
 1 

JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 16-án 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 

 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
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. Baji Mihály jegyzı, Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztályvezetıje, Kálmán János közoktatási szakértı referens, az I. Kerületi 
Evangélikus Egyház lelkésze Lázárné Skorka Katalin, valamint Wagner József 
másodfelügyelı, Wagner Márton a Mezıberényi Német Önkormányzat elnöke, érdeklıdık. 
 
 
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. A rendkívüli ülés összehívását pályázat benyújtási határideje, valamint az 
óvodaátadással kapcsolatos határidık indokolták. Muronnyal történı intézményfenntartó 
társulás létrehozásának lehetıségérıl, valamint az OPSKK igazgató választásról is a 
szakbizottságok állást foglaltak. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Barna Márton  és Dr. Burján Katalin képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a meghívóban kiküldött napirendeket azzal, 
hogy az egyéb bejelentések körében elıvezetésre kerül Muronnyal történı intézményfenntartó 
társulás létrehozásának lehetısége. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
251/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
Nyílt ülés 
1./ 2011. évi nyári gyermekétkeztetés 
2./ Óvodaátadás  (219/2011./IV.26./sz. hat.) 
3./ Egyéb bejelentés 
     - Intézményfenntartó társulás Muronnyal 
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Zárt ülés: 
1./ Pályázat az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetıi) állására  
     (84/2011./II.28./sz. határozat) 
2./ Egyéb bejelentés 
 
 
1./ 2011. évi nyári gyermekétkeztetés 
 
 
Kovács Lászlóné  képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottsággal tartott együttes ülésen a bizottságok  a 2011. évi nyári 
gyermekétkeztetést 150 fı rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek 
részére javasolták biztosítani 49 munkanapon keresztül, 1.359.750 Ft fedezet mellett.  
 
 
Siklósi István polgármester az elmondottakkal kiegészítve szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
252/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete vállalja a 2011. évi nyári 
gyermekétkeztetés biztosítását 150 fı rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 
gyermek részére 2011. június 16-tól 2011. augusztus 31-ig 49 munkanapon keresztül. 
A Képviselı-testület a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés fedezetére az általános tartalék 
terhére 1.359.750 Ft-ot biztosít. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a 2011. évi nyári 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. szeptember 5. 
 
 
2./ Óvodaátadás  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos beszámolót.  Az Evangélikus Egyház arra 
jogosult képviselıi elfogadták a testület 219/2011./IV.26./sz. határozatát. Elkészült a 
Megállapodás tervezet, valamint az annak mellékletét képezı Közoktatási Megállapodás 
tervezet. Felhatalmazást kért az adminisztratív feladatok elvégzéséhez, a megállapodások 
aláírására, a földhivatalnál az óvodaátadással érintett telekkialakítások rendezésére, az 
önkormányzati fenntartású óvodákat érintıen pedig a gyermekek elhelyezésérıl további 
egyeztetés szükséges. A testületi ülés elıtt bizottságok megtárgyalták az elıterjesztést, a 
határozati javaslatok elfogadását támogatták. Kérte a négy határozati javaslat megszavazását. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 



 3 

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
253/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Széchenyi István Német 
Nemzetiségi Tagóvoda fenntartója a Széchenyi István Német Nemzetiség Tagóvoda (5650 
Mezıberény, Luther u. 9.) mőködését 2011. augusztus 31. napjával megszünteti, annak 
fenntartói jogát külön megállapodásokban rögzített feltételek mellett átengedi a 
Magyarországi Evangélikus Egyháznak. 
A megszüntetés miatt szükségessé váló adminisztratív teendık elvégzésével megbízza Siklósi 
István polgármestert, illetve az intézményvezetıket. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
               Öreg István fıigazgató 
               Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
254/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Széchenyi István Német 
Nemzetiségi Tagóvoda fenntartója a Széchenyi István Német Nemzetiség Tagóvoda (5650 
Mezıberény, Luther u. 9.) fenntartói jogát külön megállapodásokban rögzített feltételek 
mellett 2011. szeptember 1. napjával átengedi a Magyarországi Evangélikus Egyháznak. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Megállapodást és az annak mellékletét 
képezı Közoktatási Megállapodást aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
255/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mezıberény 1059 
hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan társasházi státuszát megszünteti. Felhatalmazza 
Siklósi Istvánt, hogy a földhivatalnál az óvodaátadással érintett telekkialakításokkal együtt 
járjon el. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
256/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elrendeli, hogy az intézményvezetık a 
gyermekek elhelyezésére a 2011. májusi rendes testületi ülésre nyújtsanak be javaslatokat. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
               Öreg István fıigazgató 
               Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: 2011. május 30-i testületi ülésre elıterjesztés 
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3./ Egyéb bejelentés 
     - Intézményfenntartó társulás Muronnyal 
 
 
Siklósi István polgármester a képviselık felhatalmazását kérte, az ülés elıtt megtartott 
együttes bizottsági ülésen ismertetettek szerint –ahol felolvasta Murony Község 
Önkormányzati Képviselı-testületének határozatát-, hogy Muronnyal folytathasson tárgyalást 
intézményfenntartó társulásba történı bevonásukról, olyan módon, hogy a mezıberényi, 
bélmegyeri gyerekeket, illetve az önkormányzat pénzügyi helyzetét  hátrány ne érje. Azt tudni 
kell, ha Mezıberény körzetközponti szerepet akar betölteni bármikor is, érdemes felvállalni a 
plusz feladatot. A május 30-i ülésre elı lesz készítve az anyag. Muronyban tájékoztatta a 
szülıket, hogy Mezıberény Önkormányzata tud és akar segíteni gyermekeiken.  
 
 
A képviselık részérıl hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Siklósi István polgármester határozati javaslatot fogalmazott meg, melyet szavazásra 
bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
257/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, folytasson tárgyalásokat Murony községgel, intézményfenntartó társulásba 
(iskola, óvoda tagintézmény) történı bevonásukról, szem elıtt tartva, hogy a jelenlegi 
társulásban érintett gyerekek érdekei ne sérüljenek, illetve az önkormányzat ne kerüljön 
anyagilag hátrányos helyzetbe. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte a figyelmet, az ülést befejezettnek nyilvánította.  A 
képviselık zárt ülésen folytatják a munkát. 
 
 

k.m.f. 

 
  
                Siklósi István                                                                     Dr. Baji Mihály  
                   polgármester                                                                        jegyzı 
 
 
 
                 Barna Márton                                                               Dr. Burján Katalin  
                      képviselı                                                                        képviselı 
                    jkv.hitelesítı                                                                   jkv.hitelesítı         


