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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. november 2-án  megtartott 
II. nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 15. sz. terme. 
 
 
Jelenlévő képviselők száma:  12 fő. 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző, Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető,  

Baksai Ágnes jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők az I. nyílt ülésen megválasztott Dr. Burján Katalin és Halász Ferenc 
képviselők. 
 
 
Tárgyalandó téma:  
A zárt ülésen megtárgyalt napirendekhez kapcsolódó átcsoportosítások, fedezetbiztosítások: 
- Laptop beszerzés  
- Baráti Egylet Mezőberényért támogatás iránti kérelme (Halottak napi megemlékezés) 
- Gépkocsi vásárlás 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának vezetője a zárt ülésen 
megtárgyaltak értelmében  a napirendekhez tartozó fedezetbiztosításokról szóló határozati 
javaslatokat előterjesztette. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért a képviselőktől. 
 
 
- Laptop beszerzés  
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
412/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„3000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
     Felhalmozási kiadások: PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése  
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    (15db laptop operációs rendszerrel) előirányzatát                         megemeli:      3000 eFt-tal 
     (841112 szakf., ill. 841126-0 szakf.)   
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a szükséges 
egyeztetéseket folytassa le.            
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
- Baráti Egylet Mezőberényért támogatás iránti kérelme (Halottak napi megemlékezés) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Kovács Lászlóné) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
413/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése:       
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom 
             nélküli kiadások, Általános tartalék állomány   
             előirányzatát                                         csökkenti:    „-„ 8 eFt-tal 

Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület részére tám. 
a 2010. nov. 01-i Halottak napi megemlékezésre 

és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Végleges pénzeszközátadás működési célra  
841192 Városi rend. kiemelt. szakfeladat   megemeli:         8 eFt-tal 
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület részére tám. 

           a 2010. nov. 01-i Halottak napi megemlékezésre 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
- Gépkocsi vásárlás 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
414/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„3000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
     Felhalmozási kiadások: PH-ba személygépkocsi beszerzése(2 db .meglévő szgk. 
beszámításával,értékesítésével)előirányzatát                                     megemeli:      3000 eFt-tal 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a szükséges 
egyeztetéseket,tárgyalásokat folytassa le. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, illetve a költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a II. nyílt ülést. 
 
 

k.m.f. 

 
  
                   Siklósi István                                                                   Dr. Baji Mihály  
                    polgármester                                                                        jegyző 
 
 
                Dr. Burján Katalin                                                             Halász Ferenc   
                       képviselő                                                                        képviselő 
                   jkv.hitelesítő                                                                   jkv.hitelesítő         
 
 


