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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. május 30-án 

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

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

                        (Az elsı napirend tárgyalása közben érkezett meg az ülésre Kovács Edina, 
valamint Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı.) 

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

vezetıje, Hidasi Zoltán a pénzügyi osztály munkatársa, Kissné 
Wagner Mária óvodavezetı, Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 

 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, képviselıket. 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. 
 
Megköszönte, hogy rendelkezésre tudtak állni a képviselık, az óvoda szétválása ügyében 
utolsó nap áll rendelkezésre a döntéshozatalban. Ingatlanértékesítés került még elıterjesztésre 
sürgıssége miatt, valamint még egy pályázat beadásáról is kér döntést hozni.  
  
. 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
258/2013.(V.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
- Mezıberényi Kistérségi Óvoda átalakítása szétválással 
- Ingatlan értékesítés - Mezıberény, Hajnal u. 2-4.sz. 
- Egyéb bejelentés 
   - Pályázat Civil Fejlesztı Központ 
 
 
- Mezıberényi Kistérségi Óvoda átalakítása szétválással 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy még mindig várni kell azokra az állásfoglalásokra, 
melyek arról szólnak, hogyan kell a társulásokat átszervezni. A MÁK tájékoztatása szerint, 
társulás esetén az intézmény nem az önkormányzat kezelésében lesz. Az óvodai társulás 
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további sorsáról május utolsó munkanapjáig dönteni kell. A testület döntött már arról, hogy 
megszünteti a társulást, ehhez most a megszüntetı okiratot, az új óvodának -ami 
jogfolytonosan látja el a feladatot- alapító okiratát, intézményi SZMSZ-ét, valamint Nevelési 
Programját kell elfogadni.  A döntéshez szükséges kötelezı egyeztetések megtörténtek, 
véleményezések megérkeztek, törvényi akadálya nincs a határozatok megszavazásának. 
 
(Kovács Edina és Mezeiné Szegedi Erzsébet megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık 
száma: 11 fı.) 
 
 
Kissné Wagner Mária óvodavezetı jelezte, szeptember 1-ig az intézmény dokumentumait 
ismételten át fogják dolgozni.  
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, az óvoda új nevét az alkalmazotti kör javasolta.  
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, hogy óvodavezetıi állást pályázatni kell, vagy 
jogutódlással maradhat a mostani vezetı? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, meg kell pályázatni az állást, új intézményrıl 
van szó. Nem tudták megerısíteni, hogy a második alkalommal történı kinevezést az új 
intézménynél is lehet alkalmazni. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást kért. Az elsı két határozati 
javaslat elfogadásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
259/2013.(V.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
Megszüntetı Okiratát 2013.június 30. hatállyal, az elıterjesztés melléklete szerinti formában 
elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Megszüntetı Okiratot 
a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
260/2013.(V.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Óvodai 
Intézménye Alapító Okiratát 2013.július 1. hatállyal, az elıterjesztés melléklete szerinti 
formában elfogadja. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratot a 
Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
261/2013.(V.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Óvodai 
Intézménye Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az elıterjesztéshez mellékelt formában 
2013.július 1. hatállyal jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Értelem szerint 
 
(Az aláírt SZMSZ a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
262/2013.(V.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Óvodai 
Intézménye Nevelési Programját az elıterjesztéshez mellékelt formában 2013.július 1. 
hatállyal jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Értelem szerint 
 
(Az aláírt Nevelési Program a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
- Ingatlan értékesítés - Mezıberény, Hajnal u. 2-4.sz. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos anyagból, hogy a hirdetményben közzétett 
pályázat benyújtására biztosított határidı, 2013. május 24., eredménytelenül telt el. Az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
16/2007.(VI.19.) önkormányzati rendelet értelmében az elsı hirdetményi közzétételt 
követıen, ha határidın belül nem érkezett érvényes pályázat, ismételten közzé kell tenni az 
ingatlanértékesítésre vonatkozó hirdetményt, azzal, hogy a második kihirdetésnél alacsonyabb 
eladási ár is kiköthetı. Amennyiben a második hirdetésre sem lesz jelentkezı akkor két éven 
belül hirdetmény nélkül bármikor értékesíthetı az ingatlan.  Szavazást kért a testülettıl. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
263/2013.(V.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete értékesítésre ismételten közzéteszi – 
miután az elsı hirdetményi közzététel eredménytelen volt – az 5650, Mezıberény Hajnal utca 
2-4. sz. alatti, 3714/1/D/1. hrsz-ú 3.906 m2 területő, önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, 
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minimum nettó 10.000.000 Ft eladási áron, valamint az 5650, Mezıberény Hajnal utca 2-4. 
sz. alatti, 3714/1/C/4. hrsz-ú 4.180 m2 területő, önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, 
minimum nettó 37.400.000 Ft eladási áron. Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat 
benyújtási határideje a kifüggesztéstıl számított 15 nap. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a hirdetmény 
közzétételérıl gondoskodjon. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
- Egyéb bejelentés 
 
   - Pályázat Civil Fejlesztı Központ 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt az elıterjesztésbıl a pályázati lehetıségrıl. Az elérhetı 
maximális 8 millió Ft-os támogatás érdekében a határozati javaslatot kérte megszavazni. A 
civil fejlesztı központnál a program megvalósítása esetén is fenntartási kötelezettsége lesz az 
önkormányzatnak, viszont bérbe adható. Az épület kedvezıbb használhatósága lenne 
megoldva a leírt átalakításokkal. A pályázati keretek között hangosító berendezések és 
rendezvények dokumentálásához használható eszközök is beszerzésre kerülnének. Pontos 
költséget nem tud mondani, de a tervezı megvalósíthatónak tartotta az elképzelést. 
Megpróbálják úgy összeállítani a pályázatot, hogy a lehetı legtöbb pénz ide hozható legyen a 
8 millió Ft-ból. Az építési költségek feletti rész lenne fordítva a hangosító berendezésekre.  
 
 
Kovács Edina képviselı a határidıre kérdezett rá. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a pályázatot június végéig kell beadni, de nem 
akarta megvárni a június végi testületi ülést. Engedélyes terv nem szükséges a beadáshoz.  
 
 
Kérdés nem hangzott el. A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
264/2013.(V.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
35/2013. (V. 22.) VM rendelet (az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl) értelmében a helyi Akciócsoport 9. sz. intézkedéséhez 
pályázat benyújtásáról intézkedjen.  
A pályázat keretében a maximális - 8 000 eFt - támogatási összeget infrastrukturális 
fejlesztésre kívánja igénybe venni azzal, hogy a projekt megvalósítás bruttó költségeinek az 
ÁFA tartalmát - maximum 2 160 eFt - finanszírozza sajátforrásból. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
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Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója tájékoztatta a testületet, 
hogy jogszabályváltozás következményeként 2014. január 1-tıl az étkeztetést végzı 
intézményeknek biztosítaniuk kell a speciális étrendet igénylık étkeztetését is. A konyhán 
belül átalakításra lenne szükség, külön helyen, külön személyzet láthatja csak el a feladatot. A 
júniusi testületi ülésre elıterjesztésre kerül, milyen megoldások lehetségesek az étrend 
biztosítására. 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli ülést. 
 
 

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


