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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. szeptember 15-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, Harmati László, Kovács Edina, Kovács Lászlóné, Mezeiné 
Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık.  

                          
                         Az elsı napirend tárgyalása közben érkezett meg az ülésre Halász Ferenc és 

Körösi Mihály képviselı. 
                          
                        Távolmaradt az ülésrıl Debreczeni Gábor képviselı (távolmaradását 

jelentette.) 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Szvitán Zoltán pénzügyi osztály 

vezetıje, 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 jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyzı. 
 
 
Siklósi István polgármester a meghívóban megjelölt napirend megtárgyalását kérte. A 
rendkívüli ülés tartását indokolta, hogy Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi I. félévi 
teljesített gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetérıl a tájékoztatást még a mai napon meg kell 
küldeni a MÁK felé. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén megtárgyalta az 
anyagot, melyet elfogadásra ajánlott. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
345/2014.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Tájékoztató Mezıberény Város Önkormányzata 2014. I. félévi teljesített gazdálkodásáról 

és pénzügyi helyzetérıl 
2./ Bejelentések 
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1./ Tájékoztató Mezıberény Város Önkormányzata 2014. I. félévi teljesített gazdálkodásáról 
és pénzügyi helyzetérıl 

 
 
Siklósi István polgármester bevezetésként jelezte, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
ülésén két kérdés merült fel, a személyi juttatások túl teljesítésére, valamint összességben a 
tartalékokra vonatkoztatva. Az elıterjesztés érthetı, átlátható, megfelelı részletességgel írta le 
a pénzügyi osztály. 
 
 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı elmondta, hogy a bevétel túlteljesítése a 
pénzmaradvány beemelésébıl származik, illetıleg a beszámoló elkészítéséhez késın érkezı 
támogatások nem voltak bedolgozhatóak.  
 
 
(Halász Ferenc és Körösi Mihály megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma 11 fı.) 
 
 
Siklósi István polgármester megemlítette, hogy az augusztusi testületi ülésen is szóba került, 
nem tudható még mekkora források lesznek év végéig, a cafetéria ügyében a biztonságos 
tervezés érdekében meg kell várni november elejét, látható legyen az intézményeknél, mi az, 
amivel számolni lehet. A fejlesztési tartalék tekintetében bizottsági ülésen ismertette, hogy 
számszerően a 600 millió Ft-ot meghaladja, 370 millió Ft körüli az a rész, ami folyamatosan 
mozdítható, vannak lekötött és kölcsönbe adott összegek, melyeknek visszaérkezésük 
biztosított. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a 2014. I. félévi teljesített 
gazdálkodásról és pénzügyi helyzetrıl szóló tájékoztatás elfogadását. A határozat 
meghozatalához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
346/2014.(IX.15.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete elfogadja a Mezıberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. 
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.  
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 15. 
 
 
2./ Bejelentések 
 
Siklósi István polgármester a nagy esızések miatti állapotról számolt be. Viszonylag kevés 
volt az a helyszín lakóingatlanoknál, gazdasági területeken, ahol problémát okozott a víz. Az 
aknák több helyen nem vezetik el a vizet, a mai napon végig járják ismét a város területét, az 



 3 

eldugult átereszek kitakarításának meg kell történnie. A Szénáskert utcán olyan helyek is 
vannak, ahol nincs árok, valamint a farmezsgyés árkoknál is meg kell oldani a vízelvezetést. 
A külterületi földekkel egyelıre nem tudnak mit kezdeni, de a Körösnél megnyitották a 
szivattyúkat. 
 
 
Körösi Mihály képviselı kérte, a Thököly utca Kinizsi utca sarkán lévı áteresz is legyen 
megvizsgálva.  
 
 
Halász Ferenc képviselı a Mónus Illés utcai áteresz, valamint a Frey Ádám utca problémáját 
említette. A Mátyás kir. utca Szabó Á. utca sarkán, a boltnál parkoló lett kialakítva, 
véleménye szerint ott áteresz nem lett lerakva.  
 
 
Siklósi István polgármester kérte a képviselıket, jelezzék, ha ingatlanokat, lakásokat, érintı 
problémákat észlelnek. Megállapítható, hogy a belvízelvezetı-rendszer sokat ér, még ha nincs 
is teljesen készen. Az átereszek ilyenkor mutatják meg, hol vannak eldugulva. A környezı 
településeken is hasonló a helyzet, remélhetıleg az idıjárás rövid idın belül kedvezıbb lesz. 
 
Bejelentette, hogy pályázathoz kivitelezı kiválasztása érdekében, pénteken, szeptember 19-én 
½ 8-kor újabb rendkívüli ülést kell tartani. 
 
Megköszönte a részvételt, a rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánította. 
 

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


