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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. október 25-én 
megtartott rendkívüli üléséről. 

 
 
Az ülés helye:  Mezőberény, Városháza 15-os 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 képviselők. 

                         
 Távolmaradt az ülésről Kovács Edina képviselő (távolmaradásának okát bejelentette) 
 
 

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző, Frey Mihály aljegyző, Hidasi Zoltán 
pénzügyi osztályvezető, Borgula Péter beruházási csoportvezető, 
valamint Baksai Ágnes jegyzőkönyvvezető.  

 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a képviselőket. A 
rendkívüli testületi ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés lefolytatásnak törvényi 
akadálya nincs, a 12 képviselő közül 11 képviselő jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyző Baksai Ágnest bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Debreczeni Gábor és Körösi Mihály képviselőket. 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásul elmondta, a rendkívüli ülés összehívásának fő oka, 
hogy közbeszerzési eljárások beérkezett ajánlatai között döntést kell hozni. Ismertette az ülés 
napirendjét. 
 
 
A képviselő-testület  11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
364/2010.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
Nyílt ülés 
1./ 107/2010.(II.22.)sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása 
      - Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete, az Önkormányzati költségvetési 

szervénél, intézményénél a 2010. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési 
döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében 
pályázat benyújtással kapcsolatos intézkedés 
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Zárt ülés 
1./ „Civil központ kialakítása Mezőberényben” elnevezésű eljárás megtárgyalása 
2./ „Informatikai infrastruktúra fejlesztése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási 

intézményeiben” elnevezésű közbeszerzési eljárás megtárgyalása 
3./ „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

megtárgyalása. 
4./ 46-os főútvonalon létesítendő balesetveszélyes csomópont kialakításához kapcsolódó 

önerő biztosítása. 
 
 
1./ 107/2010.(II.22.)sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása 
      - Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete, az Önkormányzati költségvetési 

szervénél, intézményénél a 2010. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési 
döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében 
pályázat benyújtással kapcsolatos intézkedés 

 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető tájékoztatásként előadta, hogy 2010. évben 
döntéshozatal történt arról, hogy az általános iskolában 4 fő létszámleépítés valósuljon meg, 
és a létszám racionalizálási pályázaton az igénybejelentés is történjen meg. Sajnálatos módon 
az általános iskola és a polgármesteri hivatal mulasztása miatt az igénybejelentés a III. 
negyedév végével nem történt meg. 2011. évi igénybejelentésre van lehetőség abban az 
esetben, amennyiben a testület az idekapcsolódó két korábbi határozatot fenntartja, azokat 
megerősíti. 
 
 
Harmati László képviselő megkérdezte, hogy 2011-re nézve nincs mulasztási hatálya az 
igénybejelentésnek? 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető válaszként közölte, hogy a Magyar Államkincstárral, 
valamint a minisztériummal is egyeztetés történt. Egy rész elbírálása 100%-asan biztos, két fő 
esetében a támogatás majd megítélés kérdése lesz.  Durván a 11 millió Ft-os pályázatból 8 
millió Ft teljesen biztos a határozat benyújtásával, a közel 3 millió Ft-os részre is biztatást 
adtak.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselő kérdése arra irányult, miért nem lett beadva egy 11 millió Ft-os 
pályázat? 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a két intézmény kölcsönösen nem 
tájékoztatta egymást a benyújtás határidejéről. Ilyen esetekben az intézmény szokta végezni 
az előkészítést, és a fenntartónak, hivatalnak kell benyújtani a pályázatot. Az volt a probléma, 
hogy a korábbi két  negyedévben 15-e volt a benyújtási határidő, harmadik negyedévben ez 
megváltozott szeptember 28-ra. Mivel web-es felületen is szükséges leadni az 
igénybejelentést, nem tudták már beadni. Érzik a felelősséget. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot: 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
365/2010.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete a 2010. évi létszámleépítéssel és 
létszámcsökkentési pályázaton való igénybejelentéssel, részvétellel kapcsolatos 17/2010.(I. 
25.) MÖK. sz. és a 107/2010.(II. 22.) MÖK. sz. határozatait továbbra is fenntartja, és az 
azokban foglaltakat 2011. évre vonatkozóan megerősíti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester a rendkívüli nyílt testület ülést befejezettnek 
nyilvánította. 
 
A képviselők zárt ülésen folytatták a munkát.  
 
 

k.m.f. 
 
 
  

                   Siklósi István                                                                  Dr. Baji Mihály  
                    polgármester                                                                        jegyző 
 
 
 
 
              Debreczeni Gábor                                                               Körösi Mihály   
                      képviselő                                                                        képviselő 
                   jkv.hitelesítő                                                                   jkv.hitelesítő         
 
 
 
 


