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JEGYZİKÖNYV 

 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. április 6-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 
Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 
 
(Kovács Edina képviselı a napirend elıtti téma megtárgyalása közben érkezett 
meg az ülésre.) 
 
 

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, Hidasi Zoltán a 
Polgármesteri Hivatal osztályvezetıje, valamint Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 11 fı jelen 
van. Kovács Edina képviselı nem jelezte elıre távolmaradását. A rendkívüli ülés 
összehívását, üzleti érdekeket érintı ügyekben történt változások, illetve sürgıssége miatt 
tárgyalandó újabb bejelentések tették szükségessé. 
 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Kovács Lászlóné képviselıt és Szekeres Józsefné alpolgármestert. 
 
 
Siklósi István polgármester a meghívóban kiküldött napirendet ismertette annyi módosítással, 
hogy a napirendi pontok megtárgyalása elıtt a „német óvoda” kérdésérıl tárgyaljon a testület. 
Az egyéb bejelentéseknél pedig tájékoztatást ad villamosenergia-termeléssel kapcsolatos 
pályázati lehetıségrıl, civilházzal kapcsolatban kér állásfoglalást, valamint a „Fogjunk 
Össze” Közhasznú Egyesület kérését kellene megtárgyalni sürgıssége miatt. A zárt ülésen, az 
egyéb bejelentéseknél a hamvasztó létrehozásával kapcsolatban ad tájékoztatást. Kérte a 
módosított napirend megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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178/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Napirend elıtt: 
„Német óvoda” átadásának kérdése (szóbeli) 
Nyílt ülés 
1./ Fıépítészi feladatok ellátása (23/2011./I.31./sz. hat.) 
2./ Aradi vízátvezetés (95/2011./II.28./sz. hat.) 
3./ Álláshely átadás-átvétele  
4./ Képviselıi tiszteletdíjról lemondás 
5./ Átcsoportosítás 
6./ Kereki utcai közvilágítás bıvítése  
7./ Vegyszeradagoló beszerzés 
8./ Egyéb bejelentés 
     - tájékoztatás villamosenergia-termeléssel kapcsolatos pályázati lehetıségrıl (szóbeli) 
     - civilházzal kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli) 
     - „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület kérése  
Zárt ülés 
1./ József Attila utcai telephely bérbeadása 
2./ Károlyi és társa Kft-tıl garázsvétel 
3./ Egyéb bejelentés 
     - hamvasztóról tájékoztató (szóbeli) 
 
 
„Német óvoda” átadásának kérdése (szóbeli) 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a napirendhez megjelent egyház képviselıit, Lázárné 
Skorka Katalin lelkésznıt, valamint Wagner József másodfelügyelıt. Elmondta, hogy az 
egyház képviselıivel tárgyalás történt április 5-én, ahol a képviselı-testület részérıl jelen 
voltak a bizottsági elnökök, alpolgármester és polgármester. A megbeszélésen nem 
tisztázódott le sok minden, de elhangzottak mindkét fél részérıl a problémák, amit nem 
egyformán láttak. A sarkalatos pontok továbbra is a dolgozók foglalkoztatása, másrészt pedig 
a tulajdonjog. Véleménye szerint elsısorban a tulajdonjog kérdésével kell foglalkozni a 
tovább lépés érdekében. A képviselık véleményét kérte, meghallgatva elıször azokat, akik 
egyetértenek a tulajdonjog átadásával.  
 
 
(Kovács Edina megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-testületi tagok száma: 12 fı.) 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester elmondta, álláspontja szerint az egyházat meg lehet érteni, 
hogy kérik a tulajdonjogot, mert igen komoly beruházást szeretnének az ingatlanon 
végrehajtani. Úgy néz ki, hogy a pedagógusokat is átveszik, itt a végkielégítés kérdésében van 
egy kis „huzavona”. Lehet, hogy öt év múlva a bölcsıde területét is megvásárolnák, ha jól 
üzemelne az egyházi óvoda, és bıvíteni akarnának. Mindenképpen a városé lesz az óvoda, az 
itt élı gyerekeket fogja kiszolgálni, hogy kinek az üzemeltetésben, mindegy, a lényeg az, 
hogy jól érezzék magukat.  
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Harmati László képviselı véleménye szerint most elvi döntést kell hozni arról, hogy az 
önkormányzat az egyház tulajdonába adja az ingatlant, az késıbbi kérdés lehet, hogy öt év 
múlva a bölcsıde területével mi lesz. Az egyeztetı tárgyaláson az esperes úr is kijelentette, 
hogy a dolgozókat átveszik határozatlan idıre, a végkielégítés érinti az önkormányzatot. 
Szívesen megszavazza az ingatlan átadását, igaz 20-30 millió Ft-tal csökkenne az 
önkormányzat vagyona, de nagyon jó kezekben lenne az ingatlan. A megkérdezett szülık 
akarják egyházi óvodába járatni gyermekeiket. Egyre több helyen egyházi fenntartásban jól 
mőködı intézmények vannak. Amennyiben csak 3-5 év múlva lenne átadva az ingatlan 
tulajdonjoga az egyháznak, nem tudnának beruházni, pedig elmondásuk szerint több tízmillió 
Ft-ot költenének rá. Javasolta, hogy rendes nyílt ülésen legyen tárgyalva az egyház kérelme. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a kérdést a mai ülésen nem lehet lezárni, mivel nem lehet 
tudni, hogy ha az ingatlan tulajdonjogilag átadásra kerülne az egyház részére, kellene-e újra 
támogatási eljárást lefolytatni a geotermikus energia kapcsán. A támogató hatósággal történt 
beszélgetés alapján, nem tudnak egyértelmő választ adni, hivatalosan meg kell kérni az 
állásfoglalást, aminek minimum 2 hét az átfutási ideje.   
 
 
Nagy Sándor képviselı maga az ingatlan átadásával egyetértett, de arra hívta fel a figyelmet, 
ha az egyház beruházást végez új jogszabályok alapján, annak a nyáron meg kellene történnie, 
nem hiszi, hogy szeptemberben már csoportokat tudnának beindítani. Ebben az esetben, mivel 
építkezés folyna, a gyerekeket másik óvodában kell elhelyezni.  
 
 
Barna Márton képviselı óvatosan bánna az ingatlan átadásával, a városban van több 
nemzetiség is Mezıberényben. Támogatta az egyház kezdeményezését, de most már 
vagyonátadásról lenne szó. Ilyen alapon meg kellene a szlovákokat is kérdezni, lehet, hogy 
nekik is szükségük lenne valamire.  
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı kinyilatkozta, az elsı perctıl kezdve támogatta magát az ötletet, 
hogy legyen egyházi fenntartású óvoda, de most már teljesen másról van szó, az ingatlan 
tulajdonjogát is kérik. Ebben az esetben két dolog nagyon fontos. A dolgozók ne 
károsodjanak, ugyanolyan fizetéssel és jogfolytonossággal vegye át ıket az egyház, ne az 
önkormányzatot terhelje a végkielégítés. Az ingatlan megvételérıl miért nem esik szó, miért 
csak az ingyenes átadásban lehet gondolkodni? Személy szerint csak az eredeti elvek szerint 
tudja támogatni az egyház kérelmét.  
 
 
Kovács Edina képviselı jó dolognak tartotta az egyházi óvodát, egy színesebb, erkölcsi 
nevelés folyna. A birtokbaadással vannak aggályai. Úgy gondolja, ha az egyház be akar 
ruházni egy ingatlanba, a szerzıdésbe be lehet venni intézkedéseket, pontokat, ami alapján az 
egyház érdeke nem sérül, de csak látni kellene az önkormányzat részérıl, hogy indul be az 
óvodai mőködés. Azt sem lehet tudni, hogy az engedélyezı hatóságok hogyan fogják engedni 
a mőködést. A dolgozók esetében utána érdeklıdött, jogutódlás nélküli átvételrıl lehet csak 
szó. Ez azt jelenti, hogy a dolgozók választhatnak, hogy közalkalmazottak maradnak, vagy ha 
más munkaviszony mellett döntenek, az önkormányzatnak nincs választási lehetısége, a 
végkielégítést ki kell fizetnie. A kialakult helyzetben a birtokbaadás a fı probléma, más 
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szervezetek is jöhetnek hasonló kéréssel, és a képviselıknek az önkormányzat vagyonáról 
felelısséggel kell dönteni. 
 
 
Harmati László képviselı akár melyik egyháznak nyugodt szívvel átadna hasonló célra 
önkormányzati ingatlant. Számításai szerint pl. a német óvoda mőködéséhez 20 millió Ft-ot 
kell az önkormányzatnak biztosítania ebben az évben. Kiderült, hogy legelsı kérelmében az 
egyház az ingatlan tulajdonjogát kérte, és most azért fordultak vissza az eredeti 
elhatározáshoz, mert a fenntartói jog átadása nem mőködik. Nem várják el, hogy az 
önkormányzat a beruházáshoz hozzátegye a szükséges 10-20 millió Ft-ot, de kérik a 
tulajdonjogot. A korábbi képviselık nem ágáltak az ellen, hogy a Deák u. 1. szám alatti 
ingatlan potom pénzért át lett adva a Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete részére.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı jelezte a felvetésre, hogy a Deák utcai ingatlan egy forgalmon 
kívül helyezett lakatlan épület volt.  
 
 
Harmati László képviselı kifejtette, hogy garanciát személy szerint is beépítene a 0 Ft-ért 
történı  adás-vételbe. Amikor már nem óvoda célra mőködteti az ingatlant az egyház (15-20 
év múlva), az ingatlan visszaszáll az önkormányzatra, természetesen akkor is 0 Ft-ért, 
függetlenül attól, hogy hány millió Ft-ot költött rá az egyház.  
 
 
Kovács Edina képviselı megkérdezte az egyház képviselıitıl, nem kivitelezhetı, hogy a 
tulajdonjog átadása nélkül megvalósítsák elképzelésüket? A szerzıdésben garanciákat be 
lehet építeni. Egy irányító hatóság, közvetítı szervezet nem rugalmas, tényleg meg kell várni 
válaszukat a geotermikus energia beruházással kapcsolatban. 
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, arról szólt a tárgyalás, hogy mőködésbe lesz átadva 
az ingatlan. Az való igaz, hogy az egyház mondta kezdettıl fogva, és való igaz, hogy mint 
polgármester is mondta, hogy 3-4 év mőködés után át lehet adni az ingatlant. De ezt nem 
tárgyalta a testület. Az egyház nem jelezte a januári testületi döntésnél, hogy nem az 
üzemeltetést, mőködtetést, hanem a tulajdonjogot akarja. A tulajdonjog kérése akkor került 
újra elı, amikor kiderült, hogy nem tud az önkormányzat akkora területet adni a saját 
vagyonából, amekkora kellene ahhoz, hogy az óvoda újindítású óvodaként tudjon mőködni. 
Teljesen új helyzet került a képviselık elé az elmúlt testületi ülésen. 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı megkérdezte a lelkésznıtıl, az érintett óvónık hogyan 
nyilatkoznak a jelen helyzetben? 
 
 
Barna Márton képviselı kitartott amellett, ha ingyen lesz odaadva az ingatlan, legyenek 
megkérdezve a többi egyházak is. 
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Nagy Sándor képviselı jelezte, úgy tudja az óvónık nem akarnak egyházi tulajdonú óvodába 
átmenni. Akármikor elküldhetik ıket. Szerzıdésbe biztosan lehet valamit szabályozni, de 
féltik a fizetésüket, a bizonytalanban tapogatóznak. 
 
 
Siklósi István polgármester kihangsúlyozta, a korábbi megállapodás-tervezetben szerepel, 
hogy az egyház átveszi a dolgozókat, de úgy, hogy meg kell szüntetni a munkaviszonyukat, és 
utána az egyház határozatlan idıre átveszi ıket. A dolgozók eddig nem nyilatkoztak, hogy 
nem kívánnak az átalakult intézményben dolgozni, véleménye szerint nem is fognak, féltik az 
egzisztenciájukat. Ténykérdés, hogy a dolgozókra vonatkozóan az egyház garanciát vállal a 
megállapodás szerint, határozatlan idejő kinevezéssel foglalkoztatja ıket. Személy szerint a 
kialakult feltételek miatt nem akarja átadni az óvodát, a személyi kérdésekben jobban el tudja 
képzelni, hogy egyezségre lehet jutni, mint, hogy tulajdonjogilag kerüljön át a létesítmény az 
egyházhoz.  Annyiban változna a dolgozók helyzete, hogy a végkielégítésre való 
jogosultságuk 0-ról indulna onnantól kezdve, ahogy átkerültek a munka törvénykönyve 
szerinti foglalkoztatásba. Utána az összes többi dologban ugyanazok az elıírások 
vonatkoznak rájuk, mint a Kjt. szerint alkalmazott pedagógusoknál.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı fontosnak tartotta a támogató hatóság nyilatkozatát, addig kár 
bolygatni a dolgokat. Evangélikus óvoda mőködését támogatni tudja, de az ingatlan 
tulajdonba adását nem. Pályáznia kellene egy új építéső ingatlanra az egyháznak. Szeretné 
hallani, hányan iratkoztak be az óvodába. Megkérdezte a lelkésznıtıl, igaz-e hogy két hét óta 
nem volt az óvodában?  
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a testület szót adjon a lelkésznınek. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
179/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Lázárné Skorka Katalin lelkésznınek, 
mint érintettnek, szót adott az óvoda átadásának kérdését tárgyaló napirendnél. 
 
 
Lázárné Skorka Katalin az I. Kerületi Evangélikus Egyház lelkésznıje elmondta, hogy 
megjelent az óvodában.  Azt mindenki tudhatja, hogy nem elsısorban egy lokálpatrióta, a 
lelkészi feladatait széles körben kell végeznie. Nem ritka eset, hogy pl. tanácskozásra el kell 
mennie, tény hogy más  helyen is vannak kötelezettségei. Úgy gondolja a munkáját korrekten 
végzi az óvodában és megfelelı tájékoztatást is ír az ott lévık felé. Az egyház részérıl pozitív 
dolognak tartotta, hogy mindig, minden egyes fórumon ugyanazt mondják. A pedagógusok, a 
szülık tájékoztatásán is elmondták, hogy 75 gyermekkel, az ott lévı óvónıkkel üzemeltetnék 
az óvodát. Miért nem kerül megértésre? Az nem az ı hibájuk, az általuk kifejezett 
mondatalkotásokat nem lehet megérteni. 
 
 
Körösi Mihály képviselı véleménye szerint a testületnek nincs joga kérdıre vonni a 
lelkésznıt, miért nem ment egy ideje az óvodába. 
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Siklósi István polgármester tudatta, eddig 20-an jelentkeztek a német óvoda, 38-an a Kálvin 
úti óvodába. A 20 beiratkozásnál egy szülı kérte kimondottan az egyházi óvodába való 
felvételt, 2 pedig jelezte, hogy amennyiben egyházi óvoda lesz, akkor nem kívánja odajáratni 
a gyermekét.  
 
 
Körösi Mihály képviselı közölte, a tegnapi napon, az egyházzal történ egyeztetés során 
elhangzott, hogy ideiglenes fennmaradási engedéllyel talán megoldható az átmenet kérdése. 
Utána nézett a gyermeklétszám alakulásának, egy éves 124, két éves 94, három éves 101, és 
2010-ben született 103 gyermek.  Az óvodába menık száma körülbelül lefedi a mostani 
óvodacsoport arányát.  
 
 
Kovács Edina képviselı választ kért azon kérdésére, hogy a tulajdonjog átadása nélkül a 
megvalósítás elképzelhetetlen az egyház részérıl?  
 
 
Lázárné Skorka Katalin az I. Kerületi Evangélikus Egyház lelkésznıje válaszként elmondta, 
az egyház részérıl jelenleg a tulajdon jogban gondolkodnak, ettıl eltérıen személy szerint 
nem nyilatkozhat. Véleménye szerint üzemeltetés esetén nagyon komoly garanciákat kellene 
beépíteni az átadás-átvételi szerzıdésbe.  
 
 
Kovács Edina képviselı a lelkésznı személyében látja azt a garanciát, hogy jól mőködne az 
egyházi óvoda, de a tulajdonjog átadással fenntartásai vannak. Egy szerzıdésbe be lehet 
építeni azokat a garanciákat, amivel mindenki „megnyugszik”. 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, a megállapodás-tervezetben van arra utalás, hogy 
amennyiben -akkor még üzemeltetésrıl volt szó- az egyház befektet a létesítménybe, és 
valami oknál fogva megszőnne a megállapodás, akkor az önkormányzatnak milyen 
kötelezettségei keletkeznek. Úgy gondolja, ha lenne egy rosszul mőködı óvodája az 
önkormányzatnak, akkor nem sok gondolkodni való lenne, mi legyen vele, de egy jól mőködı 
intézményrıl van szó. Most egy más jellegő ajánlatról, kérésrıl kell tárgyalni, mint ami a 
kezdetekkor volt. Továbbra is fenntartja, hogy a tulajdonjog ne legyen átadva, azt támogatná, 
hogy legyen egy választékbıvülés Mezıberényben.  
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester véleménye szerint a testület addig nem tud dönteni, míg 
nem érkezezik meg a geotermikus energiával kapcsolatban a válasz. 
 
 
Harmati László képviselı egyetértett azzal, hogy 4-500 millió Ft-os pályázati pénz elvesztése 
nyomna a latba, meg kell várni az állásfoglalást. 
 
 
Barna Márton képviselı fontosnak tartotta, hogy az egyeztetéseken az egyház részérıl felelıs 
ember jelenjen meg. Így nehéz garanciákról tárgyalni. 
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Lázárné Skorka Katalin az I. Kerületi Evangélikus Egyház lelkésznıje közölte, hogy két 
tárgyalás már volt ez ügyben, megfelelı fórumokon képviseltette magát az egyház és az 
önkormányzat. 
 
 
Harmati László képviselı jelezte, hogy a tegnapi napon történt egyeztetésen az egyház 
részérıl jelen volt az esperes úr, kinyilatkozták, hogy a tulajdont kérik, 40- 50 millió Ft-ot kell 
rákölteniük az ingatlanra. Amennyiben az önkormányzat garanciákat építene be a 
szerzıdésbe, és két-három évig jól mőködik az óvoda, garantálhatná, hogy átadja az  
intézményt. 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı megjegyezte, hogy a képviselı-testületi ülésen az hangzott el az 
egyház részérıl, hogy kérik a tulajdonjogot, másképp nem kezdenek bele az egész dologba. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint az egyháznál sem olyan egyszerő a dolog, ott is 
egy testület fog döntést hozni.  
 
 
Kovács Edina képviselı kérte, hogy az irányító hatóság véleménye legyen megvárva. A 
szerzıdés-tervezetbe meg lehetne fogalmazni a garanciákat, hogy az egyház testülete is tudjon 
haladni. 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, örülne, ha megvalósulna az egyházi óvoda, de nem 
minden áron. Van egy jól mőködı óvodája az önkormányzatnak, senki nem mondhatja, hogy 
rossz nevelést kapnának ott a gyerekek. Az egyház kereste meg önkormányzatot, és nem 
fordítva. Határozati javaslatot ismertetett, melyet szavazásra bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Siklósi István) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
180/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az I. Ker. Evangélikus Egyház részére 
történı, Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda tulajdonba adás kérdésében megvárja 
az irányító hatóság döntését a geotermikus energia programmal kapcsolatban, és ennek 
ismeretében hozza meg majd döntését.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Frey Mihály aljegyzı jelezte, a tárgyalások függvényében majd a vagyonrendelet 
módosításának elıkészítése szükséges lehet, mivel az óvoda épülete a korlátozottan 
forgalomképes ingatlanok között szerepel. 
 
/Az egyház képviselıi eltávoztak az ülésrıl./ 



 8 

 
1./ Fıépítészi feladatok ellátása (23/2011./I.31./sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester  ismertette, hogy a fıépítész alkalmazásáról már korábban döntött 
a testület, most elkészült a megbízási szerzıdés-tervezet, melynek kérte jóváhagyását.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérte, hogy az 5. pont legyen átfogalmazva: „A fıépítész a 
tevékenységért díjazást nem kér. A felmerülı költségek: számlával igazolt, és a mindenkori 
ténylegesen igénybevett útiköltség megtérítésére tarthat igényt”.   
 
 
Harmati László képviselı felvetette, hogy a mai rendkívüli ülésre több anyag került 
elıterjesztésre, pl. ez a bejelentés sem indokolná a sürgısséggel való tárgyalást, bizottságok 
nem tudták véleményezni.   
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı az önkormányzat SZMSZ-ébıl felolvasta, mi vonatkozik a rendkívüli 
ülés tartására. A rendkívüli ülés anyagait bizottságok nem tudják tárgyalni.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı véleménye szerint be kell tartani a szabályokat, meg kell 
indokolni a rendkívüli ülés összehívásának okát. A mai napra az egy-két sürgıs napirendhez 
elég sok egyéb is fel lett véve. A képviselık átnézték az anyagot, legyen folytatva az ülés.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazás kért arról, hogy folytatódjon-e a rendkívüli testületi ülés. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
181/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megerısíti, hogy a 178/2011.(IV.06.) 
számú határozattal elfogadott napirend szerint folytatja a bejelentések megtárgyalását.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért a megbízott városi fıépítészi feladatok ellátására 
elıterjesztett megbízási szerzıdés tervezet elfogadásáról a javasolt szóbeli módosítással. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
182/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 23/2011.(I.31.)sz. határozata 
értelmében a megbízott városi fıépítészi feladatok ellátására elıterjesztett –az ülésen javasolt 
szóbeli módosítással-  a megbízási szerzıdés tervezetet elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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2./ Aradi vízátvezetés (95/2011./II.28./sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Közép-Békési Térség 
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Munkaszervezetétıl érkezett megkeresés 
értelmében a testület által hozott 95/2011./II.28./sz. határozat nem elégséges az aradi 
vízátvezetés támogatásához, ezért kérte a határozati javaslat megszavazását. Az államközi 
szerzıdések megkötésére a miniszterelnök kiadta az utasítást, meg vannak hozzá a 
jogszabályok.  
  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
183/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete kinyilatkozza az Ivóvízminıség-javító 
program megvalósításával kapcsolatban, hogy a 2010. november 26-ai „KÖZÉP-BÉKÉSI 
TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Tanács ülésen ismertetett 
aradi vízátvétellel kapcsolatos projektet támogatja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a Társulás elnökét. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
3./ Álláshely átadás-átvétele  
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalnál szükség lenne egy 
hatósági jogkörrel is rendelkezı személy alkalmazására. Miután erre az álláshelyre a Városi 
Közszolgáltató Intézménynél volt korábban egy fı, hat órás munkaidıben alkalmazva, onnan 
elvonásra kerülne, és a hivatal köztisztviselıként alkalmazná. A határozati javaslatok 
elfogadását kérte. 
 
 
Harmati László képviselı kérdése arra irányult, hogy szemüvegvásárlásra a köztisztviselık 
kapnak juttatást? 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı, szemészorvos elmondta, az üzemorvos megállapítja, hogy 
képernyıs munkahelyen legalább 4 órát dolgozik az alkalmazott. Vizsgálat után az kap 
szemüveget, akinek szüksége van rá.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıjének kérése, 
hogy 2 órányi idıre szóló bér maradjon meg intézményénél különbözı feladatok ellátására. 
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Dr. Baji Mihály jegyzı tudatta, hogy a városgazda elıször 8 órában volt foglalkoztatva, majd 
2008. május 31. után visszavette az igazgató a munkaidejét 6 órára.  
 
 
Barna Márton képviselı fontosnak tartotta, hogy legyen a hivatalnál egy városgazda, de  
kérte, a büntetések szempontjából folyamatos legyen a bevezetés, felhívás történjen a 
lakosság felé. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatokat szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
184/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy 2011. január 11-
tıl egy üres álláshely elvonásra kerüljön a Városi Közszolgáltató Intézménytıl és 2011. május 
1-tıl átcsoportosításra kerüljön a Polgármesteri Hivatalhoz. 
Felkéri az érintett intézmények intézményvezetıit, hogy az intézmények szervezeti és 
mőködési szabályzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását 
legkésıbb a Képviselı-testület 2011. májusi ülésére terjesszék elı. 
Felelıs: intézményvezetık 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
185/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatát    csökkenti:     „-„ 1763 eFt-tal 
     ezen belül:  
        - Személyi juttatások elıirányzata:                           „-„ 1391 eFt 
        - Munkaadókat terhelı járulék elıirányzata:            „-„   361 eFt 
        - Dologi kiadások elıirányzata:                                „-„     11 eFt 
ezzel egyidejőleg 
 - 7-4. cím: PH igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
    841126-0 szakf. 
        - Személyi juttatások elıirányzatát                                              megemeli:       886 eFt-tal               
        - Munkaadókat terhelı járulék elıirányzatát                               megemeli:       205 eFt-tal 
        - Dologi kiadások elıirányzatát                                                   megemeli:       360 eFt-tal 
 - 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom 
    nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát                           megemeli:       312 eFt-tal  
A Képviselı testület a Városi Közszolgáltató Intézmény engedélyezett létszámát, álláshely 
számát 2011. 01. 11-tıl 1 fıvel csökkenti, és 63 fıben határozza meg. 
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A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal 7-4. cím: Igazgatási köztisztviselıi 
(polgármesterrel együtt) létszámát, álláshely számát 2011. 05. 01-tıl 1 fıvel megemeli, és 40 
fıben határozza meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Siklósi István polgármester javasolta az igazgató kérésének elutasítását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
186/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatójának 73/2011. ikt.számon érkezett kérését elutasítja, az intézmény részére nem 
engedélyez  2 óra létszámot 2011. január hónaptól. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
4./ Képviselıi tiszteletdíjról lemondás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a határozati javaslatokat 
elfogadásra ajánlotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
187/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Kovács 
Lászlóné képviselı a részére megállapított április havi tiszteletdíjáról: 89.300 Ft-ról lemond.  
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
188/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Kovács Edina 
képviselı a részére megállapított április havi tiszteletdíjáról: 89.300 Ft-ról lemond.  
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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189/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Burján 
Katalin képviselı a részére megállapított április havi tiszteletdíjáról: 68.150 Ft -ról lemond.  
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
190/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Szilágyi Tibor 
képviselı a részére megállapított április havi tiszteletdíjáról: 21.150 Ft-ról lemond.  
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
191/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Papp Zoltán 
képviselı a részére megállapított április havi tiszteletdíjáról: 21.150 Ft-ról lemond.  
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: értelem szerint 
 
 
5./ Átcsoportosítás 
 
 
Siklósi István polgármester a tiszteletdíjukról lemondott képviselık javaslata alapján, a 
tiszteletdíjuknak megfelelı összeget a Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület 
részére, támogatásként történı odaítélésérıl elıterjesztett, átcsoportosításról rendelkezı 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
192/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-4.cím: PH. Igazgatási kiadások elıirányzatát                                  csökkenti:  „-„ 359 eFt-tal 
841112 szakf. Jogalkotás   
   ezen belül:   - Személyi juttatások elıirányzata:                    „-„ 289 eFt 
                       - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata:  „-„   70 eFt 
és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások  
Végleges pénzeszköz átadás mőködési célra elıirányzatát                megemeli:      359 eFt-tal 
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     A Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület 
     részére támogatás biztosítás. 
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 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
6./ Kereki utcai közvilágítás bıvítése  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, mely szerint a Kereki utca 
közvilágítás bıvítésére sikerült az árajánlatokat beszerezni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı jelezte, hogy a januárban meghozott határozat értelmében a 
Kereki utcán felvetett problémákkal a testület komplex módon kívánt foglalkozni.  
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, a jelzett hiányosságok egyik része volt a közvilágítás, erre 
meg van már az ajánlat, dönteni lehet benne, a többi felvetés intézése is folyamatban van. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Kereki utca problémáját a határozat értelmében, együttesen 
kérte tárgyalni. A csapadékvízzel semmi nem történt, számára nagyobb probléma, hogy a víz  
a telkeken áll.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, Szilágyi Tibor Kereki utcai lakos jelezte, hozzájárul 
ahhoz, hogy a telkén keresztül, a telekhatár mellett történjen egy csapadékvíz elvezetés, 
amennyiben nem túrják fel túlzottan ingatlanát, így az ingatlan mögötti árokba le lehet vezetni 
a vizet. Ennyi történt ez ügyben.  
 
 
Nagy Sándor képviselı felhívta a figyelmet, hogy a megjelölt négy ingatlannál nem hiányos a 
közvilágítás, hanem egyáltalán nincs. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı ragaszkodott a komplex módon történı döntéshez. Nagy Sándor 
képviselınek csak egy kérése van. Személy szerint pedig a csapadékvíz-elvezetést szeretné. 
 
 
Siklósi István polgármester javasolta napirendrıl levenni a témát, komplex módon legyen 
visszatérve rá. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Nagy Sándor, Szekeres Józsefné) 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
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193/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kereki utca 35/3, 35/4, 37/3, 37/4. 
számú ingatlanok elıtti világítás megvalósítására vonatkozó ajánlat megtárgyalását leveszi 
napirendrıl, a 24/2011./I.31./ értelmében a Kereki utcán elvégzendı feladatok komplex 
módon történı tárgyalását kéri. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Barna Márton képviselı emlékeztetett arra, hogy 1-2 éve be lett kérve a képviselıktıl a 
körzetükben található problémákról a kimutatás, ennek a hivatalnál meg kell lennie, szeretné, 
ha eszerint foglalkozna a testület a városban fellelhetı hiányosságokról. 
 
 
7./ Vegyszeradagoló beszerzés 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a kérelem sürgısségét az indokolja, hogy a strand 
indítása az új vegyszeradagoló beszerzésével biztosítható. Az intézmény forrást nem tud rá 
biztosítani, ezért a szükséges fedezetet az önkormányzattól kéri. 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı megjegyezte, az intézményvezetı az elmúlt ülésen is kért 
gépvásárlásra fedezetet, ahol nem nevezte meg konkrétan, hogy milyen gépre van szüksége. 
Más intézményvezetı nem jön ennyiszer fedezetbiztosításért. A strandjegy árai meg lettek 
emelve, abból többletbevétele származik, fedezze a felmerülı költséget.  
 
 
Harmati László képviselı egyetértett az elmondottakkal. 
 
 
Barna Márton képviselı véleménye szerint egy intézményvezetı folyamatosan kísérje 
figyelemmel feladatkörébe tartozó dolgokat, pl. ne a strandnyitás elıtt jelezze a problémát. 
Megkérdezett egy szakembert, a meglévı adagoló már 10 éves, elavult, egy új beszerzése 
indokolt lenne. A kismedencének a vegyszeradagolóját elméletileg át lehet rakni a 
nagymedencéhez, a nyitás nem kerül veszélybe. A lényeg az lenne, hogy idıben intézkedjen 
az igazgató. 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a mai napon mérnök szakember járt a strandon, 
véleménye, hogy a kismedence adagolója nem bírja el a nagymedence tisztítását. Jelezte a 
múlt ülésen történtekkel kapcsolatban, ahol rákérdezett az intézményvezetıre, hogy a 
pótkocsi is eladásra került a gépekkel együtt, igen volt a válasz. Kiderült, a pótkocsi 
értékesítésre került, de nincs benne a jelzett összegben, arról nem beszélve, hogy állítólag 
visszahozták a gépeket eladás után, és javíttatott rajtuk az intézménynek a költségvetésébıl.  
 
 
Kovács Edina képviselı nem tartotta olyan nagy összegnek a vegyszeradagoló árát, hogy az 
intézményi költségvetésbıl ne lehessen biztosítani.  
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Siklósi István polgármester határozati javaslatot ismertetett, az intézményvezetı a beszerzést 
tegye meg, és azt a saját költségvetésébıl finanszírozza.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Harmati László) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
194/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete utasítja a Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatóját, hogy a 74/2011. ikt.számú levelében kért TDA 710 EMEC WPHRHD 
vegyszeradagoló (350.400 Ft) beszerzését tegye meg, annak költségét a saját költségvetésébıl 
finanszírozza.  
Felelıs: Fekete József igazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
8./ Egyéb bejelentés 
 
- tájékoztatás villamosenergia-termeléssel kapcsolatos pályázati lehetıségrıl (szóbeli) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy június 1-ig lehet benyújtani, napenergia alapú 
villamos energiatermelés, max. 500 kW teljesítményig elnevezéső pályázatot, késıbb csak 3 
hónapos regisztráció után döntenek a pályázat befogadásáról. A városban a Vésztıi út mellett, 
körgáton túli területen lévı középfeszültségő vezeték, vagy a vasúton túli rész lenne 
megfelelı. Maximum 2 ha terület szükséges. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı írásos anyagot hiányolt.  
 
 
Siklósi István polgármester szakemberekkel történı tárgyalásra kért felhatalmazást a 
képviselıktıl, hogy a következı ülésre elıterjesztés készülhessen. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
195/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson villamos energia pályázat elıkészítése ügyében. 
Az épületekhez telepíthetı rendszerek a villamos hálózatra történı közvetlen visszatáplálás és 
a vételezés közötti különbözet által megtakarítást eredményezhetnek. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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- civilházzal kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Békési út 3. szám alatti civilházat be lehet 
rendezni, megérkeztek az eszközök. Az informatikusok dolgoznak rajta, hogy minden 
helyiségben elérhetı legyen az internet. Eddigi igények szerint, a földszinten kér helyiséget a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, valamint a falugazdásznak és a belsı ellenırnek közös, 
felváltott használattal lesz biztosítva egy helyiség. Az emeleten a „Leg a láb” Egyesület két 
termet igényelt, és az informatikusokat is jó lenne átköltöztetni a Városházáról egy elsı 
emeleti helyiségbe a Mezıberény Környezetvédelméért alapítvánnyal közösen. A 
padlástérben van egy iroda, oda kerülhetnének a polgárırök. Az egyesületek azok, akik bérleti 
díjat fizetnének. Van egy nagy elıadóterem, és egy közös helyiség, aminek használatáról 
majd meg kell egyezni. Felhatalmazást kér további tárgyalásra a megállapodások megkötése 
érdekében a Békési úti Civilek házát igénybe venni szándékozó szervezetekkel (bérleti díjak 
megállapításáról, takarítás kérdésérıl, nyitva tartás, és egyéb felmerülı dolgokról). 
 
 
Barna Márton képviselı emlékeztetett arra, hogy a civilek házával a cél az volt, hogy a 
mővelıdési központból átkerüljenek a szervezetek, és a civilek háza beindításához, 
fenntartásához 3 évre pályázati pénz biztosított.  
 
 
Harmati László képviselı kérte, ne legyen magasabb bérleti díj megállapítva az egyesületek 
számára, mint amennyi a mővelıdési központban volt. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı fontosnak tartotta tisztázni a feltételeket, van olyan, akinek csak 
alkalmanként lenne szüksége helyiségre. 
 
 
Siklósi István polgármester indulásként felhatalmazást kért arra, hogy az eddig jelentkezıkkel 
tárgyalhasson, utána lehet az alkalmankénti igénybevételrıl is.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
196/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat, megállapodás megkötése érdekében, a Békési úti Civilek házát 
igénybe venni szándékozó szervezetekkel.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal. 
 
 
- „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület kérése  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos kérelmet. A „Fogjunk Össze” Közhasznú 
Egyesület a Mezıberény, Luther u. 7. szám alatti tartós használatban lévı ingatlant pályázati 
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úton szeretné felújítani. A tervezett beruházás a pályázat kiírása szerint 15%-os önerıt 
feltételez, ami nem áll az egyesület rendelkezésére. A megvalósításhoz a testület segítségét 
kérik. Érdeklıdésére elmondták, hogy 1, 5 millió Ft-ról lenne szó.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı támogatta az egyesület elképzelését, önkormányzati ingatlan 
értéke lenne növelve, az ingatlan jó helyen van.  
 
 
Körösi Mihály képviselı megkérdezte, a geotermikus energia megvalósítása érinti-e az 
ingatlant? 
 
 
Siklósi István polgármester nemleges választ adott, az ingatlan annyira kicsi, hogy nem lett 
volna gazdaságos a beruházás. Az esélyt javasolta megadni az egyesület részére, az 
önkormányzat biztosítson maximum 1,5 millió Ft-ot, a pályázat önerejeként megnevezve. A 
tervezési és pályázat beadásával járó költségek az egyesületet terhelik 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
197/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete „Fogjunk Össze” Közhasznú 
Egyesület tartós használatában lévı, Mezıberény, Luther u. 7. szám alatti önkormányzati 
ingatlan felújítását támogatja. Az egyesület KEOP 4.9.0. uniós pályázaton való részvételéhez 
pályázati önerıként 15%-ot biztosít, maximum 1,5 millió Ft összegig, a 2011. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére azzal, hogy a tervezési és pályázat beadásával járó 
költségek az egyesületet terhelik. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
13/A.§. szerint a kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal. 
 
 
Siklósi István polgármester a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselık zárt ülésen 
folytatják a munkát. 
 
 

k.m.f. 

 
 
                   Siklósi István                                                                  Dr. Baji Mihály  
                   polgármester                                                                        jegyzı 
 
 
 
                 Szekeres Józsefné                                                             Kovács Lászlóné 
                  alpolgármester                                                                    képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                                     jkv.hitelesítı         
 


