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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. április 4-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15. sz. terme. 
 
 
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, Hidasi Zoltán pénzügyi 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 mindenki 
jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyzı. 
 
A rendkívüli ülés tartásának indoka: a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratával 
kapcsolatban a MÁK tett észrevételt, az átfogalmazás most megtörténik. A zárt ülés tartását  a 
strand nyitásához szükséges munkálatok sürgıssége indokolja. A Vas-Fa-Ép  Építıipari Kft 
ajánlata nem kerül tárgyalásra, nem tudott egyeztetni az ügyvezetıvel, nincs további 
fejlemény a garázs és ingatlan vásárlás ügyében.  
 
Kérte az ismertetett napirend elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
145/2014.(IV.04.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
Nyílt ülés: 
Alapító okiratok módosítása 
Zárt ülés: 
1./ Strandmedence javítása (csempézés) 
2./ Szerszám mőanyagrács készítéséhez (szóbeli) 
3./ Egyéb bejelentések 
     - általános iskola ügye  
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Alapító okiratok módosítása 
 
 
Dr. Földei Szabolcs jegyzı elmondta, a múlt ülésen az alapító okirat a MÁK-kal egyeztetetten 
került módosításra, de újabb jelzés alapján még egy ponttal ki kell egészíteni.  
 
 
Siklósi István polgármester az alapító okirat jóváhagyását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
146/2014.(IV.04.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Városi Közszolgáltató 
Intézmény Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti 
egységes szerkezető Alapító Okiratot, egyúttal a 89/2014.(II.28.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, az ülést 
berekesztette. A képviselık rendkívüli zárt ülésen folytatják a munkát.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
 polgármester jegyzı 
 


