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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 3-án 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 

 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Lászlóné, Körösi 
Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 

                         (Dr. Burján Katalin az elsı napirend tárgyalása közben érkezett meg az 
ülésre.) 

 
Távolmaradt az ülésrıl Kovács Edina képviselı (távolmaradásának okát 

bejelentette). 
 

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, Hidasi Zoltán 
pénzügyi osztályvezetı. 

 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 10 fı jelen 
van. Szükségesnek tartotta a rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívását az 
534/2011.(X.24.)sz. határozat újbóli megtárgyalása miatt. 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Barna Márton és Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester a meghívóban kiküldött napirendeket kérte megszavazni azzal, 
hogy a zárt ülésen Gyıri Sándor kérelme ismételten elıvezetésre kerül. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
552/2011.(XI.03.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1.) Az 534/2011.(X.24.)sz. határozat újbóli megtárgyalása 
2.) Egyéb bejelentés 
Zárt ülés: 
1.) Volt Bútoripari Rt. terület-eladás 
2.) Gyıri Sándor kérelme 
 
 



 2 

1.) Az 534/2011.(X.24.)sz. határozat újbóli megtárgyalása 
 
 
Siklósi István polgármester kérte újra tárgyalni az 534/2011.(X.24.)sz. határozattal hozott 
döntést, amelyben  a Berényi Gyermek FC-nek 300 eFt támogatást biztosít a testület azzal a 
feltétellel, hogy amennyiben az MLSZ-tıl megkapják a játékvezetıi díjakat, akkor azt 
maximum 300 eFt-os összegig fizessék vissza az önkormányzat. A Gyermek FC két levelet is 
benyújtott, egyet szeptember 30-án az Oktatási és Kulturális Bizottságnak, egy másikat 
október 13-án a képviselı-testületnek. A bizottsághoz eljuttatott levélben leírják, hogy 
amennyiben nem érkezik meg számlájukra az MFC-tıl a szerzıdésben foglalt 300 eFt, úgy 
nem tudják fizetni az utazási és játékvezetıi költségeket. A Képviselı-testületnek írt levélben 
már két összegre hivatkoznak, ezért firtatta az elmúlt ülésen, hogy mekkora a hiány összege. 
Számára nem világos melyik az igazi információ, az hogy 300 eFt hiányzik a játékvezetıi 
díjakhoz, vagy pedig az MFC-tıl remélt 300 eFt külön hiányzik még nekik. Azt tudja, hogy 
sok minden összecsúszik, a Bozsik Program két részbıl áll, az egyik a diáksport 
egyesületekkel, gyakorlatilag az iskolákkal kötött megállapodások, a másik pedig az 
egyesületekkel kötött program alapján mőködik. Mezıberényben az a szerencsés vagy 
szerencsétlen helyzet állt elı, hogy az iskolai DSE által szervezett Bozsik Program 
mérkızésein is nagyjából ugyanazok a gyerekek vesznek részt, akik az egyesületi versenyben. 
Akkor lehetne tisztán látni, ha kimutatást készítenének, ahol az egyik oldalon ott lenne a 
bevétel, másik oldalon a kiadásrész. Ezt nem kérheti a testület, maximum a támogatás 
összegével számoltatható el bármely támogatott szervezet.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı közölte, hogy a jogszabályi hivatkozásnak utána nézett az újra 
tárgyalásra vonatkozóan, és az helytálló. A meghozott határozatban, a megfogalmazás 
értelmében az önkormányzat érdeke valamilyen szinten sérül, mert ha nem írja ki az MLSZ a 
pályázatot, akkor a 300 eFt visszafizetése nem történik meg. Informálódott mindkét 
sportegyesületnél, és azt a problémát látja, hogy a két csapat nem szívleli egymást, és nyílván 
mind a kettı megtesz mindent azért, hogy a másikat rossz színben tüntesse fel. Amennyiben 
vissza is vonja az 534/2011.(X.24.) számú határozatot a képviselı-testület, el kellene dönteni, 
hogy akar-e ilyen pótbeadványok függvényében jelentıs anyagi támogatást biztosítani a civil 
szervezetek részére, mert innentıl kezdve, jönni fog más is. Kihangsúlyozta, hogy a 
visszahozott határozat ténylegesen az önkormányzat érdekeit sértheti, hiszen az MLSZ 
támogatása nem biztos. Azt is el tudná képzelni, hogy visszatérítendı támogatást nyújtana a 
képviselı-testület, melynek elszámolási ideje 2011. december 31., és innentıl kezdve szakítva 
lenne azzal a gyakorlattal, hogy pótbeadványok hatására, jelentıs összegben legyenek 
részesítve egyesületek.  
 
 
/Dr. Burján Katalin megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 11 fı./ 
 
 
Harmati László képviselı pitiáner ügynek tartotta ahhoz ezt a 300.000 Ft biztosítását,              
-ráadásul vissza is fog térülni-, hogy rendkívüli ülés került összehívásra. Az biztos igaz, hogy 
mind két egyesület csúsztat, de a kötelezvényt az MFC-nek ki kell fizetnie, és a Gyermek FC-
nél a 400.000 Ft bírói díj pluszként jelentkezik, ilyen korábban nem volt. A testülettıl a 
400.000 Ft megfizetéséhez kértek segítséget, a meghozott határozatot jónak tartotta.  
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Körösi Mihály képviselı véleménye szerint a civil szervezeteknél meg kellene nézni, kik 
azok, akik kaphatnának támogatást, tényleg rendet kellene tenni. A meghozott határozat a 
testület bizonytalanságát mutatja, úgy adta oda a pénzt, hogy majd fizesse vissza a Gyermek 
FC. Akart segíteni a testület. Személy szerint egyformán támogatná a két futball klubot, 
hiszen nagy a baj az MFC-nél is. Az biztos, hogy a Gyermek FC támogatása emelkedett az 
évek során, az is igaz, hogy pályázatokon részt vesznek, és nyernek. Rendkívüli támogatást 
még nem kértek az Oktatási és Kulturális Bizottságtól, míg az MFC a maradványból több 
ízben kapott. Úgy tőnik, most rendkívüli helyzet van, azt nem tudja, hogy az egyesületek 
vezetése miatt, vagy az országban elıállt helyzet miatt, lehet mind a kettı miatt, és akkor 
támogatni kell ıket, mind a kettıt egyformán. Az biztos, hogy az MFC-vel kapcsolatban a 
bizottsághoz semmi reklamáció nem érkezett, a Gyermek FC támogatásával kapcsolatban 
viszont igen.  
 
 
Barna Márton képviselı 100.000 Ft támogatást adna a Gyermek FC-nek, és amennyiben az 
MFC-tıl megkapják a 300.000 Ft-ot, ki tudnák fizetni a bírói díjat az MLSZ felé. Az MFC 
részérıl is jó lett volna hallani a történteket, értesülése szerint nekik is meg van a maguk 
igaza. 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı is egy kicsit sértésnek érezte rendkívüli ülés tartását ebben az 
ügyben. Ennél sokkal nagyobb horderejő dolgokról döntött a testület, pl. a mazsorett 
egyesület is megkapta szó nélkül, egységesen a támogatást.  
 
 
Nagy Sándor képviselı megjegyezte, azon túl, hogy az önkormányzat nem köteles 
támogatásokat adni, próbálja megmenteni a sportot a testület. Véleménye szerint az MFC 
kicsit „átveri” a többi csapatot, mivel beleszámítja a Gyermek FC játékosait a pontszámba, 
ezáltal többlet pénzhez jut. A jelenlegi határozatot annyiban módosítaná, hogy a nyújtott 
támogatást akkor is fizesse vissza a Gyermek FC, amennyiben az MFC átutalja nekik a 
szerzıdésben vállalt 300.000 Ft-ot. Amennyiben az MFC nem tudja kifizetni a 300.000 Ft-ot, 
javasolja, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság jövıre vonja le tılük.  
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester a tévedések tisztázása érdekében kérte Mezeiné Szegedi 
Erzsébetet, a mazsorettek vezetıjét, ismertesse hányszor kapott az egyesület az 
önkormányzattól támogatást. Az biztos, hogy egy civilszervezet sem kért annyi támogatást, 
mint a futballisták, többször vissza is lettek utasítva.  
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı, a mazsorettek vezetıje a felvetett kérdésre reagált. A 
mazsorett együttes a mővelıdési központ egyesületeként senkitıl nem kap támogatást. A 
mővelıdési központnak nem ad a város pénzt arra, hogy fenntartsa magát. Személy szerint 
igen is büszke arra, hogy fenntartják magukat. Négy vagy öt éve biztos, hogy nem kaptak 
támogatást. Pályáznak, dolgoznak, fellépıi díjaik vannak és a városnak mindig ingyen 
rendelkezésre állnak fellépéseikkel. Képviselıként fontosnak tartja, hogy a civilszervezetek 
kerüljenek felülvizsgálatra. A futballistáknál kialakult probléma a belügyük, nem szólhat bele 
a testület, hogy milyen szerzıdést kötöttek egymással. A Gyermek FC két kérelme nem 
ugyanarról szól, úgy néz ki már 700.000 Ft hiányzik. Kiszámíthatatlan dolgok adódhatnak, de 
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csak visszafizetéssel tudja támogatni a kérelmet. Egy egyesület annyi versenyre jelentkezzen, 
amire a pénzük engedi. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı az elmondottakból leszőrve, nagyon egyetértett azzal, hogy felül 
kell vizsgálni az egész rendszert. A civilszervezetek támogatásánál, pályázatuk ismeretében a 
jövıben kétszerre történjen meg a pénz elosztása. A futballisták kérelme egy kicsit 
zavarosnak tőnik, személy szerint nem kölcsönözne, 100 eFt legyen biztosítva támogatásként.  
 
 
Harmati László képviselı, mint az MFC elnökségi tagja megjegyezte, hogy a Gyemek FC 
részérıl jelezték, szívesen leülnének tárgyalni az MFC-vel. A Gyermek FC azért került ilyen 
helyzetbe, mert országos szinten változások történtek. Az MLSZ-tıl amennyiben kapnak 
pénzt, visszafizetik a támogatást. Megjegyezte, hogy egy egyesület elnöke sem kap annyi 
pénzt, mint a mazsorett egyesület vezetıje. 
 
 
Barna Márton képviselı felhívta a figyelmet, hogy a számla nem játékvezetıi díjról szólt, 
hanem rendezési díjról. A kettı nem ugyanaz. Jó lett volna, ha az elmúlt ülésen az MFC is 
képviselte volna magát. A játékvezetıi díj úgy nézett, ki, hogy az MFC befizette a díjat, ezért 
indíthatott egy serdülı csapatot, de ık egyet indítottak az NB II-ben is. Ezt a különbséget, 
mivel a két osztály között különbség van, fizette a megyei labdarúgó szövetség, amit most 
már nem vállalt fel. Innen keletkezett a 404.000 Ft. El kellett volna dönteniük idıben, hogy 
ezt tudják-e finanszírozni. Fenntartva korábbi véleményét, 100.000 Ft-ot odaadva, és az MFC 
által a szerzıdésben vállalt 300.000 Ft biztosításával, meg lenne a szükséges 400.000 Ft.   
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a néptáncosok, mazsorettek nem kapnak éves 
támogatás a várostól, úgy mint a sportegyesületek. A futballistákat nézve, nem biztos, hogy 
csak az MFC „húzza be a csıbe” a többi csapatot, hiszen a Gyermek FC adja a gyerekeket és 
ráadásul a pénzt is ık kapják, visszakapják az MFC-tıl. Szíve szerint azt támogatná 
leginkább, hogy segítve legyen mind a két egyesület úgy, hogy az MFC kapjon 300.000 Ft 
támogatást azzal a feltétellel, hogy kötelezıen adja át a Gyermek FC-nek. Ennek 
köszönhetıen a két szervezet között fennálló szerzıdés teljesítve lenne. A jövıre nézve a 
testületnek majd állást kellene foglalnia, hogy egy egyesületnek sem ad póttámogatást, kivéve 
azokat, akik egész évben nem kapnak támogatást és rendkívüli helyzet áll elı. 
 
 
Harmati László képviselı nem biztos benne, hogy a pénz átutalásra kerülne.  
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı jó ötletnek tartotta a javaslatot, lehet-e kötelezni az MFC-t a 
pénz átadására? 
 
 
Nagy Sándor képviselı véleménye szerint a szerzıdésre hivatkozással legyen biztosítva az 
MFC részére a támogatás, de közvetlenül a Gyermek FC számlájára menjen a pénz. 
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Szekeres Józsefné alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat költségvetésére 
is gondolni kell, rengeteg megvonás várható a jövı évre.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı jelezte, hogy az Áht. alapján kötelezettség vállalásra lehet pénzeszközt 
átadni, meg kell nézni, hogy így ebben a módban a két egyesület közötti megállapodás 
finanszírozására lehet-e pénzeszközt átadni. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint a javaslatával mind a két csapat támogatva 
lenne, mivel nem lehet tudni honnan ered a hiányuk.  
 
 
Frey Mihály aljegyzı kiemelte, az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésen is hangoztatták, 
annak legyen támogatás adva, aki kéri. Az MFC-nek kellene kérelmet benyújtani, abban 
kérve, hogy a Gyermek FC számlájára történjen az átutalás. Jelezte Nagy Sándor képviselı 
felvetésére, hogy a testület nem tehet hatáskör elvonást, a sporttámogatás elosztása az 
Oktatási és Kulturális Bizottság feladata. A jövıre nézve azt ki lehetne mondani, hogy 
kimondottan csak az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe legyen utalva a 
sporttámogatások elosztása. Amennyiben kevés a sporttámogatásnak a tartalékalapja, akkor a 
bizottság kérhetné a testületet pótlásra, így elkerülhetı lenne, hogy a testület vitatkozzon ilyen 
ügyekrıl. 
 
 
Harmati László képviselı jó megoldásnak tartaná, ha mind a két klub segítve lenne az által, 
hogy a 300.000 Ft támogatással az MFC vállalása teljesítettnek tekinthetı a Gyermek FC felé. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a döntés után a Gyermek FC megünnepelte, hogy 
milyen módon kaptak támogatást, bár azt a jelenlévı klubelnök meg sem köszönte a 
testületnek. Meglehetısen rosszíző visszajelzések érkeztek a városból az ünneplés miatt. 
Határozati javaslatot ismertetett, melyet szavazásra bocsátott. Határozathozatal elıtt a korábbi 
határozat hatályon kívül helyezését kérte.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
553/2011.(XI.03.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete visszavonja az 534/2011.(X.24.)sz. 
határozatát. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Szekeres Józsefné, Kovács Lászlóné) 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
554/2011.(XI.03.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 300.000 Ft-ot biztosít támogatásként a 
Berényi Gyermek FC részére azzal, hogy a kiutalás akkor történik meg, amennyiben a 
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Berényi Gyermek FC írásban kinyilatkozza, hogy  amennyiben megkapják a 300.000 Ft-ot, az 
MFC-vel, 2011. március 27-i önálló megállapodásban rögzített támogatást teljes egészében 
kiegyenlítettnek tekintik.  
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A.§. szerint a kedvezményezettet 
számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a felhasználást követı 30 naptári 
napon belül, de legkésıbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Berényi Gyermek FC elnöke 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte, hogy nagyon komolyan gondolkodva tudott elıre 
lépni a testület.  
 
 
2.) Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy a kastély épületének Hısök útja 
felıli részén a tetı beszakadt, hullik a cserép. A javítás nem jelent megoldást, átrakása nagyon 
drága, csak az utcafronti rész kb. fél millió forint lenne. Az utcarészt le kell zárni, mert 
életveszélyt jelent a forgalomra. A novemberi ülésre valamilyen ajánlat be lesz terjesztve. 
Közölte, hogy a közmunkaprogram elindult, bár még a pénz nem érkezett meg a Munkaügyi 
Központtól eszközök vásárlására. A 2012. évi közmunkaprogram beadására viszont 
megérkezett a felhívás, beadási határideje november 11. A korábbihoz képest egészen más 
feltételekkel támogatják az önkormányzatot, 105 eFt/fı keretösszeget engedélyeznek, közben 
pedig pluszfeladatokat adnak. Sok a bizonytalansági tényezı, de a felhívásra a hivatal 
összeállítja az anyagot. 
 Ismertette, hogy a közmeghallgatás december 1-jén lesz megtartva, a rendes ülés idıpontja 
december 23. péntek.  
 
Több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a rendkívüli ülést befejezettnek 
nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatták a munkát.  

 
 

k.m.f. 

 
  
                Siklósi István                                                                   Dr. Baji Mihály 
                polgármester                                                                         jegyzı 
 
 
 
                Barna Márton                                                          Mezeiné Szegedi Erzsébet 
                   képviselı                                                                        képviselı 
                 jkv.hitelesítı                                                                   jkv.hitelesítı        
 
 
 


