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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
5650 Mezıberény, Kossuth L. tér 1. 

Tel.: 36-66-515-515, Fax: 36-66-515-503 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 21-én 

megtartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Városháza 15-ös számú terme 
 
Jelen vannak Mezıberény Képviselı-testület részérıl:  

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 az ülésrıl Debreczeni Gábor képviselı (távolmaradásának okát 
bejelentette.) 
 

 
Jelen volt még az ülésen: Frey Mihály aljegyzı, Borgula Péter beruházási csoportvezetı, Hidasi 

Zoltán pénzügyi osztályvezetı, Lajkó Roland önkormányzati munkatárs, Öreg István 
fıigazgató Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola, Szilágyi Tibor a Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság tagjaként. 

  
Siklós István polgármester a Képviselı-testület rendkívüli ülését megnyitotta. Köszöntötte a 
megjelent vendégeket, képviselıket, és megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi 
akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 11 fı jelen van. A rendkívüli ülés 
összehívását az indokolta, hogy az MLSZ által kiírt pályázatra, a hatályban lévı új sporttörvény 
adta lehetıség kihasználásával, infrastrukturális beruházásra adódna lehetıség, melynek beadási 
határideje március 23. 
 
A jegyzıkönyv hitelesítésére 2 fı testületi tagot javasolt, Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı és 
Szekeres Józsefné alpolgármester személyében, mely javaslatot a képviselı-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta. 
 
Frey Mihály aljegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Lajkó Roland önkormányzati munkatársat bízta 
meg. 
 
Siklós István polgármester a meghívóban kiküldött napirendet kérte határozattal elfogadni. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2012.(III.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadta. 

1.) Az MLSZ által kiírt, országos labdarugó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázaton 
való részvétel megtárgyalása 
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Napirend 
 

1.) Az MLSZ által kiírt, országos labdarugó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázaton való 
részvétel megtárgyalása 

 
Siklósi István polgármester: 
A napirend témáját a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottsági ülésen a jelenlévı tagok és képviselık 
megtárgyalták, véleményezték.  
 
A képviselık részérıl észrevétel,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Siklósi István polgármester: 
Kérte, hogy aki a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság határozati javaslatával egyetért, az kéz 
felnyújtással jelezze.  
 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. 
 
 
125/2012.(III. 21.) MÖK sz. határozat 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Berényi Gyermek FC kezdeményezése 
alapján az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás” 
alapján benyújtható Mőfüves labdarúgó építése Mezıberényben tárgyú pályázathoz nem tudja 
biztosítani a kért önerıt, a pályázatot így nem nyújtja be. 
Felelıs:  Siklósi István polgármester 
Határidı:  intézkedés azonnal 
 
 

 
Egyéb bejelentés, kérdés és felszólalás nem érkezett, a polgármester az ülést berekesztette. 
 
 

k. m. f. 
 
 

                  Siklósi István                                                 Frey Mihály 
                    polgármester                                                                    aljegyzı 

 
 
 

 
                Szekeres Józsefné                                                   Mezeiné Szegedi Erzsébet 
                  alpolgármester                                                                képviselı 
                jegyzıkönyv hitelesítı                                                 jegyzıkönyv hitelesítı 
 


