy a 3. határozati javaslatba 
kerüljön bele, hogy a testület felhatalmazza ıt ennek a résznek a tisztázására december 31-ig.  
 
Harmati László képviselı arra kérdezett rá, hogy a végleges szövegben szerepel-e kapcsolat-
tartó? 
 



 3 

Kovács Lászlóné képviselı megerısítette, hogy a polgármester benne van kapcsolattartóként.  
 
Harmati László képviselı elmondta, hogy a társulás december 31-vel megszőnik, azért kell a 
társulás nevében megkötni addig a megállapodást. Rákérdezett a mőködési költségekre. 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy arra január 31-ig külön megállapodást kell kötni. 
Nem lehet látni a következményeket, mibıl vesznek el, ha nem az önkormányzat mőködteti 
az intézményt. A költségvetési számok elég nagyvonalúak, nincs részletes bontás. 
 
Kovács Lászlóné képviselı észrevételezte, hogy a Megállapodás 7. oldalán az Egyéb 
rendelkezések résznél kimaradt a dátumból a december. 
 
Öreg István iskolaigazgató azt válaszolta, hogy a szövegezésben nem lehet javítani, de utána a 
részletezésnél egyértelmő, milyen dátumra vonatkozik. 
 
Barna Márton képviselı szerint a megállapodás szövege országos viszonylatot tükröz. Úgy 
gondolta, hogy ekkora anyagot ilyen rövid idı alatt senki sem tud rendesen átnézni. 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztésben szereplı 3 db határozati javaslatot egyben tette 
fel szavazásra; a 3. határozati javaslatot az elızıleg tett kiegészítéssel. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
622/2012.(XII.11.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Bélmegyer - Mezıberény - 
Murony Közoktatási Intézményi Társulás gesztor önkormányzata, a 2013. január 1-jével 
állami fenntartásba kerülı köznevelési intézmények fenntartására létrehozott 
intézményfenntartó Bélmegyer - Mezıberény - Murony Közoktatási Intézményi Társulást 
2012. december 31-el megszőnteti.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
623/2012. (XII.11.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzata és Bélmegyer Község Önkormányzata, valamint 
Mezıberény Város Önkormányzata és Murony Község Önkormányzata a Mezıberényi 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Intézmény, Kollégium és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi elszámolását a zárszámadás keretében rendezi egymással. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
624/2012.(XII.11.) sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy mint a Bélmegyer - Mezıberény - Murony Közoktatási Intézményi 
Társulás gesztorönkormányzata Bélmegyer Község Önkormányzatával, valamint Murony 
Község Önkormányzatával a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló törvény alapján a Társulás által fenntartott 
Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Intézmény, Kollégium és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény állami fenntartásba adásával összefüggı 
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kérdésekrıl a szükséges megállapodásokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, 
Bélmegyer községgel, valamint Murony községgel megkösse, azzal, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartóval kötendı „MEGÁLLAPODÁS” IV. fejezet d) pont 4. bekezdés, 2. 
mondat (Az átadás-átvételrıl jegyzıkönyv készül, amely tartalmazza a számviteli 
nyilvántartásból történı kivezetés dátumát.) értelmezésével kapcsolatban a polgármester 
további egyeztetést folytasson. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal, de legkésıbb 2012. december 31. 
 
 
Több bejelentés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester az ülést befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 Szekeres Józsefné Mezeiné Szegedi Erzsébet 
 alpolgármester képviselı 
 jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 


