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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. július 19-én 

megtartott II. rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza hivatalos helyisége. 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Körösi 
Mihály, Nagy Sándor képviselık. 

 
Távolmaradt: Dr. Burján Katalin, Kovács Lászlóné, Mezeiné Szegedi Erzsébet 

képviselık (távolmaradásuk okát bejelentették). 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Borgula Péter beruházási ügyintézı, 

Kissné Wagner Mária óvodavezetı, 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 9 fı jelen 
van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
Kérte a meghívóban kiküldött napirendek megtárgyalását az írásos elıterjesztések sürgısségre 
hivatkozásai értelmében. Az egyéb bejelentések keretében tájékoztatást fog adni egy-két 
történésrıl. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
319/2013.(VII.19.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
1./ Tanyaprogram 
2./ Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
3./ Mezıberény Város Óvodai Intézménye –foglalkoztatottak létszáma 
4./ Mezıberényi Polgármesteri hivatal felhatalmazása a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 

projektben való részt vételéhez 
5./ Egyéb bejelentés 
 
 
1./ Tanyaprogram 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A pályázatot 2013. július 8-tól 
augusztus 7-ig lehet benyújtani. Három terület kerülne megcélzásra:  
- a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 

vontatott munkagépek, eszközök beszerzése; max. 10 millió Ft pályázható,  
- a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre 2,5 

millió Ft-tal, 
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- tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének 
fejlesztésére, 2 millió Ft-tal lenne pályázva. 

A 10%-os önerı (~1.500 eFt) a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítható. 
Véleménye szerint a pályázat során figyelembe veszik kik azok, akik az elızı években is 
kértek, de nem nyertek támogatást. Mind a három területet külön kell benyújtani, de elınyt 
jelenthet a komplex megvalósítást. A kiküldött határozati javaslatot kérte megszavazni. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
320/2013.(VII.19.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete TP-1-2013-as kódszámú "az alföldi 
tanyák, valamint tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 
fejlesztések, támogatására" pályázatot az 1. célterület, c), d), ea)-ec) céljaira kíván benyújtani 
az alábbiak szerint:  
1./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 
vontatott munkagépek, eszközök beszerzése keretén belül 10.000 eFt összegre, 
1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; 
max. 2.500 eFt összegre,  
1./ea)-ec tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, mobil szőrıvizsgálatokra; 2.000 eFt 
összegre. 
A pályázathoz szükséges - összesen maximum 1.500 eFt - önerıt az önkormányzat a 2013. 
évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatbenyújtásával kapcsolatos 
intézkedések és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
2./ Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés értelmében kérte az okiratmódosítás 
megszavazását. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
321/2013.(VII.19.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti egységes 
szerkezető Alapító Okiratot jóváhagyja. 
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 
 
 
3./ Mezıberény Város Óvodai Intézménye –foglalkoztatottak létszáma 
 
Siklósi István polgármester a 42+ 2 fı létszám engedélyezését kérte az óvodáknál, mivel az új 
óvoda vonatkozásában az óvodavezetı kimutatta a szeptemberben induló 2013/2014-es 



 3 

nevelési évben szükséges foglalkoztatotti létszámot. A fizikai alkalmazott bérét továbbra is az 
önkormányzatnak kell finanszírozni, a pedagógusok bérét központilag finanszírozzák. 
Gyakorlatilag plusz létszám azért keletkezik, mert ahol legalább három csoport mőködik, ott 
pedagógiai asszisztenset foglalkoztatni kell.    
 
Barna Márton képviselı kérdése arra irányult, hogy az intézményvezetı-helyettesek 
mennyiben tudják segíteni a vezetı óvónı munkáját? 
 
Kissné Wagner Mária óvodavezetı véleménye szerint a helyettesek sok segítséget nem tudnak 
nyújtani a gazdálkodás területén, mindegyikıjük tagóvoda vezetı is.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
322/2013.(VII.19.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Óvodai 
Intézménye létszámát az alábbiak szerint fogadja el: 

Megnevezés: Létszám 
Vezetı óvónı 1 fı 
Intézményvezetı-helyettes 2 fı 
Tagóvoda-vezetı 3 fı 
Óvodapedagógus 19+1 fı* 
Dajka, vagy gondozó-takarító 11+3 fı* 
Pedagógiai asszisztens 4 fı 
Fizikai alkalmazott (karbantartó – udvaros) 1 fı 
Ügyviteli alkalmazott (óvodatitkár) 1 fı 
Összesen: 42+4 fı* 

                     * a + fı határozott idejő szerzıdéssel alkalmazott létszámot jelent 
A Képviselı-testület megbízza Dr. Földesi Szabolcs jegyzıt, hogy a létszámadatok 
átvezetéséhez Mezıberény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 
5/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elı. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
  Kissné Wagner Mária mb. óvodavezetı 
Határidı: 2013. augusztusi képviselı-testületi ülés 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, hogy a Liget téri ingatlan átalakítási 
költsége nagyobb, mint ami eredetileg számolva lett. Az augusztusi testületi ülésre a fedezet 
biztosítása érdekében elıterjesztés fog készülni, de az óvoda kialakítási munka fontossága, a 
rendkívüli sürgısség miatt aláírta a szerzıdést, 2 millió Ft összegig erre felhatalmazása van. 
 
 
4./ Mezıberényi Polgármesteri hivatal felhatalmazása a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 

projektben való részt vételéhez 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Támogató Szervezet útmutatása alapján a 
Képviselı-testületnek döntenie kell arról, hogy a projektben részt vegyen a Mezıberényi 
Polgármesteri Hivatal, mint a projekt végrehajtásában részt vevı szervezet, illetve a hivatal 
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munkatársai végezzék el a projektmenedzsmenti feladatokat. Az önkormányzatnak a 
támogatási szerzıdést módosítania szükséges. 
 
Borgula Péter beruházási ügyintézı elmondta, hogy az önkormányzatok és hivatalaik 
gazdálkodásának szétválasztása miatt két külön adószám lett, de vannak olyan számlák a 
pályázatot érintıen, hogy a hivatal kapja, de az önkormányzat lenne rá a jogosult. A projekt 
végrehajtásban mivel bekerül a hivatal, elszámolható válik minden sor. 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, hogy a hivatal dolgozói munkaidın túl végzik-e a 
koordinálást? 
 
Borgula Péter beruházási ügyintézı igen választ adott. 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
323/2013.(VII.19.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a Mezıberényi 
Polgármesteri Hivatalt, mint a projekt végrehajtásában részt vevı szervezetet (Név: 
Mezıberényi Polgármesteri Hivatal; Postacím: 5650 Mezıberény, Kossuth tér 1.; 
Székhely/Lakcím: 5650 Mezıberény, Kossuth tér 1.; Azonosító szám (törzs-
szám/Cégjegyzékszám): 345352; Adószám/adóazonosító jel: 15345352-2-04; Pénzforgalmi 
számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10402805-50526587-68501004; Aláírásra 
jogosult képviselıje: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı), hogy a „Szociális szolgáltatások hálózati 
együttmőködésének fejlesztése Mezıberény szociális ellátási területén” címő TÁMOP-5.4.9-
11/1-2012-0017 azonosító számú pályázat sikeres elszámolása és megvalósítása (A projekthez 
tartozó és a Polgármesteri Hivatal nevére érkezı számlák elszámolása) érdekében a 
projektben részt vegyen, illetve a projektmenedzsmenti feladatokat a hivatal munkatársai 
végezzék el.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
324/2013.(VII.19.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a „Szociális szolgáltatások hálózati együttmőködésének fejlesztése 
Mezıberény szociális ellátási területén” címő TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 azonosító 
számú projekt sikeres megvalósítása érdekében a Támogatási Szerzıdés módosítását 
(Mezıberényi Polgármesteri Hivatal beemelése a Támogatási Szerzıdésbe, mint a projekt 
végrehajtásában részt vevı szervezet) aláírja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
5./ Egyéb bejelentés 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy a Békés Manifest közgyőlésén 
elhangzott, hogy a július 1-tıl megváltozott jogszabályok miatt ellehetetleníti munkájukat 
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(nem tudják finanszírozni), hogy a hulladék lerakási díj nem hárítható tovább a szolgáltatást 
idénybevevıre. Megoldást kell keresni, kérték a győlésen, hogy a Békés-Manifest és DARFŐ 
egyeztessen egymással. Mezıberényben egyelıre kedvezı az a megoldás, hogy a kommunális 
adó formájában kerül beszedésre, illetve kifizetésre a díj. Augusztus végén újra tárgyalás lesz 
a szakmai lehetıségekrıl. Gondként jelentkezhet az is, ha a békéscsabai lerakóhely egy idıre 
nem tudja fogadni a szemetet. A Békés-Manifest-bıl kilépett a Tappe és a békési cég, így 
100%-ig önkormányzati tulajdon keletkezett, tulajdonrészüket Tarhos és Bélmegyer vásárolta 
meg. 
A belvízprogramról a tegnapi napon, július 18-án tartottak egyeztetést Budapesten. 
Mezıberény a 23%-os készültséggel jó helyzetben van a többiekhez képest. A zártcsatorna 
részek, a nagy átmérıjő átereszek munkálatai vannak elmaradva. A finanszírozási rész 
alakulásánál 14 millió Ft a pótmunka igény. Adott helyeken pl. gázvezeték lejjebb helyezése, 
villamos és egyéb alépítmények elhelyezése, aknaszemek szintre hozása. Az önkormányzat az 
idei költségvetésben a teljes költséghez biztosította az önerı mértékét, a kivitelezı pedig 
olcsóbban vállalta a munkát, így a forrás biztosított.  
Tudatta, hogy a július 20-án polgárır napot tartanak Békésen, kérdésük, hogy az 
önkormányzat szándékozik-e a mezıberényi felterjesztett személy, Róth Mihály részére 
elismerésként egy kis ajándékcsomagot összeállítani. A testület támogatását határozattal kérte 
megerısíteni. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
325/2013.(VII.19.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja, hogy a 2013. július 20-i 
Polgárır Nap rendezvényen Róth Mihály mezıberényi polgárır az önkormányzat részérıl 
tárgyi jutalomban részesüljön.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli 
ülést.  
 
 

k.m.f. 
 

 
 
               Siklósi István                                                                 Dr. Földesi Szabolcs 
               polgármester                                                                          jegyzı 
 
 
 


