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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. október 15-én 
megtartott alakuló üléséről. 

 
 
Az ülés helye:  Mezőberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Barna Márton, Dr. Burján Katalin, Debreczeni 

Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Kovács Lászlóné, 
Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Szekeres Józsefné, Nagy Sándor 
képviselők. 

                        Helyi Választási Bizottság elnöke és tagjai, Dr. Baji Mihály jegyző, Frey 
Mihály aljegyző, meghívottak és érdeklődők. 

 
 
Dr. Baji Mihály jegyző a Himnusz elhangzása után tisztelettel köszöntötte a Mezőberényi 
Helyi Választási Bizottság választott tagjait, Kugler József elnök urat, Kovács Ágnes 
elnökhelyettest és Szilágyiné Kemény Mária tagot. 
Külön köszöntötte Mezőberény város új polgármesterét, Siklósi István urat, továbbá 
Mezőberény város megválasztott önkormányzati képviselőit, valamint minden megjelent 
vendéget és a Kábel TV nézőit. 
 
 
Veres Renáta tolmácsolásában -aki a Petőfi Sándor Gimnázium 13/D. osztály Arany János 
tehetséggondozó program tanulója- Váczi Mihály Szimfónia című verséből egy részlet 
hangzott el.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző tudatta, hogy a mai napon a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 30.§-a szerinti képviselő-testületi alakuló ülésre kerül sor. 
A jogszabály értelmében az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő, mint korelnök 
vezeti. A korelnök: Kovács Lászlóné képviselő asszony 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő korelnök köszöntötte a város új polgármesterét Siklósi Istvánt, az 
új helyi önkormányzati képviselőket, megjelenteket, Kábel TV nézőit. Köszöntötte a helyi 
választási bizottság választott tagjait, az intézmények vezetőit, mindazokat, akik 
megtisztelték, elfogadták a meghívást az alakuló ülésre. 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület 12 megválasztott tagjából mind 
a 12 fő jelen van, az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs. 
 
Ismertetette, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyző. 
 
Javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Barna Márton és Kovács Edina képviselőket. 
 
A képviselők a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadták. 
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Ezek után ismertette az alakuló képviselő-testületi ülés programját. Az ülés két részből 
tevődik össze, ünnepi és munka-ülésből.  
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 12 igen szavazattal fogadta el az alakuló ülés napirendjét: 
 
352/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alakuló testületi ülés ünnepi és 
munka ülését az alábbiak szerint fogata el: 
1./ Dr. Kugler József, a helyi választási bizottság elnöke ad tájékoztatást az önkormányzati 

képviselő és polgármester választás eredményéről. 
 2./ Önkormányzati képviselők esküje 
 3./ Siklósi István polgármester esküje 
 4./ Dr. Kugler József átadja a képviselőknek és polgármesternek a megbízóleveleket. 
 5./ A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása  
 6./ A polgármester programjának ismertetése 
 7./ Szavazatszámláló bizottság megválasztása 
 8/. Alpolgármester választás titkos szavazással 
 9./ Alpolgármester illetményének megállapítása 
10./ Önkormányzat bizottságainak megválasztása 
11./ Önkormányzati képviselők illetményének megállapítása (rendeletalkotás) 
12./ Bejelentések 
       -  Felhatalmazás SZMSZ módosításra 
       - A GXD-823 rendszámú gépjármű értékesítése 
       - Városi honlappal kapcsolatos kérdés 
 13./ Zárt ülés 
        - Határidő módosítási kérelem – DAOP-5.1.2/B-09-2009-0012 
 
 
1. napirend 
 
Dr. Kugler József, a helyi választási bizottság elnöke ad tájékoztatást az önkormányzati 
képviselő és polgármester választás eredményéről. 
 
 
Dr. Kugler József a helyi választási bizottság elnöke kiemelte, hogy az 1989-1990. évi 
demokratikus átalakulás eredményeképpen Mezőberény lakosai más magyarországi 
települések lakóihoz hasonlóan 2010. október 3-án hatodik alkalommal járulhattak az 
urnákhoz, hogy demokratikus keretek között megválassák a település elöljáróit, a város új 
képviselőit. Elsőként megköszönte a helyi választási bizottság, a helyi választási iroda 
munkáját, köszönet a szavazatszámláló bizottság tagjainak, pártoknak, jelölő szervezeteknek, 
hogy a választás a közhangulat ellenére békés körülmények között folyt le. Köszönet illeti a 
választópolgárokat, akik kellő számban jelentek meg a szavazófülkéknél.  
Ismertette a 2010. október 3-án megtartott helyi önkormányzati képviselő és polgármester 
választások mezőberényi eredményét. 
 
/Az eredményről készült kimutatás a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő, korelnök megköszönte a tájékoztatót. 
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2. napirend 
 
Önkormányzati képviselők esküje 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő, korelnök közölte, hogy a képviselői eskü következik. Kérte a 
jelenlévőket, álljanak fel és az önkormányzati képviselők Dr. Kugler József választási 
bizottság elnöke előtt, tegyék le a képviselői esküt. 
 
 
A képviselők letették az esküt. 
 
/Az aláírt esküokmányok  a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
Dr. Kugler József a választási bizottság elnöke megköszönte az eskütételt, gratulált a 
megválasztott képviselőknek. 
 
 
3. napirend 
 
Siklósi István polgármester esküje 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő, korelnök elmondta, hogy a polgármesteri eskü következik. Kérte 
a jelenlévőket, álljanak fel és a polgármester Dr. Kugler József választási bizottság elnöke 
előtt, tegye le az  esküt.  
Felkérte Kovács Ágnest, a HVB elnökhelyettesét, hogy a polgármester eskütételéhez az eskü 
szövegét olvassa elő. 
 
 
Siklósi István polgármester letette az esküt.  
 
/Az aláírt esküokmány  a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
4.  napirend 
 
Dr. Kugler József átadja a képviselőknek és polgármesternek a megbízóleveleket. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő, korelnök felkérte Dr. Kugler Józsefet a választási bizottság 
elnökét, hogy a képviselőknek és a polgármesternek a megbízóleveleket adja át.  
 
 
Dr. Kugler József a választási bizottság elnöke a megbízó leveleket átadta. 
Mondandójában kiemelte, hogy a képviselő-testületnek a mai naptól nem csak jelképesen, 
hanem valóságosan is a kezébe került a város irányítása, felelősek lesznek a város sorsának 
alakulásáért. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években Mezőberény infrastruktúrája nagyon 
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szépen fejlődött, azonban például a belvízrendezést, a város megközelíthetősége kérdését, 
útelkerülő szakaszok építését, infrastrukturális fejlesztést az elkövetkezendőkben is folytatni 
kell. Az intézményrendszer, oktatási, kulturális intézmények, a szociális ellátórendszer, a 
szociális hálózat működtetése színvonalának emelése halaszthatatlan feladat, bár Mezőberény 
ebben is nagyon szép eredményeket ért el. Feladatok közé lehet sorolni továbbra is 
Mezőberény hírnevének öregbítését. A testvérvárosi, és egyéb kapcsolatok építésére oda kell 
figyelni. A legfontosabb a munkahelyteremtés kérdése, vállalkozások működésének, üzemek 
megtelepedésének segítése.  
A mezőberényi választópolgárok nevében azt kívánta a képviselőknek, hogy a célkitűzések 
sikerrel járjanak. A szavazók viszonylag színes, különböző világ-, politikai nézetű összetételű 
képviselő-testületet választottak meg, nagyon fontos, hogy megtalálják az összhangot, a város 
érdekében együtt tudjanak tevékenykedni. Legyenek kompromisszumra készek, és a 
városépítő munkához erőt, kitartást kívánt. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő, korelnök megköszönte az intő szavakat, valamint a helyi 
választási bizottság munkáját. 
Megállapította, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hivatalosan is 
megalakult.    
 
 
5. napirend 
 
A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása  
 
 
Kovács Lászlóné képviselő, korelnök ismertette, hogy a polgármester illetményének, 
költségtérítésének megállapítása napirend következik. Elmondta, hogy Siklósi István 
polgármester személyesen érintett e napirendnél, ezért az ÖTV 14. § (2) bekezdése alapján 
előzetesen bejelentette, hogy a döntéshozatalban nem vesz részt. Felkérte a jegyzőt, 
ismertesse a polgármester illetményére vonatkozó szabályokat. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy a többször módosított 1994. évi LXIV. tv. 
szabályozza a polgármester illetményének megállapítását. E törvény 3. § (1) bekezdése azt 
mondja, hogy a polgármester illetményét az alakuló ülésen, illetőleg a polgármester 
megválasztását követő ülésen kell a képviselőtestületnek megállapítani. Ugyanez a törvény 
meghatározza azt, hogy hogyan kell a polgármester illetményét megállapítani. A polgármester 
illetménye a köztisztviselői illetményalap meghatározott szorzója szerint állapítandó meg, 
település nagyságok függvényében, a 10.000 lakos fölötti települések esetében a 
köztisztviselői illetményalap 12,5, illetőleg 13,5-szeres szorzata közötti összegben állapítható 
meg. A köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft. A törvény 4/A.§ (3) bekezdése kimondja, 
hogy nem lehet kevesebb a megválasztott polgármester illetménye, mint a korábbi 
polgármester illetménye volt, kivéve, ha az attól való eltérést írásban kéri. A polgármester úr 
illetménye - miután 13,5-szeres szorzóval volt korábban megállapítva - a 38.650 Ft-os 
illetmény összegével állapítható meg. A 18.§ (2) bekezdése szerint a polgármestert, választása 
szerint költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése 
alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. 
Tájékoztatást adott arról, hogy a polgármester írásban kérte, hogy a legalacsonyabb szorzóval 
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kerüljön az illetménye megállapításra, a költségeinek megtérítését költségátalány formájában 
kéri megállapítani, a jogszabályi minimum előírásait alkalmazva.  
 
/Az írásos kérelem a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő, korelnök a határozati javaslatokat ismertette, melynek kérte 
megszavazását. Siklósi István polgármester jelezte, hogy érintettség miatt nem vesz részt a 
szavazásban. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Siklósi 
István érintettség miatt nem vett részt a szavazásban) 
 
 
353/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Siklósi István polgármester 
illetményét havi 483.125 Ft-ban (azaz a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft 12,5 szeres 
szorzata szerint) állapítja meg, amit 2010. október 3-tól, megválasztása napjától kezdődően 
engedélyez kifizetni. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Siklósi 
István érintettség miatt nem vett részt a szavazásban) 
 
 
354/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Siklósi István polgármester 
költségtérítését költségátalányban állapítja meg megválasztása (2010. október 3.) napjától, 
havi 96.625 Ft-ban, azaz az illetménye (483.125 Ft) 20,0 %-ában. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Kovács Lászlóné képviselő, korelnök az ülés vezetését átadta Siklósi István polgármesternek. 
 
 
6. napirend 
 
A polgármester programjának ismertetése 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Kihangsúlyozta, hogy a polgármester 
programja nem a város, a képviselő-testület programja, ez egy olyan elvi nyilatkozat, ami a 
későbbiekben a képviselő-testület által meghozatalra kerülő gazdasági programjának alapja is 
lehet.  
 
/A program írásos szövege a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete./ 
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7. napirend 
 
Szavazatszámláló bizottság megválasztása 
 
 
Siklósi István polgármester az alpolgármester és a bizottságok titkos szavazással történő 
megválasztása érdekében szavazatszámláló bizottság tagjaira tett javaslatot Debreczeni 
Gábor, Barna Márton, Halász Ferenc képviselők személyében. 
 
A javasolt személyek a megbízást elfogadták. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
355/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazással történő 
választások lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 
Debreczeni Gábor, Barna Márton, Halász Ferenc képviselők. 
  
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Mezőberény város képviselő-
testülete 11 képviselőből és 1 polgármesterből áll. A 11 főből egy alpolgármestert kell 
választani, jogszabály szerint a képviselő-testületen belülről kötelező a jelölés.. Külső 
alpolgármester választására van lehetőség, amivel nem kíván élni, nem terjeszt elő ilyen 
javaslatot. Két bizottságot, ügyrendi valamint pénzügyi bizottságot kötelező választani. Ezen 
kívül célszerű Mezőberény városában, nem állandó bizottságként közbeszerzési bizottságot 
megválasztani, mert olyan sok közbeszerzése, beruházása, fejlesztése van a városnak, amit 
csak közbeszerzéssel lehet megvalósítani. Az eddigi szokásnak megfelelően, a még további 
két bizottságra is javaslatot fog tenni, ez az oktatási, valamint a szociális bizottság. Tudnivaló, 
hogy a bizottságokban több képviselő bizottsági tagnak kell lenni, mint külsős szakember 
tagnak. A szakember tagok megválasztásához még további egyeztetésekre van szükség. A 
képviselői létszámból adódóan két bizottság 3 tagú – 2 képviselő + 1 külsős tag-, két bizottság 
pedig 5 tagú - 3 képviselő + 2  külsős tag. A közbeszerzési bizottság másként áll össze. A mai 
napon csak a képviselő tagoknak a bizottsági helyeiről történik szavazás.  
Kihangsúlyozta, hogy az alpolgármester, a bizottsági elnökök, tagok személyére tett 
javaslatnál nem politikai indíttatások vezették, hanem próbált úgy javaslatot tenni, és az 
egyeztetések során erről meggyőzni képviselői társait, hogy lehetőleg a szakmaiság 
érvényesüljön, amit a 11 fős képviselő-testület lehetővé tesz. Ennek mentén teszi meg 
javaslatait. Alpolgármesternek Szekeres Józsefnét javasolja. Indokai: 1998 óta minden 
választás alkalmával nyert a saját körzetében, megfelelő támogatottságot, bizalmat élvez a 
választókörében. A korábbi képviselő-testületekben volt az oktatási bizottságnak tagja, a 
pénzügyi bizottság tagja, elnöke, valamint tagja volt a közbeszerzési bizottságnak is. Az 
alpolgármesterre elsősorban a pénzügyi-, közbeszerzés-, és a protokoll területén számítana, 
ami egész biztosan közel áll Szekeresné Irénkéhez. További indoka, hogy megfelelő 
bizalommal vannak egymás iránt Szekeres Józsefnével, egészen biztos, tudnak együtt 
dolgozni. Soha ennyi hölgy nem volt a képviselő-testületben, mint most, azt szeretné, ha az 
alpolgármester hölgy lenne.  Felkérte a jegyzőt, a szavazás lebonyolítását ismertesse.  
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8. napirend 
 
Alpolgármester választás titkos szavazással 
 
 
Dr. Baji Mihály  jegyző ismertette, hogy az alpolgármestert a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, minősített többséggel kell megválasztani. A minősített többséghez a 
megválasztott képviselők több mint felének egyforma szavazata szükséges, mely jelen esetben 
7 igen szavazat. Minden képviselő kap egy szavazólapot, amelyen a jelölt neve szerepel. A 
jelölt neve alatt lévő körben elhelyezett, egymást metsző x vagy + jelöléssel lehet érvényesen 
szavazni.  Üresen hagyott kör érvénytelenek szavazatnak minősül.  A szavazást a 
megválasztott szavazatszámláló bizottság bonyolítja le, állapítja meg a végeredményt, és azt 
ismerteti. A szavazásról külön jegyzőkönyv készül. A szavazás egy fordulós lesz, amennyiben 
a jelölt a 7 igen szavazatot nem kapja meg, a választás eredménytelen. A jelölt a nyílt ülés 
tartásához hozzájárult.  
 
Szekeres Józsefné képviselő bejelentette, hogy érintettség miatt nem kíván szavazni. 
 
Siklósi István polgármester szünetet rendelt el a titkos szavazás idejére. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselő, szavazatszámláló bizottság tagja a titkos szavazásról készült 
jegyzőkönyv szerint ismertette a szavazás eredményét. Szekeres Józsefné jelölt 9 támogató 
igen szavazatot kapott, alpolgármesterré választása megtörtént.  
 
Dr. Baji Mihály jegyző kérte határozattal megerősíteni a szavazatszámláló bizottság 
tájékoztatásának tudomásulvételét.  
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
356/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a szavazatszámláló 
bizottság tájékoztatását, mely szerint  az alpolgármesterrel kapcsolatos választást 9 támogató 
szavazattal Szekeres Józsefné képviselő nyerte, aki ezáltal Mezőberény város 
alpolgármestere lett. 
 
/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
Szilágyiné Kemény Mária a helyi választási bizottság tagja előolvasta az eskü szövegét az 
alpolgármesternek, megkérve a jelenlévőket, hogy felállva hallgassák azt meg. 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester letette az esküt.  
 
/Az aláírt esküokmány  a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete./ 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester köszönetet mondott elsősorban azoknak a lakótársainak, 
akik rá szavaztak, így képviselőjelöltből képviselő lett. Megköszönte a bizalmat a 
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polgármester úrnak, hogy felkérte az alpolgármesteri tisztség betöltésére, megtiszteltetés 
számára. Köszönet a képviselőknek, hogy bizalmat szavaztak, elfogadták a jelölését. 
Alpolgármesterként igyekezni fog elsősorban a polgármester munkájában segíteni, illetve a 
képviselő-testület valamennyi tagjával szeretne együttműködni és jó kapcsolatot fenntartani. 
A képviselő eskü letétele után úgy gondolja, hogy az egész testületnek összehangolt, egymást 
segítő munkával a városért kell dolgoznia. A lehetőségekhez képest arra kell törekedni, hogy 
az itt élő emberek jól érezzék magukat, békesség, szeretet uralkodjon Mezőberényben. A 
képviselő-testületi tagoknak az elkövetkezendő négy évre erőt, egészséget, kitartást és jó 
munkát kívánt. 
 
 
Siklósi István polgármester is köszönetét fejezte ki a képviselők felé, hogy az előzetesen 
lefolytatott egyeztetéseknek megfelelően, az ott létrejött konszenzus szerint szavazatukat 
adták ahhoz, hogy Szekeres Józsefné legyen a város alpolgármestere a következő négy évben.  
 
 
9.napirend 
 
Alpolgármester illetményének megállapítása 
 
 
Siklósi István  polgármester jogszabályi rendelkezés értelmében ismertette, hogy miután 
társadalmi megbízatású alpolgármestere lesz Mezőberénynek a továbbiakban is, az SZMSZ-
ben meghatározattak szerint, így tiszteletdíj megállapítására, valamint költségtérítésre tesz 
javaslatot. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. Szekeres Józsefné jelezte, érintettség 
miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: /Szekeres 
Józsefné érintettség miatt nem vett részt a szavazásban./ 
 
357/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szekeres Józsefné társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi 100.000 Ft-ban állapítja meg, amit 2010. 
október 15-től, megválasztása napjától kezdődően engedélyez kifizetni.  
A képviselő-testület Szekeres Józsefné alpolgármester költségtérítését költségátalányban 
állapítja meg, megválasztása 2010 október 15 napjától havi 20.000 Ft-ban, azaz a tiszteletdíja 
(100.000 Ft) 20%-ában. 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
10.napirend 
 
Önkormányzat bizottságainak megválasztása 
 
 
Siklósi István polgármester az öt bizottság összetételére tett javaslatát ismertette:  
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságnál Debreczeni Gábor elnök, Halász Ferenc   
tag.                                        
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Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságnál Harmati László elnök, Kovács Edina tag, Nagy Sándor 
tag.                                                                         
Oktatási és Kulturális Bizottságnál Körösi Mihály elnök, Barna Márton tag, Mezeiné Szegedi 
Erzsébet tag.  
Szociális és Egészségügyi Bizottságnál Kovács Lászlóné elnök, Dr.Burján Katalin tag.                                      
Közbeszerzési Bíráló Bizottságnál Kovács Edina elnök, Debreczeni Gábor tag, Harmati 
László tag, Kovács Lászlóné tag, Körösi Mihály tag. 
Kérte a jegyzőt, ismertesse a szavazás menetét. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy a bizottsági elnököket, tagokat, titkos szavazással, 
minősített többséggel kell a képviselő-testület tagjainak megválasztani, 7 egyforma, támogató 
szavazatra van szükség. A szavazólapon a polgármester által felsorolt 5 bizottság mindegyik 
elnök, tag jelöltjeinek neve szerepel. A jelöltek nevei mellett lévő körben elhelyezett egymást 
metsző x vagy + jelöléssel lehet érvényesen szavazni. Minden jelöltre egy érvényes szavazat 
adható le, üresen hagyott kör érvénytelen szavazatnak minősül. A szavazást a megválasztott 
szavazatszámláló bizottság bonyolítja le, az eredményt megállapítva ismertetik azt. A 
szavazás egy fordulós lesz, amennyiben valamelyik jelölt a 7 igen támogató szavazatot nem 
kapja meg, akkor az ő esetében a választás eredménytelen lesz. A jelöltek a nyílt ülés 
tartásához hozzájárultak.  
 
 
Siklósi István polgármester a szavazás idejére szünetet rendelt el. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselő, szavazatszámláló bizottság tagja a titkos szavazásról készült 
jegyzőkönyvek szerint ismertette a szavazás eredményét. A képviselő-testület 5 bizottságának 
elnök, valamint tag jelöltjei 12-12 támogató szavazatot kaptak. Megköszönte a 
szavazatszámláló bizottság munkáját, a megválasztott bizottságok tagjainak, elnökeinek jó 
munkát kívánt. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző kérte határozattal megerősíteni a szavazatszámláló bizottság 
tájékoztatásának tudomásulvételét.  
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
358/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a szavazatszámláló 
bizottság tájékoztatását, mely szerint  a képviselő-testület valamennyi bizottsága 12-12 
támogató szavazat alapján az alábbiak szerint jött létre: 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság : Debreczeni Gábor elnök 
                                                                       Halász Ferenc          tag                                        
Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság: Harmati László     elnök 
                                                     Kovács Edina         tag 
                                                     Nagy Sándor       tag                                                               
Oktatási és Kulturális Bizottság: Körösi Mihály                     elnök 
                                                     Barna Márton                 tag 
                                                     Mezeiné Szegedi Erzsébet   tag 
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Szociális és Egészségügyi Bizottság: Kovács Lászlóné   elnök 
    Dr.Burján Katalin tag  
                                       

Közbeszerzési Bíráló Bizottság:  Kovács Edina                     elnök 
                                                     Debreczeni Gábor tag 
                                                     Harmati László tag 
                                                     Kovács Lászlóné tag 
                                                     Körösi Mihály tag. 
 
/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvek a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester Nagy Sándor képviselő jelzésére, miszerint nem lett megkérdezve 
a jelöltektől, vállalják-e a bizottsági munkát, tudatta, hogy az előzetes megbeszélések szerint 
mindenki vállalta a feladatot, hivatalosan külön döntést nem kell hozni a kérdésben. 
Amennyiben lenne olyan képviselő, aki nem vállalja a megbízatást, akkor azt jelezze. 
 
Észrevétel nem hangzott el a képviselők részéről. 
 
 
11. napirend 
 
Tárgy: Önkormányzati képviselők illetményének megállapítása (rendeletalkotás) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy eredetileg rendeletalkotás szerepelt a napirendek 
között, de jelenleg van egy élő rendelete az önkormányzatnak a tiszteletdíjakról, és javaslata 
szerint ezek a díjak, rendelkezések élnének tovább. A hatályos rendelet szerint kérte elfogadni 
a tiszteletdíjakat. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
359/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, 
bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006.(X.17.) MÖK számú 
rendeletet módosító 1/2008.(I.29.) MÖK sz.  rendelet értelmében egyetért azzal, hogy 2010. 
október 15-től, az alakuló ülés időpontjától, továbbra is  
- a  képviselői tiszteletdíj 47.000.- Ft/hó (alapdíj) összegben 
- a bizottsági tag képviselő tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45 %-kal 

növelt összegben 
- a bizottsági elnök tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 90 %-

ka1 növelt összegben 
- a bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 45 %-ában 
kerül meghatározásra, így a fenti számú MÖK rendeletet nem kívánja módosítani. 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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12./ napirend  
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 -  Felhatalmazás SZMSZ módosításra 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. §. (5) bekezdése kimondja, hogy a 
képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják szervezeti és 
működési szabályzatukat. Ez a felülvizsgálat nem csak a személyi változások átvezetésére 
terjed ki, és az átfogó felülvizsgálat alapos előkészítést igényel, ezért indokolt, hogy e feladat 
megkezdésére a testület már az alakuló ülésen megbízást adjon. Kérte a határozati javaslat 
megszavazását. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
360/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságát, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
Szervezeti és Működési Szabályzatának átfogó vizsgálatát végezze el, és a módosításokkal 
együtt terjessze azt Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elé. 
Felelős: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Határidő: folyamatos, legkésőbb novemberi testületi ülés 
 
 
 - A GXD-823 rendszámú gépjármű értékesítése 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a város tulajdonában lévő gépjármű a 
polgármester személyi használatára volt rendelve eddig. Javasolja, hogy a gépjármű állapotát 
is figyelembe véve kerüljön az értékesítésre a határozati javaslat megfogalmazása szerint. 
 
A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselőtestület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
361/2010.(X.15.)sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az önkormányzat tulajdonában lévő GXD-823 frsz. gépjárművet a legkedvezőbb áron 
értékesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2010. november 30. 
 

        
- Városi honlappal kapcsolatos kérdés 
 
Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a város honlapján jelenleg 
nincsenek rendszerezett adatok a mezőberényi termelő cégekről, vállalkozásokról. Javasolja a 
honlapon megjelentetni, rendszerezni a vállalkozók elérhetőségét, címét, nevét, tevékenységi 
körrel, illetve az érintett honlapjára mutató linkkel megjelenítve azok közül, akik ezt kérik. 
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Ezzel is reklámot adva saját lehetőséggel, eszközökkel a vállalkozások részére, hátha 
megrendeléseket lehet így is hozni számukra, esetleg munkahelyeket lehet megtartani, vagy 
újakat lehet teremteni. Amennyiben észrevétel nincs, kéri a határozati javaslat megszavazását. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
362/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi honlapon – az 
érintettek kérésére – maximum 300 karakter terjedelemben megjelenteti a vállalkozók 
legfontosabb adatait: név, fő tevékenységi kör, elérhetőség (elektronikus és egyéb), 
amennyiben van, úgy honlapjuk linkjét. 
A lehetőségről a helyben szokásos módon, hirdetés útján értesíteni kell Mezőberény város 
lakosságát. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Siklósi István polgármester szót adott a jegyzőnek. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző felhívta a képviselők figyelmét, hogy a megbízólevél átadását követő 
30 napon belül vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük van. A nyomtatványokat a hivatal 
biztosítja. 
 
 
Siklósi István polgármester arra hívta fel a képviselők figyelmét, hogy amennyiben valakinek 
összeférhetetlensége van a képviselői munkájával, annak megszüntetéséről intézkedjen. 
Személy szerint két társadalmi funkciót szüntet meg, bár nem összeférhetetlen munkájával, 
etikailag összeegyeztethetetlennek tartja a polgármesteri teendőivel.  
Bejelentette, hogy a következő rendes testületi ülésre november elején kerül sor. A Szózat 
elhangzása után a képviselők zárt ülésen folytatják munkájukat. 
Tisztelettel megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 

k.m.f. 
 
  

                  Siklósi István                                                                        Dr. Baji Mihály  
                    polgármester                                                                            jegyző 
 
 
 
                   Barna Márton                                                                       Kovács Edina  
                      képviselő                                                                              képviselő 
                   jkv.hitelesítő                                                                        jkv.hitelesítő         
    
 
 


