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,JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. május 6-án 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı. 
 
 
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, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı 

és Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintézı, valamint Baksai Ágnes 
jegyzıkönyvvezetı. 

 
 
Siklósi István polgármester a zárt ülésen elfogadott napirend szerint vezette le az ülést. 
 
Napirend: 
- MFC kérelme – támogatás megelılegezés 
- Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
- Mezıberény kötvény bevételbıl származó betéti állomány terhére felhatalmazás lehívás 

teljesítésére 
- Pályázat térfigyelı rendszer kiépítésére 
- Szúnyoggyérítés 
 
 
- MFC kérelme – támogatás megelılegezés 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést.  Az MFC mőködési nehézségei 
miatt kéri a Tisztelt Képviselı-testületet a TAO pályázatában szerepeltetett önerı 
megelılegezésére. Az MFC részére Mezıberény Város Önkormányzata 1.320.000,- Ft 
mőködési támogatást biztosít a 2013. évi költségvetésében. Ebbıl a szervezet az idıarányos 
részt megkapta. Az MFC a támogatási források csökkenése miatt nem tud elegendı önerıt 
felmutatni pályázati tevékenységéhez, ezért további forrás biztosításáért fordult az 
Önkormányzathoz. A mellékelt kérelem szerint az igényelt plusz támogatás összege 900.000,- 
Ft. Kérte a határozati javaslat megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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204/2013.(V.06.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az MFC kérelmét és a 2013. 
évi költségvetésének tartaléka terhére 900.000,- Ft támogatást biztosít. A támogatás összege 
az MFC 2014. évi várható mőködési támogatási összegét csökkenti. 
A Képviselı-testület utasítja az érintett vezetıket a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
Határidı: 2013. május 15. 
 
 
- Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
205/2013.(V.06.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
2.3.Támogatásértékő felhalmozási célú pénzeszköz átadása 
- Kötvény betét átadása /70 % / ei.-át                                     csökkenti: 392.271  E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
2.5. Felhalmozási célú tartalék/ Felhalm. céltartalék/ ei.-át    megemeli: 392.271 E Ft-tal 
ezen belül: 
- Mezıberényi óvoda felújítására, bıvítésére, 
- Wenckheim –Fejérváry kastély felújítására, 
- Egyéb vagyonnövelı beruházásokra , felújításokra. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
- Mezıberény kötvény bevételbıl származó betéti állomány terhére felhatalmazás lehívás 

teljesítésére 
 
 
Siklósi István polgármester a zárt ülésen megtárgyaltak értelmében kérte a testülettıl a két 
határozat meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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206/2013.(V.06.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezıberény Város Önkormányzata a „Mezıberény” kötvény bevételbıl származó betéti 
állományból kívánja igénybe venni a következı beruházások esetében az alábbi pályázati 
saját forrás összegeket: 
-14915 E Ft:Szennyvíz tisztító telep korszerősítése : 

ezen belül: 
     - Mezıberény területén szennyvíz telep korszerősítési munkák   fedezetére /370000-2 
szakf./:7500 E Ft. 
     - Ivóvizes, szennyvíz rekonstrukciós munkák /2012. évrıl fel nem használt//370000-8 
szakf./:3212 E Ft. 
    - Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák /2012. évrıl fel nem használt//370000-6 
szakf./:17 E Ft. 

           - Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák /2012. évrıl fel nem használt//370000-7 
szakf./:4186 E Ft 

-45027 E Ft: DAOP-2008.5.2.1/D-0002 Mezıberény Város belterületi vízrendezése   
megvalósítása:”Belvízrendezés az élhetıbb településekért” I. ütem. 
-2500 E Ft:Intézményi telefon rendszer:  
              841126-0 szakf .PH. és Int. inform. hálózat fenntartás  feladat ell. 
              Intézményi telefonrendszer korszerősítése: 2012-rıl áthúzódó feladat. 
-541 E Ft: DAREH vagyon szerzés: 

       841126-0 szakf.  DAREH Önkormányzati Társulás - hoz  csatlakozás:alapítói vagyon. 
- 38329 E  Ft: Geotermikus II.ütem: 
            841403-9 szakf.: Mezıberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem: 
             KEOP-2012-4.10.0/C.       44/2013.(I.28) sz. hat. alapján. 
-1905 E Ft HURO.-2007-2013 Békési Kistérségi p.: 
           841403-24 szakf.: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz /HURO-2007-2013    

HURO/1101 
-285 E Ft Nyárfák beszerzése: 
           841403-34 szakf.:Erdıtelepítés:Nyárfás. 
-2000 E Ft PH. Gépkocsi beszerzése:PH-ba személygépkocsi beszerzés/841126-0 szakf/ 

-429 E Ft PH. Belsı kamera rendszer kialakítása: :PH-ba Videó megfigyelı rendszer 
telepítése/841126-0 szakf/ 

-9420 E Ft Városi Közszolgáltató Int.-nél tervezett beruházások: 
           -Kálmán Fürdı: Medence felújítás:           9000 E Ft. 
           -Közfoglalkoztatáshoz gépek beszerzése:   420 E Ft. 
-250 E Ft  Orlai Petrics Soma Kult.Közp.-nál tervezett beruházások: 
            -Közmőv. Érdekeltség növelı pály. önerı bizt:gép,berendezés beszerzése. 
-11919 E Ft  Városi utak, járdák kerékpár út felúj: 

ezen belül: 
    - Mezıberényi utak kátyuzása /421100-7 szakf./: 5500 E Ft. 
    - Járdák betonozása /421100-8 szakf./:                  2500 E Ft. 

             - HURO /1001 Tervek, Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök      
Völgyében:/Mezıberényre jutó rész./421100-4   szakf: 3919 E Ft 

                  -Elıkészítés:                 22 E Ft. 
                  -Pályázati önerı:         184 E Ft 
                  -Pály. költségvetése: 3713 E Ft 
-489 E Ft Helyi autóbusz. közl. kapcs. felújítás.  
Aszfaltozott buszöböl burkolatának felújítása /493102-0 szakf/ 
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-2000 E Ft PH Városháza belsı felújítása /412000-5 szak/ 
-1522  E Ft  Orlai Petrics Soma Kult.Köz.-nál tervezett felújítások: 
               -Villamos rendszer felmérés:                         322 E Ft. 
               - Derítı.világítás lámpatest csere felújítás:  1200 E Ft. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházások esetében a pályázati 
saját forrás összegének a „Mezıberény” kötvény bevételbıl történı lehívására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
207/2013.(V.06.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezıberény Város Önkormányzata a „Mezıberény” kötvény bevételbıl származó betéti 
állományból kíván igénybe venni Felhalmozási célú céltartalékra, 392.271 E Ft-ot a 
következı beruházások, felújítások saját forrás biztosítására: 
- Mezıberényi óvoda felújítására, bıvítésére, 
- Wenckheim- Fejérváry kastély felújítására, 
- Egyéb vagyonnövelı beruházásokra, felújításokra. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházások, felújítások esetében a 
saját forrás, összegének / Felhalmozási célú céltartalék/ a „Mezıberény” kötvény bevételbıl 
történı lehívására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
- Pályázat térfigyelı rendszer kiépítésére 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a 193/2013.(IV.29.) számú határozat módosítását, mivel a 
pályázati anyag feltöltésekor derült ki, hogy közfoglalkoztatott alkalmazása a közbiztonsági 
célú pályázatnál is szükséges. Mind az önerı, mind pedig a pályázati végösszeg módosítása is 
elkerülhetetlen. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
208/2013.(V.06.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 
193/2013.(IV.29.) számú határozatát oly módon, hogy a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet által 
biztosított támogatásra Mezıberényben - döntıen a meglévı informatikai hálózatra 
telepítendı - térfigyelı rendszer kiépítésének költségeivel továbbra is pályázik. A kiépítés 
költségeit maximum bruttó 12 millió Ft helyett 12,5 millió Ft-ban határozza meg, ennek 
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folyományaként a maximum 2 millió Ft összegő saját erı helyett maximum 2,5 millió Ft saját 
erıt határoz meg, amit a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít.  
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
- Szúnyoggyérítés 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette az írásos 
elıterjesztését. A Mátyás kir. utcától nyugatra sem légi, sem földi szúnyoggyérítés nem 
történt, utána nézve, kiderült, ez a terület, 70 ha, nem szerepel a szerzıdésben sem.  Két 
határozati javaslatot kért megszavazni annak érdekében, hogy a polgármester a 
szerzıdésmódosítást aláírja, az elmaradt területen pedig a földi kémiai csípıszúnyog-gyérítést 
megrendelhesse, mint intézményvezetı. Az intézmény költségvetésében plusz elıirányzatot 
nem igényel a munka megrendelése. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
209/2013.(V.06.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szemp Air Kft-RSZ-COOP Kft. 
Konzorciummal kötött szerzıdésben foglalt légi kémiai kezelés területét 550 ha-ról 600 ha-ra 
emeli, a földi kémiai kezelés területét 300 ha-ról 350 ha-ra emeli. Megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a szerzıdés módosítását aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
210/2013.(V.06.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a felhatalmazza Nagy Sándort a 
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy a Szemp Air Kft-RSZ-COOP Kft. 
Konzorciumtól 70 ha földi kémiai csípıszúnyog-gyérítést megrendeljen. 
Felelıs: Nagy Sándor igazgató 
Határidı: azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli nyílt ülést. 
 

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


