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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. április 24-én 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 

 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os 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: Frey Mihály aljegyzı, a hivatal érintett ügyintézıi, meghívottak, 
intézményvezetık, érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kábel TV nézıit. Külön tisztelettel 
köszöntötte az intézményvezetıi állásra pályázókat, valamint a jegyzıi pályázatra vállalkozó 
személyeket. Megállapította, hogy a rendkívüli ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 
12 fıs képviselı-testület tagjai közül mindenki jelen van. A rendkívüli ülés összehívását az 
indokolta, hogy az intézményvezetıi pályázatok elbírálásnak határideje április 30-al lett 
meghatározva, és miután munkaszüneti napra esik, a munkatervben meghatározott ülés 
idıpontja pedig május 2-ára lett kitőzve, így rendkívüli ülés tartása vált szükségessé. A 
jegyzıi pályázatok elbírálása azért történik zárt ülésen, mert két pályázó is a zárt tárgyalást 
kérte. Az egyéb bejelentéseknél sürgısséggel kéri megtárgyalni a közösségi közlekedés 
pályázaton való részvételt, mivel a pályázat hiánypótlásának határideje április 29-e. 
 
Ismertette, hogy az aljegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Debreczeni Gábor és Halász Ferenc képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester az elızıekben ismertetett napirendi pontokat határozattal kérte 
elfogadni. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
209/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
Nyílt ülés 
1./ Óvodavezetıi pályázatok elbírálása, óvodavezetı választása 
2./ Általános Iskola igazgatói pályázatok elbírálása, igazgató választása 
3./ Gimnáziumi igazgatói pályázatok elbírálása, igazgató választása 
4./ Egyéb bejelentés 
     - Közösségi közlekedés címő DAOP-3.2.1/A-11 azonosítószámú pályázaton való részvétel 
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Zárt ülés: 
1./ Jegyzıi pályázatok elbírálása, jegyzı választás 
2./ Egyéb bejelentés 
 
 
1./ Óvodavezetıi pályázatok elbírálása, óvodavezetı választása 
2./ Általános Iskola igazgatói pályázatok elbírálása, igazgató választása 
3./ Gimnáziumi igazgatói pályázatok elbírálása, igazgató választása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a három intézménynél 2012. július 31-el a 
vezetık megbízatása lejár, így meghirdetésre kerültek a vezetıi pályázatok. A pályázatokra 
határidıig óvoda esetében 3 pályázat, az általános iskola esetében 2 pályázat, a gimnáziumnál 
1 pályázat érkezett be. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság döntése alapján a 
képviselı-testület az április 3-i rendkívüli ülésén az óvodavezetıi pályázatok közül kettıt, az 
általános iskola esetében egy pályázatot, formai hibák miatt érvénytelennek minısített. Mind 
három intézménynél 1-1 érvényes pályázat van, valamennyi esetében a szükséges 
véleményeztetési eljárás lefolytatásra került. Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén a 
képviselık nagyszámban vettek részt, meghallgatták a pályázókat, a bizottság megtárgyalta a 
pályázatokat és támogató javaslatokkal éltek. A testület titkos szavazással hozza meg 
döntését. Elsıként megkérdezte a pályázókat, kívánnak-e pályázatukhoz kiegészítést tenni.  
 
 
Kissné Wagner Mária óvodavezetıi állásra pályázó szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni, a 
feltett kérdésekre szívesen ad választ. 
 
 
A képviselık részérıl a pályázatot érintıen kérdés nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester tisztázásképpen rákérdezett, hogy a Petıfi Sándor Gimnáziumban 
miként lehet szakközépiskolai érettségit szerezni? 
 
 
Kissné Wagner Mária óvodavezetıi állásra pályázó válaszként közölte, szakiskolában kezdte 
tanulmányait, onnan jelentkezett át és fejezte be tanulmányait a gimnáziumban. 
  
 
Öreg István általános iskola fıigazgatói állásra pályázó szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni a 
pályázati anyagához. Feltett kérdésekre szívesen válaszol.  
 
 
A képviselık részérıl a pályázatot érintıen kérdés nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, az intézményt érintıen voltak-e korábban olyan 
tárgyalások, hogy a csárdaszállási iskola is idekerüljön, a feladatellátást a mezıberényi 
általános iskola végezze? Részt vett-e az egyeztetésen a fıigazgató úr? 
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Öreg István az általános iskola fıigazgatója válaszként közölte, tudomása szerint voltak 
egyeztetések, de Csárdaszállás úgy döntött, hogy Gyomaendrıddel köt társulási 
együttmőködést. A tárgyaló delegációban személyesen nem vett részt.  
 
 
Szilágyi Tibor gimnázium igazgatói állásra pályázó sem kívánt szóbeli kiegészítéssel élni 
pályázatához, de a kérdésekre szívesen válaszol.  
 
 
A képviselık részérıl a pályázatot érintıen kérdés nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, a gimnázium esetében nagyra tartja a benyújtott 
pályázatot, mivel az igazgató úr már tudta, hogy amennyiben az egyházzal való tárgyalások 
eredményre vezetnek, nem maradhat intézményigazgató az egyházi jogszabályok szerint.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, mind három 
érvényes pályázat esetében javasolják az intézményvezetık kinevezését. Úgy tőnik, az óvoda 
van a legbiztonságosabb helyzetben, mivel az általános iskola és gimnázium kikerülhet az 
önkormányzat fenntartási körébıl. A gimnázium esetében már tárgyalások folynak az egyházi 
fenntartásba kerülésrıl. A bizottsági ülésen hosszasan egyeztetve, véleménycsere alakult ki az 
oktatási intézmények programjairól.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Siklósi István polgármester a titkos szavazás menetét ismertette. Elsıként arról kért döntést, 
hogy a jelöltek neve felkerüljön a szavazólapra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
210/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mezıberényi 
Kistérségi Óvoda óvodavezetıi pályázat szavazólapjára kerüljön fel Kissné Wagner Mária 
neve.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
211/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mezıberényi 
Kistérségi Általános Iskola fıigazgatói pályázat szavazólapjára kerüljön fel Öreg István 
pályázó neve. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
212/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezıberényi Petıfi 
Sándor gimnázium igazgatói pályázat szavazólapjára kerüljön fel Szilágyi Tibor pályázó 
neve. 
 
 
Siklósi István polgármester intézményenként meghatározva a szavazás menetének 
meghatározásáról kért döntéshozatalt.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
213/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
óvodavezetıjének titkos szavazással történı megválasztásához az alábbi szavazási menetet 
határozza meg: 
- a szavazás során, amennyiben a jelöltre a képviselı-testület tagjai minısített többségben (7 

szavazat) „igen”-nel szavaznak, kinevezésre kerül; 
- abban az esetben, ha nem kapja meg a jelölt a képviselı-testület tagjainak minısített 

többségő szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat ismételten kiírásra kerül az 
álláshelyre. 

 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
214/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola fıigazgatójának titkos szavazással történı megválasztásához az alábbi szavazási 
menetet határozza meg: 
- a szavazás során, amennyiben a jelöltre a képviselı-testület tagjai minısített többségben (7 

szavazat) „igen”-nel szavaznak, kinevezésre kerül; 
- abban az esetben, ha nem kapja meg a jelölt a képviselı-testület tagjainak minısített 

többségő szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat ismételten kiírásra kerül az 
álláshelyre. 

 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
215/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a mezıberényi Petıfi Sándor 
Gimnázium igazgatójának titkos szavazással történı megválasztásához az alábbi szavazási 
menetet határozza meg: 
- a szavazás során, amennyiben a jelöltre a képviselı-testület tagjai minısített többségben (7 

szavazat) „igen”-nel szavaznak, kinevezésre kerül; 
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- abban az esetben, ha nem kapja meg a jelölt a képviselı-testület tagjainak minısített 
többségő szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat ismételten kiírásra kerül az 
álláshelyre 
 
 
Siklósi István polgármester a titkos szavazás lebonyolítása érdekében elrendelt szünet elıtt 
kérte az egyéb bejelentések között felvett napirendet megtárgyalni. 
 
 
4./ Egyéb bejelentés 
     - Közösségi közlekedés címő DAOP-3.2.1/A-11 azonosítószámú pályázaton való részvétel 
 
 
Siklósi István polgármester a sürgısségi indítványt az SZSZ 20.§(2) bekezdés, valamint 21.§ 
hivatkozással terjesztette be. 
 
 
Borgula Péter beruházási ügyintézı ismertette az írásos elıterjesztést arról, mit szeretne 
megvalósítani az önkormányzat. Tudatta, hogy április 10-én nagy gyorsasággal kellett 
benyújtani a pályázatot, melynek hiánypótlása  április 19-én megérkezett. Észrevételezték, 
hogy képviselı-testületi határozat nem került csatolásra. Ennek oka az volt, hogy késın 
kerültek összeállításra a pontos költségvetések. A hiánypótlást, mint egyéb pontokat is, április 
29-ig kell benyújtani. Kéri a képviselı-testülettıl a határozati javaslatok megszavazását. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy kétszer változott meg a pályázat beadási 
határideje, eredetileg a május 20-i határidıvel arra lehetett számítani, hogy elég lesz a május 
2-i ülésen tárgyalni. Április 10-re módosulással az akkori elıkészítettség szerint lehetett 
benyújtani a pályázatot, most pedig a kiegészítéseket, hiánypótlást kérik. Az 5%-os önerıvel 
kedvezı lehetıség nyílna arra, hogy a buszvárók kialakítása, buszforduló megerısítése 
megvalósuljon. 
 
 
Barna Márton képviselı kérdése, amennyiben nem nyeri meg az önkormányzat a kért 
összeget, várható-e a buszvárók felújítása? 
 
 
Borgula Péter beruházási ügyintézı válaszként elmondta, a pályázatnak két változata van, 
többlet önerıt igényelhet a beruházás, vagy pedig mivel a Kbt. hatálya alá tartozó beruházás 
történik,  a benyújtott ajánlatok bírálata alkalmával kiderülhet az is, hogy kevesebb összegbıl 
is megvalósítható a felújítás, akkor ez alapján osztódik az 5% és 95%. 
 
 
Harmati László képviselı támogatásra javasolta a pályázat benyújtását, a buszforgalom 
útvonala rendezıdhet, és a térfigyelı kamerarendszer kiépítése is megvalósul.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztés két határozati javaslatát.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
216/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-3.2.1/A-
11 pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: Közösségi közlekedés fejlesztése Mezıberényben 
- A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezıberény, hrsz: 0320; 951/1; 951/2; 

951/3; 3537; 3542/2; 3543; 3544/9; 2601/1; 2601/6; 2601/7; 2601/8; 2601/9; 2284/1; 
2284/3; 2284/4; 2284/5; 2284/6  

- A projekt összes költsége: 134.325.429,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erı költsége: 6.716.272,- Ft 
- Az önkormányzati önerı forrása: saját forrás 
- A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: 127.609.157,- Ft. 
- Az önkormányzat kötelezettségvállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében 
elkülöníti. 

Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: 2012. május 03. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
217/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a ”Közösségi közlekedés fejlesztése 
Mezıberényben” – DAOP-3.2.1/A-11 pályázaton való részvételhez a szükséges önerıt 
6.716.272,- Ft-ot a 2012. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés, 2012.08. havi testületi ülés 
 
 
Siklósi István polgármester szünetet rendelt el a titkos szavazással történı, intézményvezetıi 
választás idejére.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
titkos szavazásról készült jegyzıkönyvek alapján a választások eredményét intézményenként. 
Mind három megválasztott vezetınek jó munkát kívánt. 
 
(Az óvodavezetı választás titkos szavazásáról készült jegyzıkönyv a jegyzıkönyv 1. sz. 
melléklete,  
az általános iskola fıigazgató választás titkos szavazásáról készült jegyzıkönyv a 
jegyzıkönyv 2. sz. melléklete,  
a gimnázium igazgató választás titkos szavazásáról készült jegyzıkönyv a jegyzıkönyv 3. sz. 
melléklete.) 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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218/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a mezıberényi Kistérségi Óvoda 
óvodavezetıjének titkos szavazással történı megválasztásánál 11 igen szavazattal Kissné 
Wagner Mária, az elfogadott választási szabályok alapján, a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
óvodavezetıje lett.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
219/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola fıigazgatójának titkos szavazással történı megválasztásánál 9 igen szavazattal Öreg 
István, az elfogadott választási szabályok alapján, a Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola 
fıigazgatója lett.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
220/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a mezıberényi Petıfi Sándor Gimnázium 
igazgatójának titkos szavazással történı megválasztásánál 11 igen szavazattal Szilágyi Tibor, 
az elfogadott választási szabályok alapján, a mezıberényi Petıfi Sándor Gimnázium 
igazgatója lett.  
 
 
Siklósi István polgármester megerısítést kért a megválasztott vezetıktıl, hogy a kinevezéssel 
egyidıben megállapított juttatásokat elfogadják. 
 
 
Kissné Wagner Mária pályázó az illetmény megállapítását elfogadta, megköszönte a testület 
bizalmát remélve, hogy sikeres lesz az együttmőködés.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
221/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Kissné Wagner Mária (Mezıberény, 
Mátyás kir. u. 26. sz.) pályázót – a határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyát megtartva, 
(óvodapedagógus munkakörbe) - megbízza a Mezıberényi Kistérségi Óvoda óvodavezetı 
beosztás (magasabb vezetı) ellátásával 2012. augusztus 1.  napjától 2017. július 31. napjáig. 
A Képviselı-testület Kissné Wagner Mária illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi 
223.700-Ft-ban (Kettıszázhuszonháromezer-hétszáz forint) állapítja meg a következı 
részletezés szerint : 
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- alapilletmény (Kjt  „G” fizetési osztály, 9 fizetési fokozat)  
+  további szakképzettség  miatti illetmény  (Kjt. 66. § (4) bek. 5%) 

169.228,-Ft 
    8.461,-Ft 

Garantált illetmény kerekítve 177.700,-Ft 
- magasabb vezetıi pótlék (a pótlékalap 230 %-a)   46.000,-Ft 

Összesen: 223.700,-Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint.  
 
 
Öreg István pályázó az illetmény megállapítását elfogadta, megköszönve a testület bizalmát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
222/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Öreg István (Mezıberény, Gyıri J. u. 
5/C sz.) pályázót – a határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyát megtartva (pedagógus 
munkakörbe) - megbízza a Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola fıigazgatói beosztás 
(magasabb vezetı) ellátásával 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig. 
A Képviselı-testület Öreg István fıigazgató illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi 
326.700-Ft-ban (Háromszázhuszonhatezer-hétszáz forint) állapítja meg a következı 
részletezés szerint : 
- alapilletmény (Kjt  „I” fizetési osztály, 12 fizetési fokozat)  

+  további szakképzettség  miatti illetmény  (Kjt. 66. § (4) bek. 10%) 
242.465,-Ft 
  24.247,-Ft 

Garantált illetmény kerekítve 266.700,-Ft 
- magasabb vezetıi pótlék (a pótlékalap 300 %-a)   60.000,-Ft  
Összesen: 326.700,-Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint. 
 
 
Szilágyi Tibor pályázó az illetmény megállapítását elfogadta, megköszönte a testület 
bizalmát, melyet eddigi munkája elismeréseként értékeli.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
223/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szilágyi Tibor (Mezıberény, Kereki 
u. 10. sz.) pályázót – a határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyát megtartva (pedagógus 
munkakörbe) – megbízza a mezıberényi Petıfi Sándor Gimnázium igazgatói beosztás 
(magasabb vezetı) ellátásával 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig. 
A Képviselı-testület Szilágyi Tibor igazgató illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi 
289.200- Ft-ban (Kettıszáznyolcvankilencezer-kettıszáz forint) állapítja meg a következı 
részletezés szerint : 
- alapilletmény (Kjt  „I” fizetési osztály, 8 fizetési fokozat)  

+  további szakképzettség  miatti illetmény  (Kjt. 66. § (4) bek. 10%) 
208.385,-Ft 
  20.839,-Ft 
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Garantált illetmény kerekítve 229.200,-Ft 
- magasabb vezetıi pótlék (a pótlékalap 250 %-a)  
- idegennyelvtudási pótlék (a pótlékalap 50 %-a) 

 50.000,-Ft 
 10.000,-Ft 

Összesen: 289.200,-Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint. 
 
 
Siklósi István polgármester gratulált a megválasztott vezetıknek. Eredményes és jól 
együttmőködı munkát kívánt mindegyikıjüknek akkor is,  ha nem maradnak önkormányzati 
fenntartásban. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönve az érdeklıdést, befejezettnek 
nyilvánította a rendkívüli testületi ülés nyílt részét, a képviselık zárt ülésen folytatják a 
munkát. 

 
k.m.f. 

 
 
                   Siklósi István                                                                  Frey Mihály  
                   polgármester                                                                     aljegyzı 
 
 
 
                Debreczeni Gábor                                                           Halász Ferenc 
                       képviselı                                                                       képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                                   jkv.hitelesítı  
 


