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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 13-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 
Edina, Kovács Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy 
Sándor képviselık. 

 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, Hidasi Zoltán a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetıje, Borgula Péter beruházási csoportvezetı, 
Lajkó Roland pályázatíró. 
  
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a rendkívüli 
ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül mindenki 
jelen van. A rendkívüli ülésen határidıs feladatokról szükséges dönteni. A pályázatok 
benyújtási határideje sürgetı, a kerékpárútnál október 24., a közfoglalkoztatási programnál 
október 20., a belterületi utaknál októberben minél hamarabb, a naperımő park kialakításánál 
pedig napra késznek kell lenni, ahogy megnyílik a pályázati lehetıség, be kell adni.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Dr. Burján Katalin és Debreczeni Gábor képviselıket. 
 
Siklósi István polgármester a meghívóban kiküldött napirendeket még két írásos 
elıterjesztéssel kérte elfogadni, valamint az egyéb bejelentések keretében néhány dologról 
tájékoztatja a képviselıket. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
502/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1.) Kerékpárút hálózat fejlesztése 
2.) Pályázat belterületei utak felújítására  DAOP-3.1.1/B-11  
3.) Pályázat naperımő park kialakítására 
4.)  A Startmunka mintaprogram támogatásával kapcsolatos munkavezetık foglalkoztatásához 

saját erı biztosítása 
5.) 433/2011.(VIII.29.)sz. határozat kiegészítése (átcsop.) 
6.) Egyéb bejelentés 
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1.) Kerékpárút hálózat fejlesztése 
 
 
Lajkó Roland pályázatíró jelezte, hogy a pályázati anyag 90%-osan össze van állítva, a 
határozatok meghozatala után, a jövı héten benyújtása megtörténik.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérte, kerüljön kijavításra az anyagban, hogy a Petıfi utcai 
kerékpárút nem a Puskin utca végéig, hanem a Kálvin térig tart. Emlékezete szerint korábban 
azért nem lehetett beadni a pályázatot a Vasút utcai kerékpárútra, mivel nincsenek kiépítve a 
bekötı vízvezetékek az érintett ingatlanokba. 
 
 
Borgula Péter beruházási csoportvezetı elmondta, az érintett ingatlanoknál 
lakóingatlanonként kidolgozásra (Vasút, Petıfi u.) és betervezésre került a bekötı-
vízvezetékek (beállásokig) megvalósításának költsége.  
 
 
Barna Márton képviselı kérte, hogy a  legközelebbi hasonló projektnél figyelembe legyen 
véve a Kodály utcai kerékpárút rendbetétele is.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az elıterjesztett határozati javaslatokat 
szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
503/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Operatív 
Program (DAOP) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban” címő DAOP-
3.1.2/A-11 pályázati kiírást támogatja és azon részt kíván venni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
504/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-3.1.2/A-11 
pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Mezıberényben” 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 256.991.489,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erı az elszámolható költségek 10%-a, azaz bruttó 

25.699.149,- Ft 
- Az önkormányzati önerı forrása: saját forrás 
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- A DAOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 231.292.340,- Ft. 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
2.) Pályázat belterületei utak felújítására  DAOP-3.1.1/B-11  
 
 
 
Borgula Péter beruházási csoportvezetı elıvezette, hogy a Dél-alföldi Operatív Program 
(DAOP) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” címő DAOP-3.1.1/B-
11 pályázat keretein belül, lehetıség nyílna a Csabai út, Petıfi utca, Fı utca, Kodály utca és 
Gyomai út részbeni tehermentesítésére a Vásártér – Zrínyi – Mátyás – Thököly utcák 
szélesítésével és burkolat-megerısítésével. Jelen pályázati konstrukció keretében a Thököly 
utca szélesítése és burkolatának megerısítése történne meg. Arra számítani kell, hogy a 
Közútkezelı Kht. a Mátyás kir. u., Zrínyi M. u., Vásártér utcák győjtı utcává minısítés okán 
lakossági fórumot fog tartani.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérdése, hogy a szükséges minimális önrész milyen keretbıl lesz 
biztosítva? 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a költségvetésben meg van határozva a szükséges 
rész. Ugyanaz a helyzet a kerékpárút pályázatnál is.   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
505/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Operatív 
Program (DAOP) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” címő 
DAOP-3.1.1/B-11 pályázati kiírást támogatja és azon részt kíván venni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
506/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-3.1.1/B-11 
pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: Belterületi útfejlesztés Mezıberényben 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 248.422.159,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erı az elszámolható költségek 10%-a, azaz bruttó 

24.842.216,- Ft 
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- Az önkormányzati önerı forrása: saját forrás 
- A DAOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 223.579.943,- Ft. 

Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
3.) Pályázat naperımő park kialakítására 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy lehetıség adódhat a pályázat benyújtására, 
októberben két-három hétre ismét megnyitják a pályázati lehetıséget. Az önkormányzat a 
nyár folyamán lemaradt, mert hamarabb bezárult az elızı pályázati lehetıség. A tervek 
elkészültek, az engedélyek rendelkezésre állnak, a megvalósíthatósági tanulmányt kell 
elkészíteni. Az önerı a kötvénybıl lenne finanszírozva, amelynek mértéke kevesebb lett a 
legelsı tárgyaláson meghatározottnál, ennek oka, hogy a napelemek ára csökkent.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérdése, hogy most nem csak a megvalósíthatósági tanulmány 
tervre kell pénzt megszavazni? Annak mennyi a  költsége? 
 
 
Borgula Péter beruházási csoportvezetı az elızmények alapján ismertette, hogy a 
246/2011.(IV.26.) sz. határozat értelmében 16 millió Ft-ig tárgyalt a polgármester az 
engedélyezés, a tervek, a pályázat, a tanulmány elkészítésére. Utána abból kikerültek a 
pályázattal kapcsolatos dolgok, csak a tervre és az engedélyezési eljárás megszerzésére 
módosította a testület a szerzıdés megkötését. Most újra az eredeti állapotot kellene 
visszaállítani.  
 
 
Siklósi István jelezte, hogy a megvalósíthatósági tanulmány tervre kell pénz, a 
246/2011(IV.26.) sz. határozat megerısítésével. 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı javasolta a határozati javaslatokba beírni a pályázat pontos címét.  
 
 
Borgula Péter beruházási csoportvezetı kérte, ne legyen beírva a korábbi címe a határozatba, 
nem lehet tudni milyen megnevezéssel lesz meghirdetve az újabb pályázat. Jelezte, hogy  a 
megszavazott költségek a pályázatban teljes mértékben elszámolhatóak lesznek.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı javasolta a „naperımő park kialakítása” megnevezést beírni a 
határozatokba, és az 1. sz. határozati javaslatban hivatkozni arra, hogy a polgármester a 
246/2011.(IV.26.) sz. határozatnak megfelelı mőszaki tartalommal és az abban foglalt összeg 
erejéig kösse meg a szerzıdést. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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507/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy amennyiben újra 
meghirdetésre kerül a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül 
naperımő park kialakítására pályázati kiírás, úgy azt támogatja és azon részt kíván venni. 
Továbbá felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a MeNgineering Mőszaki 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel a 246/2011.(IV.26.) sz. határozatnak megfelelı mőszaki 
tartalommal és az abban foglalt összeg erejéig kösse meg a szerzıdést.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
508/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy amennyiben újra 
meghirdetésre kerül a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül 
naperımő park kialakítására pályázati kiírás, a konstrukcióra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: Mezıberény 500 kWp teljesítményő naperımő 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 620.820.000,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erı az elszámolható költségek 10%-a, azaz bruttó 

93.123.000,- Ft 
- Az önkormányzati önerı forrása: saját forrás 
- A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 527.697.000,- Ft. 

Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
4.)  A Startmunka mintaprogram támogatásával kapcsolatos munkavezetık foglalkoztatásához 

saját erı biztosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı elmondta, hogy az elızetes mintaprogram alapján négy program került 
kidolgozásra. Az ötödik program (mezıgazdasági külterületi utak karbantartása), amihez 
csatlakozott volna az önkormányzat meghiúsult, miután a Békés város nem adta be. A 
Belügyminisztérium 3 programot javasolt (erdıgazdálkodás, mezıgazdasági termelés, 
belvízvédekezési munkák) a 2011. évi támogatásra, ígérvényt megkapta az önkormányzat. A 
negyedik programot (kerékpárút karbantartása) várhatóan 2012. évben támogatni fogják. A 
megnyert programok jövı hétfın beindulhatnak, és ehhez szükséges munkavezetıket 
alkalmazni. Alkalmazásukat a Munkaügyi Központ TÁMOP-os pályázatot belül támogatná. 
Maximum négy fı alkalmazását kellene megigényelni, 3 munkavezetı és egy összekötı 
személy kiválasztásával. A Munkaügyi Központtól kapott, regisztrált munkanélküliek listája 
alapján több embert megkerestek, de a fiatalok nem szívesen vállalják. Az 50 év felettiek, ha 
regisztráltatják magukat, másnap már közvetíthetık.  
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Siklósi István polgármester megerısítette, hogy nagyon nehéz alkalmas embert találni, 
kikötés, hogy regisztrált munkanélküli legyen. A holnapi napra be lett hívva a programokban 
foglalkoztatni kívánt 44 fı, alkalmassági vizsgálatuk megtörténik. A Polgármesteri 
Hivatalban is szükséges lesz egy adminisztratív feladatot ellátó személy biztosítása, rengeteg 
jelentést kell küldeni a Munkaügyi Központ felé. Szociális helyiségek biztosítását a volt 
Bútoripari Rt. területén tervezik megoldani, a téli hónapokban a volt tanmőhelyt alkalmassá 
tenni betonlapok gyártásához. Mint ismert, a mintaprogram 100%-os támogatást biztosít, a 
szakképzetlen 8 órai munkáért bruttó 57 eFt, szakképzett munkáért bruttó 80 eFt a juttatás. 
Rengeteget dolgozott a hivatal a megvalósításért, büszke rájuk, a kistérségbıl innen került be 
a legjobb anyag. Most arról szükséges dönteni, hogy maximum négy ember foglalkoztatásával 
a programokat segítse elı a képviselı-testület. Elképzelés van arról is, hogy sikeres 
munkavégzés esetén, az önkormányzat tovább tudna foglalkoztatni pár embert az állami 
támogatás lejárta után is. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megkérdezte, hogy a belvízvédekezési munka mit takar? 
Fontosnak tartotta, hogy a közmunkának látszatja is legyen. 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, árkok takarítása, külterületi csapadékvíz-
elvezetı árkok rendben tartása fog történni. A Vésztıi utcától nyugatra nincsen semmilyen 
támogatott projekt, aminek keretében megoldódna a belvízelvezetés, itt betonlapokkal kirakott 
csapadékvíz árkokat lehetne kialakítani, olyan szakembert alkalmazva a programban, aki ért a 
szintezéshez. Négy-ötfıs csoportokban dolgoznának a munkavállalók, részükre kijelölve, mi a 
konkrét feladat az adott napra. A tél idıszakban történne meg a betonlapok kiöntése. Az 
erdıgazdálkodás két részre lesz osztva, a meglévı erdık karbantartása az egyik feladat, 
valamint a vasút melletti önkormányzati terület átminısítése utáni tisztítása, ahol hársfa erdı 
telepítése a cél. A jövıben a Boldisháti területen (19 ha) is erdıtelepítés történne, amihez 
uniós pályázat vehetı igénybe, ott mintegy öt évig lenne folyamatosan feladatukat azoknak, 
akik a továbbfoglalkoztatásban részt vennének. Van olyan erdı (5 ha) is, ahol vágás érett fák 
vannak, ott is lenne munka. Erdıgazdálkodási terv fog készülni. 
 
 
Barna Márton képviselı rákérdezett, hol tart a belvízelvezetésre, több településsel beadott, 
uniós pályázat? Talán a település önmaga már tudott volna feladatokat megoldani.  
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, hogy október 14-én történik meg a 
kiválasztott kivitelezıvel a szerzıdéskötés. Más információ nem ismert. Az elképzelhetı, 
hogy az önkormányzat már eddig is, nem sokkal több pénzzel, nagyobb eredményt tudott 
volna elérni, de nem lehet a projektbıl kilépni.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot azzal a pontosítással bocsátotta szavazásra, 
hogy maximum 4 fı munkavezetı foglalkoztatására legyen benyújtva a pályázat. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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509/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a TÁMOP 1.1.2 
pályázat keretében 2011. november 1-tıl 18 hónapra a Startmunka mintaprogram 
támogatásával kapcsolatos maximum 4 fı munkavezetı foglalkoztatására. 
A Képviselı-testület a pályázati foglalkoztatásához az elıterjesztés szerint szükséges önerıt a 
2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére, valamint a 2012. és 2013. évi 
költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint: 
 2011. évben maximum    334.000,-ft 
 2012. évben maximum 4.000.000,-ft 
 2013. évben maximum 1.666.000,-ft 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásával, valamint a munkavezetık személyének kiválasztásával kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
5.) 433/2011.(VIII.29.)sz. határozat kiegészítése (átcsop.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az óvoda és általános iskola létszámcsökkentéssel 
kapcsolatos igénybejelentéssel kapcsolatban hiánypótlási kérelem érkezett, ki kell mondani, 
hogy a létszámcsökkentéssel megszüntetett álláshelyeket a döntést követı 5 évig nem állítja 
vissza az önkormányzat. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı jelezte, hogy kötelezı elıírásnak kell eleget tenni. 
 
 
Frey Mihály aljegyzı megjegyezte, amennyiben feladatbıvülés lenne, lehet létszámot 
fejleszteni, de hasonló feladat ellátásához nem lehet a létszámot megemelni. 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezetı elmondta, határozattal megerısített polgármesteri 
nyilatkozatot kell megküldeni arról, hogy az elkövetkezı  5 évben nem fog bekövetkezni az 
álláshely visszaállítása. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
510/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 433/2011.(VIII.29.) számú 
önkormányzati határozatát kiegészíti azzal, hogy Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete a létszámcsökkentéssel megszüntetett álláshelyeket a döntést követı 5 
évig nem állítja vissza. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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6.) Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy a kötvény szerzıdés 
módosítására sor került korábbi döntés értelmében, a betéti állományból 100.000.000 Ft-os 
rulírozó lehetıség igénybevétele érdekében. A kint lévı pályázati pénzekbıl talán rövidesen 
megérkezik 10.000.000 Ft az iskolát érintı TÁMOP-os pályázat keretében.  
Bejelentette, hogy a Békési úti garázsokkal kapcsolatos szerzıdést még nem írta alá, a 
vállalkozó másik cég nevére történı tovább engedményezhetıséget kért, ebbe nem egyezett 
bele.  
A geotermikus energiával kapcsolatban elmondta, hogy megfelelı mennyiségő és minıségő 
és hımérséklető víz jön fel, errıl a dokumentumok is rendelkezésre állnak. A visszasajtoló 
kúttal kapcsolatos, felvetıdött kérdésekrıl még egyeztetés folyik. A konvektoros épületek 
átalakítása megtörtént, a gyermekintézményekben mőködıképes állapotba tudják hozni a 
főtést. Engedélyre kell még várni a csıvezetékek lefektetésénél, mert ha nem engedik a 
visszasajtoló kutat a megjelölt mélységben kialakítani, akkor más megoldás szükséges. 
Október 23-án ünnepi testületi ülés lesz, ahol a „Mezıberényért” kitüntetés átadására kerül 
sor, utána a köztemetıben ünnepi megemlékezés történik.  
 
 
Több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a figyelmet, a 
rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánította. 

 
 

k.m.f. 

 
  
                Siklósi István                                                                   Dr. Baji Mihály 
                polgármester                                                                         jegyzı 
 
 
 
               Dr. Burján Katalin                                                          Debreczeni Gábor 
                   képviselı                                                                        képviselı 
                 jkv.hitelesítı                                                                   jkv.hitelesítı        
 
 
 
 
 
 
 
 


