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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. május 13-án 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Dr. Burján Katalin, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Kovács 
Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 

 
Távolmaradt képviselı: Debreczeni Gábor (távolmaradását írásban bejelentette) 
 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, valamint Szvitán Zoltán a pénzügyi 

osztály vezetıje, Hidasi Zoltán a pénzügyi osztály munkatársa. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, képviselıket. Megállapította, hogy a 
rendkívüli ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai 
közül 11 fı jelen van. Megköszönte, hogy rendelkezésre tudtak állni a képviselık, adódtak 
olyan határidıs dolgok, amelyeket meg kell tárgyalni, döntést hozni, valamint néhány 
bejelentés került még elıterjesztésre közeli határidejük miatt. A meghívóban nem szerepel, de 
kérte az általános iskola benyújtott kérelmét is napirendre venni. 
  
Ismertette, hogy a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyzı. 
 
 
A polgármester az ülés napirendjét kérte megszavazni az ismertetettek szerint. 
. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
211/2013.(V.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
- Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása c. pályázat benyújtása 
- Alföldvíz Zrt. Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerzıdés 

módosítása 
- Intézmény átszervezés véleményezése 
- Megállapodás a KIK-el 
- Általános iskola kérelme tanulók jutalmazására 
- Egyéb bejelentés 
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- Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása c. pályázat benyújtása 
 
 
Siklósi István polgármester összegezte, hogy a testület korábban döntött arról, hogy a pályázat 
elıkészítését megkezdi a pályázat benyújtása érdekében. A tervek elkészültek, az elıterjesztés 
szerinti határozati javaslatokat szükséges megszavazni. 
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, az EU-nak megfelelı lesz-e a beruházás korszerősége? 
A szennyvíz úgynevezett tisztított vízének elvezetése, mivel túlfolyás szokott elıfordulni, 
benne van-e a projektben? 
 
 
Borgula Péter beruházási ügyintézı válaszként elmondta, hogy 2013. december 31-ig kell 
megvalósítani valamilyen forrásból a tisztított szennyvíz elvezetését, a projekt elkészült, 
május 17. a benyújtási határidı. Az EU elvárásoknak meg fog felelni, az ülepítıktıl kezdve 
mindenfajta szükséges fejlesztések megtörténnek. A túlfolyás elkerülése végett egy elvezetı 
is épül, amely külön engedéllyel rendelkezik, de ennek a projektnek a része, a Tehénnyomási 
csatornába fog egyenes csatlakozni. 
 
 
Siklósi István polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a projekt döntıen a 
szennyvíztisztító-telepnek a felújítását, technológiai korszerősítését tartalmazza, de 5 %-ig a 
hálózat korszerősítésére is lehet fordítani.  
 
 
Borgula Péter beruházási ügyintézı kitért rá, hogy a korszerősítésre egy elvi engedélyes terv 
készült, utána következik egy létesítési engedély terv elkészítése, és annak keretében 
megtörténik majd bizonyos csatornák kamerázása, ahol nagyon nagy problémák vannak, 
azokat kell majd a rendelkezésre álló pénzbıl megoldani.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a két határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
212/2013.(V.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása” címő KEOP-1.2.0/09-11 azonosítószámú 
kiírásra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal, a benyújtás határideje: 2013. május 17. 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
213/2013.(V.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a KEOP-1.2.0/09-
11 pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: Mezıberény szennyvíztisztító telepének technológiai 
korszerősítése 

- A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezıberény, hrsz: 0296, 0298/10, 
0298/11, 0298/12  

- A projekt tervezett összes költsége: 525.304.000,- Ft + Áfa 
- Az önkormányzati saját erı költsége az összköltség 5%-a, azaz 26.265.200,- Ft + Áfa 
- A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 499.038.800,- Ft + Áfa 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében pályázatot 
nyújtson be az EU Önerı Alaphoz a szükséges önerı biztosítása érdekében. 
A Képviselı-testület vállalja, hogy az EU Önerı Alaphoz benyújtott pályázat elutasítása 
esetén, egyéb módon biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges önerıt. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal, a benyújtás határideje: 2013. május 17. 
 
 
- Alföldvíz Zrt. Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerzıdés 

módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztés értelmében a határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
214/2013.(V.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a Közép- Békési Vízellátó 
Rendszer Bérleti – Üzemeltetési Szerzıdés módosításokkal egységes szerkezetben foglalt 
tervezetét. A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a bérleti-
üzemeltetési szerzıdést aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
- Intézmény átszervezés véleményezése 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte az anyagból, hogy nem az önkormányzat a fenntartó, de 
formailag meg kell tenni az egyetértést.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megerısítését kapott arról, hogy a megyéhez kerül át az 
intézményegység. 
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Körösi Mihály képviselı kérdése, hogy a szakszolgálat a régi helyén marad-e? 
 
 
Siklósi István polgármester igen választ adott, a Liget téri ingatlanban folyik a munka. Nem 
lehet még tudni, milyen kötelezettsége lesz az önkormányzatnak az üzemeltetés tekintetében. 
Felmerülhet a késıbbiek során, hogy elférne a szakszolgálat a Luther téri épület emeletén is. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
215/2013.(V.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat (OM: 200608, 5650 Mezıberény, Petıfi Sándor utca 17-19.) intézmény 
átszervezésével, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység kiválásával egyetért. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Értesítésre azonnal 
 
 
- Megállapodás a KIK-el 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, személy szerint kezdettıl fogva a megállapodás 4. 
pontjával nem igazán tudott azonosulni, a KIK nem hajlandó postafiókot fizetni. Pénzügyileg 
nem kardinális kérdés, természetesen az iskola részére biztosítva lesz a postafiók bérlet. A 
telefonok kérdésében is megegyezés született. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója megkérdezte, 
visszamenıleges számlázást megtehet-e az intézmény a KIK felé? 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, ez nem került szóba a megállapodás megszövegezésénél, 
utána kell majd járni.  
 
 
Kérdés nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, 
felhatalmazást kérve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı megállapodás 
aláírására.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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216/2013.(V.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Önkormányzata 
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között, a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. melléklete, a köznevelési 
intézményeket mőködtetı települési önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó dologi 
kiadások és bevételek köre tekintetében megkötésre kerülı megállapodást, az elıterjesztéshez 
mellékelt formában elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
- Általános iskola kérelme tanulók jutalmazására 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos kérelmet. Véleménye szerint az iskola 
szempontjából jobb lenne, ha összegrıl döntene a testület, 100 eFt-ra gondolt. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı támogatta a 100 eFt biztosítását. 
 
 
Siklósi István polgármester határozati javaslatot ismertetett, melyet szavazásra bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
217/2013.(V.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 2012-2013- tanév végi, tanulók díjazásához 100.000 eFt-ot biztosít a városi 
önkormányzat 841126-0 szakfeladatára dologi kiadási elıirányzatként a 2013. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
- Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy  
- a májusi testületi ülés fı napirendjeként megjelölt sportbeszámolót kérte a napirend 

elıadója, Barna Márton képviselı júniusban tárgyalni. Indoka, hogy teljesebb képet tud adni 
a bajnokságok, eredmények alakulásáról. Egyetértett a kéréssel.  

- július 8-19 között tervez 10 nap szabadságot kivenni. 
- meghívás érkezett Szovátáról, június 7-10. idıszakban várnak 4 fıs hivatalos delegációt, 

valamint 12 fıbıl álló csoportot (akár több generációs család). A találkozó mottója: „Aktív 
együttmőködés a közös jövıért.” Kéri a képviselık jelzését, ki tudja vállalni a képviseletet. 
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Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály vezetıje tájékoztatást nyújtott arról, hogy a térfigyelı 
rendszer kiépítése pályázat érdekében hozott, módosított határozatra minisztériumi 
állásfoglalás érkezett. Jelezték, hogy a hálózatépítéshez még sem kell foglalkoztatottat 
alkalmazni, viszont változott az önerı és a támogatás összetétele, így a teljes projekt összege 
11.692.890 Ft, amelybıl az önerı 2.338.578 Ft, tehát az elmúlt ülésen elfogadott határozat 
teljesen megfelelı, nem kell újat hozni. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli 
ülést.  
 
 

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


