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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. július 17-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15. sz. terme. 
 
 
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, Nagy Sándor képviselık. 

 
Szekeres Józsefné alpolgármester távolmaradt az ülésrıl (távolmaradását bejelentette). 

 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı, 

Hidasi Zoltán pénzügyi munkatárs, valamint 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 11 fı 
jelen van. A rendkívüli ülés tartását rövid határidık indokolják. 
 
Ismertette, hogy a jegyzıkönyv vezetésével Fesetıné Sipos Juditot bízta meg a jegyzı. 
 
 
Siklósi István polgármester javasolta, hogy a meghívóban kiküldött 1. és 5. napirendi pont ne 
kerüljön tárgyalásra. Az épületenergetikai pályázatnál meg kell várni, hogy a végleges 
pályázati kiírásban mi fog szerepelni. A Bejelentéseknél 4 napirendet kért sürgısséggel 
tárgyalni: 7/1. Békési úti társasházak beázása, 7/2. Mazsorett Varázs Alapítvány kérelme, 7/3. 
„Szociális szolgáltatások hálózati együttmőködésének fejlesztése Mezıberény szociális 
ellátási területén TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 jelő pályázat elıfinanszírozása és 7/4. 
Felhatalmazás kérése ideiglenes forrásfelhasználásra. A döntések után még pár dologról 
tájékoztatni kívánja a képviselıket. A felsorolt módosításokkal kérte a napirend elfogadását.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
287/2014.(VII.17.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Levéve napirendrıl – Épületenergetikai pályázat  
2./ Kamerarendszer értékelés 
3./ „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület szerzıdés meghosszabbítási kérelme 
4./ Földgáz energia közbeszerzés 
5./ Levéve napirendrıl – Mezıırök motorhasználata 
6./ TESZK döntés 
7./ Egyéb bejelentés 

7/1. Békési úti társasházak beázása 
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7/2. Mazsorett Varázs Alapítvány kérelme 
7/3. „Szociális szolgáltatások hálózati együttmőködésének fejlesztése Mezıberény 
szociális ellátási területén TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 jelő pályázat elıfinanszírozása 
7/4. Felhatalmazás kérése ideiglenes forrásfelhasználásra 
7/5. Bejelentések 

 
 
1./ Levéve napirendrıl – Épületenergetikai pályázat  
 
 
2./ Kamerarendszer értékelés 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton 9,3 
millió Ft-ot nyert az önkormányzat térfigyelı kamerarendszer bıvítésére, az összeget már át is 
utalták, elkülönített számlán kell kezelni. 3 cégnek lett küldve ajánlati felhívás, a körzetben 
ezek a cégek rendelkeznek legnagyobb távközlési és üzemeltetési tapasztalattal. A kitőzött 
határidıig mindhárom szolgáltató benyújtotta az ajánlatát. A bontási jegyzıkönyv alapján 
megállapítható, hogy a PolarNet Kft. tette a legkedvezıbb ajánlatot. Kérte a képviselık 
véleményét. 
 
Kovács Lászlóné képviselı egyet értett a határozati javaslattal. 
 
Kovács Edina képviselı szintén támogatta a PolarNet Kft.-t, mivel az eddigi térfigyelı 
kamerákat is ez a cég csinálta. 
 
Siklósi István polgármester egyet értett azzal, hogy helyzeti elınyt jelent, hogy ez a cég 
üzemelteti az egész kistérségi informatikai hálózati rendszert. A képviselık részérıl más 
észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
288/2014.(VII.17.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Mezıberény, meglévı térfigyelı 
kamerarendszer bıvítése 18 db kamerával és szükséges tároló kapacitással” címő projekt 
nyerteseként a PolarNet Kft. (5650 Mezıberény, Árpád utca 48.) ajánlattevıt hirdeti ki, 
mivel ajánlata – 7.320.000,- Ft + 1.976.400,- Ft Áfa = 9.296.400,- Ft - a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal, 2014. július 17. 
 
 
3./ „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület szerzıdés meghosszabbítási kérelme 
 
Siklósi István polgármester elıvezette a kérelmet. Pályázati lehetıségek miatt kérik a bérleti 
szerzıdés meghosszabbítását. 
 
Kovács Lászlóné képviselı felhívta a figyelmet, hogy a Zrínyi sgt. 20. sz. alatti ingatlant már 
megkapta az Egyesület, ott is bentlakásos otthont akartak létrehozni. 
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Siklósi István polgármester pontosított, hogy valóban felmerült ez a lehetıség, de végül úgy 
döntöttek, hogy jobb lenne a jelenlegi ingatlant bıvíteni. A Képviselı-testület errıl az 
ingatlanról nem is tárgyalt. Jelenleg két család mőveli tılük a Zrínyi sgt. 20. alatti kertet az 
öngondoskodó háztáji program keretében. El kell dönteni, hogy a bérleti szerzıdés 
szövegében 20 év vagy határozatlan idı szerepeljen. Minimum 20 éves idıtartamot kért az 
Egyesület. Személy szerint a határozott idejő átadást támogatta, 2034. július 31. szerepeljen a 
bérleti szerzıdés módosításában. Módosítani kell az ingatlanra vonatkozó részeket, eredetileg 
lakás célra nem használhatták fel, de most bentlakásos intézményt kívánnak létrehozni. Az új 
jogszabályi hivatkozások is átvezetésre kerültek. 
 
Kovács Edina képviselı szerint biztonságosabb, ha 20 évre adják oda az épületet. 
 
Körösi Mihály képviselı azt tudakolta, hogy szükséges-e a szomszédok hozzájárulása, ha 
megváltozik az épület használati jellege? 
 
Siklósi István polgármester úgy válaszolt, hogy csak építés esetén kell ilyen hozzájárulás. 
 
Harmati László képviselı megkérdezte, hogy meddig szól a mostani érvényes szerzıdés? 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy pályázat miatt volt már módosítva megállapodás, 
az utolsó módosítás szerint 2019. december 31-ig él a szerzıdés. 
 
Harmati László képviselı azt szerette volna tudni, hogy miért ilyen sürgıs a hosszabbítás? 
Van kilátásban pályázat? 
 
Kovács Lászlóné képviselı megjegyezte, hogy mindig van ilyen pályázat. 
 
Siklósi István polgármester is úgy gondolta, hogy szociális területen folyamatosan vannak 
ilyen jellegő pályázatok, ahol a hátrányos helyzetőek, fogyatékkal élık életkörülményeinek 
javításával foglalkoznak. 
 
Kovács Edina képviselı szerint az a kérdés, kívánja-e az önkormányzat másra hasznosítani az 
ingatlant. 
 
Kovács Lászlóné képviselı megkérdezte, hogy a „Fogjunk Össze” Egyesület kinek akarja 
biztosítani a bentlakást? 
 
Siklósi István polgármester úgy válaszolt, hogy információi szerint elsısorban helyiek 
számára lenne. Vannak olyanok, akiknél az otthoni ellátás nem, vagy csak nehezen 
megoldható, ezzel tudnák segíteni ezeket a családokat.  
 
Harmati László képviselı az elhangzottak alapján visszavonta korábbi felvetését, támogatta 
20 évre szóló átadást. 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy jogilag van lehetıség határozatlan idıre szóló 
bérleti szerzıdésre is. A 2034-ig szóló idıponttal mindenki egyet értett. Az elıterjesztés 2. 
határozati javaslat megszavazása nem szükséges, mivel a szerzıdés tartalmazza a 
szabályozásokat. Több kérdés nem hangzott el a képviselık részérıl, így az elıterjesztés 1. 
határozati javaslatát szavazásra tette fel.  
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
289/2014.(VII.17.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Fogjunk Össze” Közhasznú 
Egyesülettel 2006. július 20-án megkötött, a Mezıberény, Luther utca 7. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó bérleti szerzıdést 2034. július 31. napjáig 
meghosszabbítja, módosítását az elıterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerzıdés 
módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerzıdésnek az 
aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
4./ Földgáz energia közbeszerzés 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy 2014. szeptember 30. napjával lejár a jelenlegi 
szerzıdés. Nyílt közbeszerzést kellett kiírni, 5 ajánlat érkezett. A Közbeszerzési 
Bírálóbizottság tovább engedte az 5 ajánlatot, az elektronikus árlejtésbe ezek az ajánlattevık 
lettek bevonva. Az elektronikus árlejtés keretében a GDF SUEZ Zrt. tette a legkedvezıbb 
ajánlatot, a bírálóbizottság javasolja, hogy velük legyen megkötve a szerzıdés október 1-tıl. 
A rövid határidı miatt Mezıberény kimaradt a Sourcing Hungary Kft. több településre 
vonatkozó eljárásából. A közvetítı cég 30%-os sikerdíjat kér, ami elég sok, de így is jelentıs 
megtakarítás érhetı el a következı két évben.  
 
Nagy Sándor képviselı az alapdíj mértékére kérdezett rá. A Fıgáz Zrt-nél az a gond, hogy 
magas az alapdíj.  
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a Fıgáz Zrt. megyei beszerzés volt, Mezıberény 
rákényszerült, hogy velük kössön szerzıdést. A mostani beszerzésnél fix kitételként szerepelt, 
hogy nem emelkedhet az alapdíj a jelenlegihez képest, illetve egységesen szerepelt az ajánlati 
felhívásban is. 
 
Barna Márton képviselı arra kért választ, hogy mi a mérvadó a megtakarításnál? A piaci ár? 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy az után fizet az önkormányzat, amit megtakarít, 
azaz a jelenlegi m3-es ár. 30%-ot visz a cég, az önkormányzat megtakarítása a maradék 70%. 
Ez nem vonatkozik az alapdíjra, mert az marad ugyanannyi. 
 
Harmati László képviselı megkérdezte, hogy az evangélikus óvoda és a gimnázium is bele 
van számítva? 
 
Siklósi István polgármester igenlı választ adott, a fogyasztásmennyiségben benne van a két 
intézmény fogyasztása is. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
290/2014.(VII.17.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. május 2. napján a Hivatalos 
Lapban TED 2014/S 085-147336 számon megjelent ajánlati felhívással megindított földgáz 
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energia beszerzése tárgyú, uniós értékhatárt elérı, nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja. 
Az eljárás nyerteseként meghatározza a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.(2440 
Százhalombatta, Csenterics utca 8.) ajánlattevıt, mivel ajánlata - nettó 118,20 Ft/m3 - a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
A Képviselı-testület a nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatként a JAS Budapest 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.(1141 Budapest, Mogyoródi út 168.). ajánlatevı ajánlatát 
határozza meg.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
5./ Levéve napirendrıl – Mezıırök motorhasználata 
 
 
6./ TESZK döntés 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy újra ki kellett írni az ajánlatot a TESZK 
módosítására, az ajánlatok határidıre meg is érkeztek. A bontási jegyzıkönyv tanúsága 
szerint a három ajánlat közül a legjobb ajánlatot a Trisius Kft. tette. 
 
Harmati László képviselı megjegyezte, hogy a cégkivonat is mellékelve van. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslat megszavazását kérte.   
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
291/2014.(VII.17.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Mezıberény város 
településrendezési eszközei – 2014. évi módosítás” címő projekt nyerteseként a Trisius Kft. 
(5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2.) ajánlattevıt hirdeti ki, mivel ajánlata – 3.149.606,- Ft + 
850.394,- Ft Áfa = 4.000.000,- Ft - a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal, 2014. július 17. 
 
 
7/1. Békési úti társasházak beázása 
 
Siklósi István polgármester ismertette az elıterjesztést. Azért kell sürgısséggel tárgyalni, 
hogy nyáron el lehessen végezni a javítási munkákat. A Városi Közszolgáltató Intézménynél 
ott a forrás, amibıl meg tudja valósítani, de év elején nem kapott erre elıirányzatot. Most az 
elıirányzatot kell meghatározni, illetve engedélyezni, hogy felhasználhassa a számláján 
rendelkezésre álló keretet.  
 
Kovács Lászlóné képviselı véleménye szerint nagyon hamar szétmentek az ablakok. 
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Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıje pontosította, hogy az 
ablakok fölötti félkör ment tönkre. 
 
Siklósi István polgármester kérte az ácsmunkákra és a bádogos munkákra vonatkozó 
határozati javaslatok megszavazását. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 
 
292/2014.(VII.17.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Békési úti bérlakások faipari, hıszigetelıi, stb. munkáit Winter András 
építési vállalkozótól (5650 Mezıberény, Köröstarcsai út 26.) megrendelje az adott árajánlat 
alapján összesen bruttó 3.155.234 Ft összegben. A munkadíj fedezetét a Városi 
Közszolgáltató Intézmény biztosítja az adott társasházhoz tartozó elkülönült számlákról. 
Felelıs: Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
293/2014.(VII.17.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Békési úti bérlakások bádogos munkáit Herbert János bádogos 
vállalkozótól (5630 Békés, Karacs T. u. 3/C IV/13.) összesen br. 6.019.292 Ft összegben 
árajánlat szerint megrendelje. 
A munkadíj fedezetét a Városi Közszolgáltató Intézmény biztosítja az adott társasházhoz 
tartozó elkülönült számlákról. 
Felelıs: Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
7/2. Mazsorett Varázs Alapítvány kérelme 
 
Siklósi István polgármester elıvezette a Mazsorett Varázs Alapítvány kérelmét. A 
mazsorettek kijutottak a világbajnokságra, a nevezési határidı ma éjfél.  
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı jelezte, hogy érintettség okán nem kíván szavazni. 
Elmondta, hogy önfenntartó az alapítvány, kevés versenyre tudnak elmenni forráshiány miatt. 
A világbajnokságon szeretnének részt venni, senkit nem akarnak itthon hagyni. 
 
Körösi Mihály képviselı véleménye szerint értékelni kell a mazsorettek teljesítményét, 
támogatja a kérelmet. 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, volt-e olyan év, mikor nem kaptak önkormányzati 
támogatást a világbajnokságon való részvételhez? 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı úgy válaszolt, hogy többször volt ilyen, tavaly sem 
kértek. 
 
Kovács Edina képviselı elismerıen szólt a mazsorettek munkájáról, támogatta a kérést. Az 
alapítvány maga teremti elı a forrásokat, csak a helyet kapják az OPSKK-tól. 
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Kovács Lászlóné képviselı kiemelte, hogy a mazsorettek ingyen lépnek fel a városi 
rendezvényeken. Mások nem szolgálják így a várost. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás terhére minden évben támogatta azokat a gyerekeket, 
akik nem tudták kifizetni az útiköltséget vagy részvételi díjat. Egyszerőbb, ha egyben kapja 
meg a pénzt az alapítvány. 
 
Kovács Edina képviselı megkérdezte, mekkora összeget kérnek? 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı elmondta, hogy nem írt pontos számot. A nevezési díjat 
euróban kell befizetni, ez kb. 235.000,- Ft-nak felel meg. 
 
Harmati László képviselı támogatta a kérelmet, nem olyan nagy összegrıl van szó, a szülık 
így is sokat fizetnek. 
 
Körösi Mihály képviselı úgy gondolta, hogy vannak más sportolók is, akik világbajnokságon 
vesznek részt, és az ı támogatásukról is gondoskodni kellene valamilyen módon. Az 
elhangzott indokok alapján egyet ért a mazsorettek támogatásával. 
 
Kovács Lászlóné képviselı megjegyezte, hogy régen szinte minden testületi ülésen tárgyaltak 
ilyen kérelmeket, ezért lett létrehozva egy támogatási alap, amelyet az Oktatási és Kulturális 
Bizottság oszt szét. 
 
Siklósi István polgármester szintén az ingyenes városi szereplések miatt támogatta a kérelmet. 
A javaslat az, hogy a nevezési díj teljes összegét biztosítsák, ezt tette fel szavazásra. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
294/2014.(VII.17.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mazsorett Varázs Alapítvány 
részére a 2014. évi költségvetés tartaléka terhére 235.000,-Ft támogatást biztosít a 2014. 
augusztus 28-30. között Prágában megrendezésre kerülı Mazsorett Világbajnokságon való 
részvételhez. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
7/3. „Szociális szolgáltatások hálózati együttmőködésének fejlesztése Mezıberény 
szociális ellátási területén TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 jelő pályázat elıfinanszírozása 
 
Siklósi István polgármester áttért a következı témára. Utófinanszírozott pályázatról van szó, a 
teljesítés megtörtént, július 31-ig kell rendezni a kifizetést. Az elıfinanszírozáshoz közel 11 
millió Ft biztosítására lenne szükség, amely természetesen a pályázati támogatótól érkezı 
pénzek után visszakerül a költségvetésbe. 
 
Harmati László képviselı megkérdezte, hogy kinek kell biztosítani ezt az összeget? 
 
Siklósi István polgármester válaszolt, hogy az önkormányzatnál kerül átcsoportosításra. Kérte 
a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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295/2014.(VII.17.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az utófinanszírozású „Szociális 
szolgáltatások hálózati együttmőködésének fejlesztése Mezıberény szociális ellátási területén 
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 jelő pályázatból eredı fizetési kötelezettségek teljesítéséhez 
10.738.210,- Ft elıfinanszírozást biztosít. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
7/4. Felhatalmazás kérése ideiglenes forrásfelhasználásra 
 
Siklósi István polgármester a napirend ismertetésére felkérte Szvitán Zoltán pénzügyi 
osztályvezetıt. 
 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı kérte a Képviselı-testületet, hogy biztosítson számára 
egy biztonsági keretet arra az esetre, ha bizonyos támogatások nem érkeznének meg. 
Megköszöni a támogatást. 
 
Siklósi István polgármester kiegészítésként elmondta, hogy 30 millió Ft-os keretrıl van szó, 
és ez az összeg legkésıbb 2014. szeptember 30-ig visszatöltésre kerül. Több kintlévısége is 
van az önkormányzatnak, pl.: a boldisháti erdıtelepítés több, mint 13 millió Ft,  és a 
belvízprojekt ÁFÁ-ja sem érkezett még meg. Szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
296/2014.(VII.17.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. évi költségvetésében a 
felhalmozási forrásaiból ideiglenesen az Önkormányzat és Intézményei mőködési kiadásainak 
biztosításához 30 millió forintos keretet biztosít. Amelybıl a ténylegesen felhasznált forrás 
visszapótlásának legkésıbb a 2014. szeptemberben megérkezı helyi adóbevételekbıl kell, 
hogy megtörténjen, 2014. szeptember 30-ig. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert és az érintett vezetıket a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: 2014. szeptember 30. 
 
 
7/5. Bejelentések 
 
Siklósi István polgármester a következıkrıl tájékoztatta a képviselıket: 
 
- A Mezıberényi Football Club TAO pályázaton nyert a sporttelep felújítására, ehhez több, 

mint 2 millió Ft önerıt vállaltak. Ezt a tételt a Képviselı-testület be is állította a 
költségvetésbe, külön nem kell róla dönteni. Az MFC-nek június 30-ig el kellett volna 
költeni a pénzt, de ez nem történt meg. Amíg a Magyar Labdarúgó Szövetségtıl nem 
kap határidı hosszabbítást a sportegyesület, nem kerül utalásra az összeg. 

- Elindult a tervezés a sportpálya világítására. Egy ajánlat érkezett eddig, még másoktól is 
kérni kell. Jó lenne, ha szeptember végére megvalósulna a beruházás. 
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- A Kálvin téri gyalogátkelıhely közvilágítás ügye nagyon lassan halad, a megrendelés tavaly 
szeptemberben került megküldésre a Démász Zrt-nek. Több utánajárás után talán most 
szeptemberben felszerelik a világítótestet. 

- Augusztus 15-17. között rendezik a Gútai Napokat, ahova 5 fıs delegációt várnak 
Mezıberénybıl. Kérte a képviselıket, jelezzék, ki tud, ki akar menni. (Szekeres 
Józsefné és Körösi Mihály jelezte részvételi szándékát.)  

- A „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület Anna-bálat rendez, a meghívót megkapták a 
képviselık. 

- Újból folynak a tárgyalások a Vas-Fa-Ép Kft-vel az udvarban lévı ingatlanok 
megvásárlásával kapcsolatban, a végleges döntést a Képviselı-testület hozza meg. 

- A polgármester személyes tárgyalást folytatott a Békés-Medical Kft. ügyvezetıjével, Rédei 
Józseffel az orvosi ügyelet elindításának tapasztalatairól és a cég tulajdonosi 
kérdéseirıl. A megbeszélésen részt vett Dr. Burján Katalin képviselı is. 

 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester a rendkívüli testületi ülést befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

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


