
 1 

JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 28-án 
megtartott ülésérıl. 

 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os 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. Földesi Szabolcs jegyzı, meghívottak, intézményvezetık, 
érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, Kábel TV nézıit. Megállapította, 
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 
mindenki jelen van. Tájékoztatásként közölte, hogy az elfogadott SZMSZ értelmében nem 
szükséges jegyzıkönyv-hitelesítıket választani, a jegyzıkönyvet a polgármester és a jegyzı 
írja alá.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a napirendi pontokat ismertette a kiküldött sorrend 
kiegészítésével. A nyílt ülés bejelentéseként három elıterjesztés (20., 21. és 22. sorszám) 
sürgıssége miatt került felvételre. Az V/9-es bejelentés tárgyalása a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság javaslatára lekerül napirendrıl, a költségvetés ismeretében lesz visszatérve rá. A 
tudomásulvételt igénylı beszámolók esetében négy határozatszám az elejérıl lemaradt, azok 
felvételével együtt kérte a napirend megszavazását. Interpellációt Kovács Edina képviselı 
nyújtott be, a Hısök útja 1-3 szám elıtti járdalezárása miatt. 
 

 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1/2013.(I.28.)sz. határozat: 
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl                 
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl      
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók az  550/2012.(X.29.) sz., 560/2012.(X.29.) sz., 

583/2012.(XI.26.) sz., 596/2012.(XI.26.) sz.,  598/2012.(XI.26.) sz., 613/2012.(XI.26.)sz., 
617/2012.(XII.04.)sz., 624/2012.(XII.11.)sz., 630/2012.(XII.21.)sz., 631/2012.(XII.21.)sz., 
633/2012.(XII.21.)sz., 634/2012.(XII.21.)sz., 638/2012.(XII.22.)sz., 641/2012.(XII.21.)sz., 
642/2012.(XII.21.)sz., 644/2012.(XII.21.)sz., 659/2012.(XII.21.)sz., 661/2012.(XII.21.)sz., 
668/2012.(XII.21.)sz., 670/2012.(XII.21.)sz., 674/2012.(XII.21.)sz., 676/2012.(XII.21.)sz., 
675/2012.(XII.21.)sz., 544/2012.(X.29.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 
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II/2. Közszolgáltatási szerzıdés megkötése 2013. évre a Békés Manifest Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.-vel (632/2012.(XII.21.) sz. hat.) 

II/3. Általános iskola „Használati szerzıdés” (624/2012.(XII.11.) sz. hat.) 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
II/5. Katasztrófavédelmi ırs kialakítása Mezıberényben (487/2012.(IX.11.)sz. hat.) 

III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése  
IV./ Városi elismerések összességének felülvizsgálata, adományozásról döntés 
V./ Bejelentések 

V/1. Belépés a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe 
V/2. Mezıberény Város Önkormányzat adósságállományának konszolidációja 
V/3. Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme e-menza étkeztetési rendszer bevezetésére 
V/4. Összevont Óvodák nyári nyitva tartásának tervezete 
V/5. Az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 
V/6. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet módosítása  
V/7. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának, Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatának és Szakmai Programjának módosítása 
V/8. Gépkocsi vásárlása 
V/9.  Levéve napirendrıl  -Intézményvezetık bérezése 
V/10. HURO elıfinanszírozás 
V/11. Békés Megyei Hírlap „Év sportolója” díjátadója-jelölés 
V/12. A Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására 

kiírt pályázat 
V/13. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
V/14. A Mezıberényi Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
V/15. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/16. Intézményi átcsoportosítás 
V/17. Dr. Csók László háziorvos székhely-változása 
V/18. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2012. évi beszámolója és 2013. évi 

munkaterve 
V/19. Csatlakozás DAREH-hoz 
V/20. Járóbeteg-szakellátási feladatok 
V/21. Geotermikus rendszer továbbfejlesztése 
V/22. Vegyes átcsoportosítások 
V/23. Egyéb bejelentés 

Interpelláció 
VI./ Zárt ülés 

VI/1. A városi elismerések adományozásáról döntéshozatal 
VI/2. Elmaradt mőszakpótlék 
VI/3. Egyéb bejelentés 

 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette  a 2012. december 21-i zárt, ülésen hozott határozatot. 
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A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
2/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. december 21-i zárt ülésen 
hozott határozat kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl                 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Prima-protetika céggel 
történt egyeztetésrıl kérte az alpolgármestert, számoljon be. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester elıadta, hogy a Prima-protetika Kft. egy gyógyászati 
segédeszközöket forgalmazó cég. Szeretnék Mezıberényben, bizonyos rendszerességgel, 
ezeket az eszközöket árulni, sıt minden alkalommal hoznának magukkal ortopéd szakorvost 
is. A szakrendelés zavartalan lebonyolításához kérnék a védınıi szolgálat, a családsegítı, a 
szociális otthon dolgozói segítségét. A mozgásukban korlátozott emberek, amennyiben 
gyógyászati segédeszközre szorulnak, helyben el tudják intézni. A labor melletti orvosi 
rendelıt megfelelınek találták, havi egy alkalommal kezdik meg mőködésüket, miután a 
szükséges iratokat beszerezik, és a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatójával a 
bérleti szerzıdést aláírják. Az idı majd megmutatja, szükség lesz-e gyakoribb rendelésre. 
 
 
Siklósi István polgármester fontosnak tartotta, hogy újabb, helyben elérhetı szolgáltatást 
sikerül megvalósítani a városban. Az írásos beszámoló elkészítése óta értesült arról, hogy a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából Tóth Sándor a népmővészet mestere Csokonai Vitéz 
Mihály egyéni alkotói díjat kapott. A díj a hosszabb ideje kimagasló mővészeti munkát végzı, 
nem hivatásos, egyéni alkotóknak adományozható állami kitüntetés.  Felterjesztı a 
Népmővészek Országos Szövetsége volt. Az állami kitüntetést évente maximum 7 személy 
kaphatja meg. Gratulál az elismeréshez, a testület nevében sikeres alkotó tevékenységet 
kívánt.  
A beszámolóval kapcsolatban Körösi Mihály képviselı két észrevétellel élt. Kérte szóban 
kiegészíteni a beszámolót, mivel a geotermikus főtési rendszerrıl különféle találgatások 
vannak. Mik a tények? A főtési rendszer mőködtetését január 7-én elkezdte a megbízott cég. 
Az üzemeltetés során fokozatosan kapcsolták a rendszerre az épületeket, végezték a 
beszabályozás alaplépéseit. A folyamatos üzem során azt tapasztalták, hogy a visszasajtoló 
kút kevesebb vizet képes elnyelni, mint a kitermelı kút teljes kapacitása, ezért a visszasajtoló 
kút különbözı technikákkal történı kapacitás növelésébe kezdett az üzemeltetı, mely 
folyamat a napokban zajlik. A Hosszú tó temetı felıli oldalán egy vezetékfektetése kezdıdött 
el, mely az üzemeltetési engedélyben kötelezıen lett elıírva, az úgynevezett technológiai víz 
elvezetésére. A problémák kezelése után a folyamatos üzemeltetéshez további 
leszabályozásokra lesz még szükség.  
A másik kérdés, hogy a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság döntésérıl -az OPSKK volt 
igazgatójának felülvizsgálati kérelmérıl- lehetne-e többet tudni. Az ügy lezárult, személyiségi 
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jogokra hivatkozva nem kíván többet mondani, a városban történtek iránt érdeklıdık tudják 
mirıl van szó, le tudják vonni a következtetéseket a leírt információból. 
 
 
Körösi Mihály képviselı elfogadta a választ. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
3/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl      
 
 

II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók az  550/2012.(X.29.) sz., 560/2012.(X.29.) sz., 
583/2012.(XI.26.) sz., 596/2012.(XI.26.) sz.,  598/2012.(XI.26.) sz., 613/2012.(XI.26.)sz., 
617/2012.(XII.04.)sz., 624/2012.(XII.11.)sz., 630/2012.(XII.21.)sz., 631/2012.(XII.21.)sz., 
633/2012.(XII.21.)sz., 634/2012.(XII.21.)sz., 638/2012.(XII.22.)sz., 641/2012.(XII.21.)sz., 
642/2012.(XII.21.)sz., 644/2012.(XII.21.)sz., 659/2012.(XII.21.)sz., 661/2012.(XII.21.)sz., 
668/2012.(XII.21.)sz., 670/2012.(XII.21.)sz., 674/2012.(XII.21.)sz., 676/2012.(XII.21.)sz., 
675/2012.(XII.21.)sz., 544/2012.(X.29.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 624/2012./XII.11./ sz. határozat végrehajtásához annyi 
kiegészítéssel élt, hogy december 18-án megtörtént a kezdeményezés a további egyeztetésre, 
de az elküldött levélre a mai napig nem érkezett még válasz. A 24 db lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
4/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 550/2012.(X.29.) sz., 
560/2012.(X.29.) sz., 583/2012.(XI.26.) sz., 596/2012.(XI.26.) sz.,  598/2012.(XI.26.) sz., 
613/2012.(XI.26.)sz., 617/2012.(XII.04.)sz., 624/2012.(XII.11.)sz., 630/2012.(XII.21.)sz., 
631/2012.(XII.21.)sz., 633/2012.(XII.21.)sz., 634/2012.(XII.21.)sz., 638/2012.(XII.22.)sz., 
641/2012.(XII.21.)sz., 642/2012.(XII.21.)sz., 644/2012.(XII.21.)sz., 659/2012.(XII.21.)sz., 
661/2012.(XII.21.)sz., 668/2012.(XII.21.)sz., 670/2012.(XII.21.)sz., 674/2012.(XII.21.)sz., 
676/2012.(XII.21.)sz., 675/2012.(XII.21.)sz., 544/2012.(X.29.)sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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II/2. Közszolgáltatási szerzıdés megkötése 2013. évre a Békés Manifest Közszolgáltató 

Nonprofit Kft.-vel (632/2012.(XII.21.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a szakbizottságok javaslatait a 
szerzıdés megfogalmazásához. A 2.6 pont adatai kiegészítésre kerültek: a település 
belterülete 667,2 ha, lakosság szám: 10817 fı, lakások száma: 4326 db, ebbıl családi házas 
ingatlan 3760, ebbıl lakótelepi lakás 566, a lakások közül lakatlan vagy beépítetlen ingatlan: 
311, önkormányzati intézmények száma: 5, vállalkozások száma 284, egyéni vállalkozók 
száma 412, burkolt belterületi önkormányzati utak hossza: 53862 m, burkolatlan 
önkormányzati utak hossza: 630 m, a belterületi úthálózat teljes hossza: 54492 m. 
 A szemétszállítás esetében a súly, tömeg szerinti fizetés lehetısége megvalósulhat, ehhez 
majd a DAREH-hoz való csatlakozásról szóló döntést is meg kell hozni. A módosításokat 
eredetiként kezelve, a határozati javaslat elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
5/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés mellékletét 
képezı, a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (5746, Kunágota, Rákóczi út 9., 
képviselı: Bondár Lajos ügyvezetı) Mezıberény Város Önkormányzatának belterületére 
kiterjedı települési hulladék szállítására (lakosságtól való begyőjtésére és elszállítására) 
továbbá ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést, 
egyúttal felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerzıdés aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
II/3. Általános iskola „Használati szerzıdés” (624/2012.(XII.11.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az önkormányzatnak gyakorlatilag egy olyan 
mőködtetési szerzıdést lenne jó kötni, ahol a kötelezıen vállalt feladatoknál tisztán 
látszanának a pénzügyi következmények, az ellátandó feladatok minıségével és 
mennyiségével támasztott követelményekkel is. Jelenleg a meglévı tervezet ezt nem 
tartalmazza. Sok tisztázatlan dolog van, nem kerültek meghatározásra alapvetı fogalmak, nem 
kerültek definiálásra, mit jelent az a szerzıdésben, hogy „rendeltetés ellenes használat”, az 
ellenırzés kérdése. A mőködtetés és a fenntartás fogalmai is eléggé zavarosan szerepelnek. 
Három bizottság tárgyalta a napirendet. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megerısítette, bizottsága 
is nehezen tudta szétválasztani az oktatás-neveléssel és a fenntartással kapcsolatos kérdéseket. 
Technikai gondok is jelentkezhetnek a másként értelmezésbıl adódóan, személyi ellentétek is 
kialakulhatnak. Abban lehet bízni, hogy a szülık és a gyermekek nem tapasztalják a 
nehézségeket, csak remélni lehet, hogy az iskola Mezıberényért van és továbbra is jól fog 
mőködni. 
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Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
döntését ismertette. A polgármester úr legyen megbízva a továbbtárgyalásra, nagyon sok a 
bizonytalanság a szerzıdés tekintetében. Talán jobb lett volna megvárni a szeptembert az 
átállásokra, de remélhetıleg a további tárgyalások lefolytatása során tisztázásra kerül a 
számos probléma. Az ülésre kiosztott legújabb határozati javaslatot támogatandónak ítélte 
meg. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága is olyan 
álláspontra jutott, hogy sok a pontatlanság, az ellentmondás a szerzıdés-tervezetben. A célnak 
annak kell lennie, hogy a gyermekek minél jobb nevelést kapjanak. Bizottsága javasolta a 
szerzıdés aláírását azzal, hogy az ellenmondásokra egy záradékban legyen felhívva a 
figyelem. A polgármester úr által megfogalmazott újabb határozati javaslat megfelel a 
kérésüknek, támogatja annak megszavazását. 
 
 
Siklósi István polgármester nem tartotta pozitív döntésnek, hogy külön vált a szakmai vezetés 
és a mőködtetés, üzemeltetés felelıssége. Sajnálatosnak tartotta, hogy a megállapodásban 
még abban sem tudtak megegyezni, hogy legalább az eddigi szinten kerüljön biztosításra a 
telefonköltség, mekkora nagyságrendig köteles az önkormányzat pl. a kréta, 
szemlélıeszközök, fénymásoló lapok meglétének finanszírozását. A megállapodásban nem 
sikerült konszenzusra jutni, döntéshozatal érdekében a most kiadott anyagot kérte elfogadni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
6/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a témában megfogalmazott 
NYILATKOZAT egyidejő elfogadása mellett, felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 
Mezıberény Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Intézmény, Kollégium és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat mőködtetésével kapcsolatos „Használati szerzıdés” 
aláírására. Megbízza továbbá a polgármestert, hogy a nyilatkozatot a KIK illetékeseinek 
megküldje.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt 
bizottsága 2012. évben végzett döntéseirıl. Minden címben belefértek a biztosított összegbe. 
Jelentısebb maradvány az adósságkezelési támogatásnál jelentkezett, nem igazán mőködött a 
rendszer, a gyermekintézmények étkezési térítése esetében kibıvítették az ingyenesen étkezık 
számát, egyre több gyermek kap „ingyen étkezést”.  A gyógyszertámogatásnál nagyon 
körültekintıen jártak el, az ápolási díj ellátásnál minden esetben felkeresték a kérelmezıt, 
csak a rászorulóknak ítélték meg. A megtakarítás kimutatásra került.  
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Siklósi István polgármester a temetési kölcsönök esetében számolt be túlköltekezésérıl. 
Szociális kölcsönt egyre kevesebben tudják igénybe venni, fıként az önkormányzattal 
szemben fennálló adósságaik miatt. Összességében kevesebb összeg lett elköltve a 
betervezettnél. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
7/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
II/5. Katasztrófavédelmi ırs kialakítása Mezıberényben (487/2012.(IX.11.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a napirendhez megjelent Tóth Tibor tőzoltóezredest, a 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, valamint Kiss András 
tőzoltóezredest, aki tanácsosként, a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetıjeként vesz részt az ülésen. Szakmailag semmi kifogása a testületnek az ırs 
kialakításával kapcsolatban, a szerzıdés apró részleteiben nem sikerült eddig megegyezni. 
 
 
Tóth Tibor a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója rendkívül fontosnak 
tartotta, Mezıberény éljen a lehetıséggel, hogy a városban egy hivatásos tőzoltóság önálló 
egysége kapjon helyet, katasztrófavédelmi ırs néven. Telepítésének egyetlenegy akadálya 
van, az elhelyezési feltétel. A Liget téri önkormányzati ingatlanban a tervek már 
rendelkezésre állnak, szeretné meggyızni a testületet, jó, ha itt egy ırs mőködne. Az 
ingatlanban egy szerállásról, illetve az állandó 5 fı készenlétet ellátó személy elhelyezésérıl 
lenne szó. A létszám rendelkezésre áll, fıleg a mezıberényi alkalmazottaiknak teremtenének 
lehetıséget. A jelen álláspont szerint, ami szóba jöhet: az épületrész megjelölt hányadának 
vagy az állami tulajdonba adása, vagy a hosszú távú ingyenes bérletbe adás. Ebben a 
felállásban tud az országos fıigazgatóság 12 millió Ft beruházási értéken a fejlesztésbe 
belefogni. A jelenlegi tervek alapján csak az elhelyezési és a gépjármőfecskendınek a tárolási 
körülményeit jelentısen befolyásoló főtéskorszerősítési munkálatokra van mód. Ahhoz, hogy 
egy hivatásos ırs méltó elhelyezése legyen, az épületnek a külsı megjelenésére is adni 
kellene hıszigeteléssel is. Jó lenne, ha a fıútra tudna a fecskendı azonnal kifordulni, bár ez 
már részletkérdés. Természetesen a tőzoltó egyesület további mőködése, tovább fejlıdése 
fontos számukra is, jól ki tudják egészíteni a hivatásos egységeket. A katasztrófa ırsnek 
Mezıberényben igenis helye van, nem valószínő, hogy még egy ilyen alkalom adódni fog.   
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke örömmel vette, hogy az 
ezredes úr egy harmadik alternatívát is megfogalmazott az eddig elhangzottakhoz képest. Bár 
az önkormányzatnak nincs túl sok pénze még a kialakításhoz sem, pláne olyan 
paraméterekkel, színvonalon, ahogy az ırs remélné. Az önkormányzat vagyont sem szeretne 
veszteni, az ingatlanról lemondani. Bizottsága az írásos elıterjesztés ismeretében olyan 
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javaslattal élt, hogy ne támogassa a testület a megkeresést. Most örömmel hallotta, hogy tartós 
bérlet esetén is felújítaná az ırs az ingatlant. Személy szerint ezt tudná támogatni.  
 
 
Siklósi István polgármester, mivel a felvetés újabb kérdéseket vet fel, tovább tárgyalásra 
ajánlotta. 
 
 
Tóth Tibor a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója megerısítette, hogy a 
12 millió Ft rendelkezésre áll, Benkovics tábornok pedig arról adott biztosítékot, hogy egy 
hosszú távú, térítésmentes, tartós bérlet keretében is rá költik a pénzt. Természetesen a 
kivitelezıkkel is újra kell tárgyalni, amikor elindul a beruházás. 
 
 
Siklósi István polgármester javasolta a napirendet azzal lezárni, hogy februári határidıvel 
további tárgyalásra adjon a testület felhatalmazást. Megköszönte a vendégek jelenlétét.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
8/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezıberényi Katasztrófavédelmi İrs kialakításával kapcsolatban 
folytasson további tárgyalásokat a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, és az 
eredményrıl a februári testületi ülésen számoljon be. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. februári testületi ülés 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése  
 
 
Siklósi István polgármester nagy vonalakban összefoglalta a költségvetés tervezetét. Mintegy 
500 millió Ft hiányzik a bevételi és kiadási oldal egyenlıvé tételéhez. Helyi adóemelés nem 
kerülhet szóba, a kiadások csökkentésénél, amennyiben nem történik fejlesztés, nem történik 
semmilyen felújítás az intézményeknél, nagyjából 200 millió Ft lefaragható a hiányból. Az 
önként vállalt feladatok megszüntetésével sem lehet összehozni a költségvetést. Abban bízik, 
mivel sok önkormányzat van ilyen helyzetben, az állam valamilyen támogatással segítséget 
nyújt. Február 13-án Gödöllın tartandó konferencián átbeszélésre kerülhetnek a problémák. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság három határozati javaslattal élt a testület felé. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága javaslatait 
ismertette. A továbbtárgyalás történjen meg, olyan támogatásokat nem kapott meg az 
önkormányzat, amit korábban az állam biztosított, 400 millió Ft-os forrás kiesés van, és ebbıl 
csak egy 100 milliós tételt lehetett megspórolni az intézmények mőködtetésén. Olyan 
nagymértékő a költségvetési hiány, hogy azt nem lehet saját hatáskörben megoldani, további 
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egyeztetések szükségesek. Véleménye szerint a kormány nem fogja magára hagyni a kisebb 
önkormányzatokat, de hogy az önkormányzat is tegyen még lépéseket megtakarításra, 
bizottsága javaslatait kéri megszavazni.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
9/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetés tervezetet 
továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a 
költségvetés összeállításával kapcsolatos jelentıs problémákat a szaktárca és a szakmai 
érdekképviseleti szervek felé jelezzék. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
10/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetés elfogadásáig 
intézményeinél létszámstopot rendel el. A költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása 
érdekében megbízza az intézményvezetıket, hogy intézményeikre vonatkozóan vizsgálják 
meg a létszámcsökkentések lehetıségét, és az álláshely szám változásra konkrét 
elıterjesztéssel éljenek a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság februári ülésére.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 

 Önk.intézményvezetık – Polgármesteri Hivatal, Mezıberényi Kistérségi Óvoda, 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat, 
Városi Közszolgáltató Intézmény 

Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
11/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza az intézményvezetıket, 
valamint a polgármestert és a jegyzıt, hogy intézményeikre, szervezeteikre vonatkozóan 
vizsgálják felül önként vállalt feladataikat, a 2013. februári Pénzügyi, Bizottsági ülésre 
dolgozzák ki, milyen megtakarítással járhat szőkítésük, illetve megszüntetésük.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr.Földesi Szabolcs jegyzı 

Önk.intézményvezetık – Polgármesteri Hivatal, Mezıberényi Kistérségi Óvoda, 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat, 
Városi Közszolgáltató Intézmény 

Határidı: értelem szerint 
 
 



 10 

IV./ napirend 
 
Tárgy: Városi elismerések összességének felülvizsgálata, adományozásról döntés 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az elsıfordulós tárgyalás megtörtént, februárban 
vissza fog kerülni a testület elé a napirend azokkal a kiegészítésekkel, módosító javaslatokkal, 
melyeket a bizottságok megtettek. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, a többféle 
elismerési forma egységes keretben lesz kezelve a rendelet által, megfogalmazásához 
közelednek a bizottsági álláspontok. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
véleményét ismertette. A két bizottság véleménye között különbségek vannak még, második 
körben meg lesz tárgyalva, az esetleges vitás kérdések tisztázva lesznek.  
 
 
Siklósi István polgármester határozathozatalt kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
12/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a városi, helyi elismerések 
összességének felülvizsgálata elsı fordulós tárgyalását, a két szakbizottság által hozott 
javaslatokkal, módosításokkal egybeszerkesztve továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja, 
második körben a februári képviselı-testületi ülésen tárgyalja a rendelet-tervezet. 
Felelıs: Siklósi István polgármester              
Határidı: értelem szerint 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 

 
V/1. Belépés a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, bizottságok támogatásával az 1. 
sz. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége talán a 
legerıteljesebb érdekérvényesítı képességgel rendelkezik az önkormányzatokat képviselı 
szervezetek közül. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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13/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja, hogy Mezıberény Város 
Önkormányzata a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (2100 Gödöllı, Szabadság tér 7.) 
tagja legyen, és vállalja az éves tagdíj megfizetését 110.000 Ft erejéig a 2013. évi 
önkormányzati költségvetés terhére. A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. 
Határidı: 2013. június 30. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
 
 
V/2. Mezıberény Város Önkormányzat adósságállományának konszolidációja 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a pénzügyi osztály meglehetıs részletességgel 
írta le milyen helyzetben van az önkormányzat, milyen lépéseket kell tenni. A mai napon 
Békéscsabán, minisztérium képviselıivel egyeztettek a város adósságállományáról. 
Elsısorban adatok egyeztetésére került sor, a bankkal fennálló vitára jelezték, ez nem az ı 
hatáskörük. Arról adtak információt, hogy a törvényben rögzített 70% fölötti, esetleges 
átvállalást mivel tudja alátámasztani az önkormányzat. Írásban fognak reagálni, hogy az 
önkormányzat adósságállományának hány %-át fogják átvállalni magasabb részben. Azt tudni 
kell, hogy ugyanakkora résszel kell átadni a betéti állományt is az állam részére.  
 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a bizottságok által támogatott határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
14/2013.(I.28.)sz. határozat: 
1. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Magyarország 2013. évi központi 

költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-
75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történı átvállalását igénybe kívánja 
venni. 

2. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat 
rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb 
az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett mértéke szerinti arányos összegéig 
- az átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja. 

3. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a 
Magyar Állammal az önkormányzatot terhelı, az adósságátvállalással érintett 
adósságállománya átvállalásáról. 

4. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az adósságátvállalással 
összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
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a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 
intézkedéseket; 

b)  az átvállalással érintett adósság részét képezı, hitelviszonyt megtestesítı 
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az adott 
értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - 
kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse 
meg.  

5. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete képviselı-testület utasítja a 
polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseirıl a soron következı 
ülésén tájékoztassa a testületet. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. június 28. 
 
 
V/3. Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme e-menza étkeztetési rendszer bevezetésére 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette a beadott 
kérelmét. Az elavult technológia már cserére szorul, és a január 1-tıl alkalmazott papíralapú 
jegyrendszer sem megoldás. Szeretnének március 1-tıl átállni az e-menza étkezési rendszer 
bevezetésére intézménye pénzmaradványának terhére. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága javaslatát 
tolmácsolta. A 2013. évi költségvetés elfogadását követıen, márciusi testületi ülésén tárgyalja 
érdemben a testület a kérelmet. Megkérdezte az intézményvezetıtıl, tényleg a rendszer rossz, 
vagy a nem megfelelı használat miatt sípolt be többször az ellenırzı rendszer? 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója válaszként közölte, 
nem vizsgáltatták meg a rendszert, de ha a diák már egy kicsit pontatlanul helyezi be a 
kártyát, már bejelez. Az új rendszerrel ellenırizni lehet majd, ki használja a kártyát.  
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
15/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
kérelmét - e-menza étkeztetési rendszer bevezetésére - a 2013. évi költségvetés elfogadását 
követıen, márciusi testületi ülésén tárgyalja érdemben.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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V/4. Összevont Óvodák nyári nyitva tartásának tervezete 
 
 
Siklósi István polgármester a szakbizottság támogatásával határozathozatalt javasolt.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
16/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvodák 
mezıberényi tagóvodáinak nyári nyitva tartásának tervezetét jóváhagyja. Megbízza az 
intézmény vezetıjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról legkésıbb február tizenötödikéig a 
szülıket tájékoztassa és kérje a tájékoztató megjelentését a városi honlapon és a Mezıberényi 
Hírmondóban is. 
Felelıs: Kissné Wagner Mária óvodavezetı 
Határidı: 2013. február 15. 
 
 
V/5. Az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı az elıterjesztésben leírt rendelkezés hatályon kívül helyezését 
kérte, mivel az új SZMSZ rendelkezései között sem került szabályozásra az egyéni képviselık 
évenkénti lakossági fórum tartásának kötelezettsége.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
1/2013.(I.29.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok  

tiszteletdíjáról szóló 34/2006.(X.17.) MÖK számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon 
kívül helyezésérıl 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
V/6. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet módosítása  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı az írásos elıterjesztés alapján, a szakbizottság javaslatával kérte a 
rendelet módosítását  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
2/2013.(I.29.) önkormányzati rendelete 

 
az anyakönyvi események díjazásáról szóló 1/2011.(II.01.) MÖK számú rendelet 

módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
V/7. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának, Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatának és Szakmai Programjának módosítása 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
tájékoztatásként elıadta, mire vonatkoznak a benyújtott módosítások. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a bizottság 
apróbb észrevételeivel, melyek átvezetése megtörténik, a határozati javaslatok megszavazását 
kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
17/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti 
egységes szerkezető Alapító Okiratot jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint az egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
18/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását, valamint az elıterjesztésben 
foglaltak szerinti egységes Szervezeti és Mőködési Szabályzatot jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Városi Humánsegítı 
és Szociális Szolgálat részére a határozatot küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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19/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Szakmai Programjának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti 
egységes Szakmai Programot jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Városi Humánsegítı 
és Szociális Szolgálat részére a határozatot küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/8. Gépkocsi vásárlása 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a járások munkáját segítve a személygépkocsit is 
át kellett adni, ezzel nagy hiány keletkezett a hivatal mőködésének biztosításában. 
Bizottságok támogatták, hogy egy használt gépkocsi kerüljön beszerzésre, amelyik szerviz-
könyvvel rendelkezik, maximum 2 millió Ft értékig.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, kell egy 
szolgálati autó a hivatalba. Bizottsága javaslataikkal támogatásukat megadta, ez 
elengedhetetlen kiadás a munkavégzéshez.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
álláspontját ismertette. A jelenlegi gazdasági helyzetben új autó vásárlását nem támogatnák, 
de fontos, hogy legalább olyan paraméterekkel rendelkezı gépjármő kerüljön biztosításra, 
mint amilyen elkerült a hivataltól.   
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a mezıberényi Polgármesteri Hivatal 
mőködésének zavartalansága biztosítása érdekében személygépkocsi vásárlásra maximum 
2.000.000 Ft-ot biztosít a 2013. évi költségvetésben. 
Megbízza a polgármestert, hogy szakember segítségét igénybe véve intézkedjen a gépkocsi 
beszerzésérıl. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
jegyzıvel dolgozzák ki a mezıberényi Polgármesteri Hivatal mőködéséhez vásárolt 
személygépkocsi használatának szabályzatát.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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V/9.  Levéve napirendrıl  -Intézményvezetık bérezése 
 
 
V/10. HURO elıfinanszírozás 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a Magyarország-Románia közötti kapcsolatok 
erısítését szolgáló informatikai hálózat bıvítése pályázat a megvalósítás szakaszába érkezett, 
viszont elıfinanszírozási gondok vannak. A tulajdonrész alapján elosztott összeg Mezıberény 
számára 19.980 eFt megelılegezı támogatást jelent. Az összeget akkor kapná vissza az 
önkormányzat, amikor a pályázati támogatás elszámolási idıszaka megtörténik, illetve ha az 
MVM NET-tel a finanszírozási kérdésekben meg lehet állapodni. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság támogatta a határozati javaslat megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
22/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete vállalja a HURO (határon átnyúló 
informatikai hálózat) projekthez kapcsolódó 19.980.000 Ft költség megelılegezését a projekt 
biztonságos lebonyolítása érdekében. 
A 19.980.000 Ft költséget Mezıberény Város Önkormányzata a „Mezıberény” kötvény 
bevételbıl származó betéti állományból biztosítja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a meghozott döntésrıl 
a Békési Kistérségi Társulást haladéktalanul értesítse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/11. Békés Megyei Hírlap „Év sportolója” díjátadója-jelölés 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, a város lehetıséget kapott arra, hogy díjazzon helyi sportolókat.  
 
Siklósi István polgármester utólagos pontosítással a Mezıberényi Kosárlabda Klub férfi 
csapata névsorát kiegészítette Németh Márk, Kovács Árpád, Bálint Péter nevével.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
23/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés Megyei Hírlap „Év sportolója 
„díjátadó ünnepségen a 2011/2012-ben elért eredményei alapján a Mezıberényi Kosárlabda 
Klub férfi csapatát és a Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola leány diákolimpia 3-4. 
korcsoportjának csapatát díjazásra javasolja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. február 4.  
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V/12. A Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt 

pályázat 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közölte, bizottsága 
rendkívüli ülést is tartott, hogy megfelelı kiírás kerülhessen jóváhagyásra. A határozati 
javaslatot ennek ismeretében kérte megszavazni. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzáfőzte, hogy a civil szervezetek és az intézmények várják a 
pályázati kiírásokat, bár összegrıl még nem lehet nyilatkozni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
24/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi rendezvények támogatására 
és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására a bizottsági javaslatok beépítésével a pályázati 
kiírást elfogadja és megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a pályázati kiírást a 
városi honlapon (www.mezobereny.hu), valamint a Mezıberényi Hírmondóban 
hirdetményként a pályázati kiírás elérhetıségét tegye közzé. 
A Képviselı-testület felhatalmazza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a pályázati 
kiírással kapcsolatos elıkészítı munkálatokat a támogatási keretösszeg ismerete nélkül 
végezze el, majd a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása után átruházott hatáskörben a 
pályázati kiírásban foglaltak szerint a támogatások megítélésérıl gondoskodjon, valamint az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl a Képviselı-testület felé beszámoljon. 
Felelıs: Körösi Mihály bizottsági elnök 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/13. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı a hivatal SZMSZ-ének elfogadásán túl kérte az önkormányzat 
SZMSZ-ét is módosítani, mivel a polgármester úr fogadó órája is változik az ügyfélfogadás 
rendjének változásával. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság módosításai 
figyelembe lettek véve. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
3/2013.(I.29.) önkormányzati rendelete 

 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
25/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztésben 
foglaltak szerinti Mezıberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát, egyúttal a 471/2009.(IX.28.) számú határozattal jóváhagyott 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/14. A Mezıberényi Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést, a határozati javaslatot 
elfogadásra jánlotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
26/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti egységes 
szerkezető Alapító Okiratot jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/15. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával a 11 db határozati 
javaslat elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
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 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám. 
 1.3./ Egyéb központi támogatás elıirányzatát  megemeli: 7887 eFt-tal 
 (Bérkompenzáció) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 

2.1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát       csökkenti: 2484 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

6. Támogatás 
6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szernek foly.tám.ei-át megemeli:10371 eFt-tal 

1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
3. Támogatás 

 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 1496 eFt-tal 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 

3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 1416 eFt-tal 
2./B alcím: Mezıberény Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 

3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 3797 eFt-tal 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 245 eFt-tal 
5. alcím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 2160 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 

3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 1257 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1178 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 318 eFt-tal 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1115 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 301 eFt-tal 
2./B alcím: Mezıberény Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 2990 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 807 eFt-tal 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 193 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 52 eFt-tal 
5. alcím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1701 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 459 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 



 20 

 841112 szakfeladat 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 52 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 15 eFt-tal 
 841126-0 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 603 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 161 eFt-tal 
 841126-1 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 84 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 23 eFt-tal 
 841126-2 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 55 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 15 eFt-tal 
 841126-3 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 39 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 10 eFt-tal 
 841133 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 118 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 33 eFt-tal 
 842421 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 39 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 10 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám. 
 1.3./ Egyéb központi támogatás elıirányzatát      megemeli: 133 eFt-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 105 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 28 eFt-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám.  
 1.3./Központosított elıirányzatok elıirányzatát csökkenti: 13403 eFt-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám. 
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 1.3./ Egyéb központi támogatás elıirányzatát  megemeli: 13403 eFt-tal 
 (Bérkompenzáció) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át                                                      csökkenti: 75 eFt-tal 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át                      csökkenti: 2 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át                 csökkenti: 77 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át                    csökkenti: 77 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát                                                 csökkenti:    2 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                                   csökkenti: 75 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át                                                    csökkenti: 483 eFt-tal 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át                      csökkenti: 4 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át               csökkenti: 487 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át                  csökkenti: 487 eFt-tal 
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 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát                                                csökkenti: 386 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát                                csökkenti: 101 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bevételek 

 II./3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek ei-át   csökkenti: 70 eFt-tal 
 (Otthonteremtési támogatás) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./3. Egyéb felhalmozási kiadások 
 II./3.2. Felh. célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre ei-át  csökkenti: 70 eFt-tal 
 (Otthonteremtési támogatás) 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási bevételek 
 II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
 II./3.1. Támogatásértékő felhalm. bev.   megemeli: 459eFt-tal 
   (DAOP-2008.5.2.1/D-0002”Belvízrendezés az élhetıbb településekért) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2. 1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát  megemeli: 459 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
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 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                        csökkenti: 60 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelılegezés) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át csökkenti: 60 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelılegezés) 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                        megemeli: 22 eFt-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli:22 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás                           megemeli: 22 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át        megemeli: 22 eFt-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                    megemeli: 5185 eFt-tal 

(Egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át megemeli:5185 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás                     megemeli: 5185 eFt-tal  
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át    megemeli: 5185 eFt-tal 

(Egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
D) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
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 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám.  
 1.3./Központosított elıirányzatok elıirányzatát                    megemeli: 1276 eFt-tal 
 (Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet  
 kiadás támogatása – Létszámcsökkentés) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                    csökkenti: 1276 eFt-tal 
 (Bélmegyer Községi Önk-tól átvétel) 
E) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                       megemeli: 10860 eFt-tal 
 (Bélmegyer Községi Önk-tól átvétel) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2. 1.Mőködési célú tartalékok ei-át                                            megemeli: 10860 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.) Közfoglalkoztatás (Hosszú) elıirányzat rendezése 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 2593 eFt-tal 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra 

jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát  megemeli: 1353 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát  megemeli: 273 eFt-tal 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra 

jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát megemeli: 967 eFt-tal 
2.) START Munkaprogramok 890443 – Közfoglalkoztatás mintaprogram 
A) 
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1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át csökkenti: 1171 eFt-tal 
 (Mezıgazdaság – 020008) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát csökkenti: 1171 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: - 1171 eFt  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát megemeli: 67 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.:  67 eFt 
 /8904431-1 Egyéb közfoglalkoztatás, 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Mezıgazdaság)/ 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát csökkenti: 67 eFt-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát csökkenti: 27 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: - 27 eFt 
 /8904431-1 Egyéb közfoglalkoztatás, 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Mezıgazdaság) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát megemeli: 27 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.:  27 eFt 
 /8904431-1 Egyéb közfoglalkoztatás, 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Mezıgazdaság)/ 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át csökkenti: 1254 eFt-tal 
 (Belvíz – 020009) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát   csökkenti: 1254 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: -1254 eFt  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát megemeli: 722 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: 573 eFt  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: 52 eFt  
 1.3. Dologi kiadások ei.: 97 eFt  
 /8904431-3 Egyéb közfoglalkoztatás, 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Belvíz)/ 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát csökkenti: 722 eFt-tal 
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C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át csökkenti: 843 eFt-tal 
 (Erdıtelepítés – 020010) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát csökkenti: 843 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: -773 eFt  
 1.3. Dologi kiadások ei.:  -70 eFt 
 /8904431-4 Egyéb közfoglalkoztatás, 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Erdıtelepítés)/ 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát megemeli: 466 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: 409 eFt  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.:  57 eFt  
 /8904431-4 Egyéb közfoglalkoztatás, 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Erdıtelepítés)/ 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát csökkenti: 466 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
Polgármesteri Hivatal Közfoglalkoztatás (hosszú) elıirányzatának rendezése 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át csökkenti: 2025 eFt-tal 

(890442 szakf. –Fogl. hely. tám. jog. hosszabb idıtart. közf.) 
és ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás ei-át  csökkenti: 1595 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei-át csökkenti: 430 eFt-tal 
 (890442 szakf. – Fogl. hely. tám. jog. hosszabb idıtart. közf.) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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33/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A)  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások  csökkenti: 24 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Idıskorúak járadéka  -24 eFt 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  csökkenti: 24 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  csökkenti: 24 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át csökkenti: 24 eFt-tal 
 Ezen belül:  
 - Idıskorúak járadéka   -24 eFt 
B)  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
    1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások  csökkenti: 221 eFt-tal 
 - Ingyenes és kedvezményes int. étkeztetés -  221 eFt 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
    1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át  csökkenti: 221 eFt-tal 
 - Ingyenes és kedvezményes int. étkeztetés  - 221 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A.) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
          1. Mőködési kiadások 

1.1. Személyi juttatás elıirányzatát                                            csökkenti:    600 eFt-al 
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(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége) 

ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 

 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát                                          megemeli:    600 eFt-al 
            (841112-0 szakfeladat) 
B.) 
 6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
           1. Mőködési kiadások 
           1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát                             csökkenti:    77 eFt-al 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége) 

ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 

  1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát                           megemeli:    77 eFt-al 
            (841112-0 szakfeladat) 
C.) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
           1. Mőködési kiadások 
           1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                              csökkenti:    78 eFt-al 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége):Telefondíj. 

ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 

  1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                            megemeli:    78 eFt-al 
            (841133-0 szakfeladat): Telefondíj.                
D.) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
           1. Mőködési kiadások 
           1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                             csökkenti:    30 eFt-al 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége):Áfa. 

ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 

  1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                           megemeli:    30 eFt-al 
            (841133-0 szakfeladat): Áfa.           

E.) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
           1. Mőködési kiadások 
           1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                            csökkenti:    105 eFt-al 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége):Áfa. 

ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 

  1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                           megemeli:    105 eFt-al 
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            (841133-0 szakfeladat): Munkáltató által fizetett szja. 
F.) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
           1. Mőködési kiadások 
           1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát                               csökkenti:    5 eFt-al 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége) 

ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 

  1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát                             megemeli:    5 eFt-al 
            (842421-0 szakfeladat)   
G.) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
           1. Mőködési kiadások 
           1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                             csökkenti:    36 eFt-al 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége): Helyi adók,egyéb  
  vám, illeték és adó befizetések..  

ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 

  1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                            megemeli:    36 eFt-al 
   (842421-0 szakfeladat): Munkáltató által fizetett szja... 

H.) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
           1. Mőködési kiadások 
           1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                            csökkenti:    60 eFt-al 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége):Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg. 

ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 

  1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                           megemeli:    60 eFt-al 
  (889922-0 szakfeladat): Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg. 

I.) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatát                         csökkenti: 2360 eFt-tal 
    3. Támogatás 
    3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás 
            és ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési kiadások 
            1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                         csökkenti:   2 360 eFt-al 

 (841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
  végrehajtó igazgatási tevékenysége): Vagyon biztosítási díj. 

1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 

  1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                          megemeli:    2360 eFt-al 
(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 

 végrehajtó igazgatási tevékenysége): Vagyon biztosítási díj. 
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            ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatát          csökkenti: 2360 eFt-tal 
    6. Támogatás 
    6.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési 
    szervnek folyósított támogatás 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.1. Mőködési bevételek elıirányzatát megemeli: 665 eFt-tal 

(841403 szakf. Város-, községgazdálkodás. m.n.s. szolg. 
-Közüzemi díj továbbszámlázása: 
-ÁHT.-n belül(Intézményi telefon továbbszámlázása + 
egyéb továbbszámlázás.524 eFt)                        elıirányzatát: 524 eFt.-tal 
- Kiszámlázott termelés és szolgáltatás Áfá.-ja: elıirányzatát: 141 eFt.-tal 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát megemeli: 665 eFt-tal 

(841403 szakf. Város-, községgazdálkodás. m.n.s. szolg. 
Közüzemi díj továbbszámlázása:Közv. szolgáltatás 
-ÁHT.-n belül (Intézményi telefon továbbszámlázása + 
egyéb továbbszámlázás.524 eFt+141 eFt Áfa) elıirányzatát: 665eFt.-tal 

B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.1. Mőködési bevételek elıirányzatát csökkenti: 33 eFt-tal 

(841403 szakf. Város-, községgazdálkodás. m.n.s. szolg. 
Közüzemi díj továbbszámlázása: 
-ÁHT.-n kívül (Mezııri ırszolg., Közter. felügy.+ Lakossági  
telefon kiadások továbbszámlázása + egyéb 
 tov.száml..-26 eFt)                  elıirányzatát:                    -26 eFt.-tal 
- Kiszámlázott term. és szolgáltatás Áfá.-ja: elıirányzatát: -7 eFt.-tal                                                           

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát  csökkenti: 33 eFt-tal 

(841403 szakf. Város-, községgazdálkodás. m.n.s. szolg. 
Közüzemi díj továbbszámlázása:Közv. szolgáltatás 
-ÁHT.-n kívül (Mezııri ırszolg., Közter. felügy.+ Lakossági  
telefon kiadások továbbszámlázása + egyéb tov.száml.: 
                        -26 eFt -7 eFt Áfa) elıirányzatát: -33eFt.-tal 
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C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.1. Mőködési bevételek elıirányzatát:                            csökkenti: 47157 eFt-tal 

 Fordított Áfa  elıirányzatát:                           -47157 eFt.-tal                                       
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                    csökkenti: 47157 eFt-tal 

 (841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége: Fordított Áfa 
                                                  befizetése elıirányzatát: -47157 eFt.-tal 

D.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.1. Mőködési bevételek elıirányzatát:                           csökkenti: 10967 eFt-tal 

- Kiszámlázott term. és szolgáltatás Áfá.-ja: elıirányzatát: -10967 eFt.-tal                                               
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                    csökkenti: 10967 eFt-tal 

 (841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége: Kiszámlázott term. 
 és szolgáltatás Áfá. befizetése elıirányzatát:              -10967 eFt.-tal 

E.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.1. Mőködési bevételek elıirányzatát:                             megemeli: 10000 eFt-tal 

Kamat bevételek (felhalmozási kamat nélkül):  elıirányzatát: 10000 eFt.-tal 
            1.1. Mőködési bevételek elıirányzatát:                                csökkenti: 1225 eFt-tal 

Alap tevékenységgel összefüggı szolgáltatás: 
Mezııri járulék bevételi elıirányzatát:                                 -1225 eFt.-tal 
1.2. Közhatalmi bevételek elıirányzatán belül 
 az egyéb sajátos bevételek elıirányzatát:                             megemeli: 8000 eFt-tal 
Pótlékok birságok és egyéb bevételek elıirányzatát:    megemeli: 8000 eFt-tal 
2.1. Felhalmozási bevételek elıirányzatán belül 
 Felhalmozási és tıkejellegő  bevételek elıirányzatát:               megemeli: 1821 eFt-tal 
Tárgyi eszközök és immateirális javak értékesítése 
                                                  elıirányzatát:    megemeli: 1821 eFt-tal 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                          megemeli: 18500 eFt-tal 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége: elıirányzatát: 18500 eFt.-tal 

            1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                            megemeli: 96 eFt-tal 
(680002-0 szakfeladat Nem lakó ingatlan bérbeadása üzemeltetése: 
(Békési út 3. Szarvasi út12: elıirányzatát:            96 eFt.-tal 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
36/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A.) 
Informatikai hálózat átvétele a Békési Kistérségi Társulástól: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4.1. Beruházások ei-át                                                         csökkenti: 506 eFt-tal 

(841403-26 szakf. – Kistérségi informatikai hálózat átvétele 
az Antenna Hungáriától) 

és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4.3. Egyéb felhalmozási kiadások 
 4.3./ Támogatásértékő felhalmozási kiadások ei-át                    megemeli: 506 eFt-tal 
 (841403-26 szakf. – Informatikai hálózat átvétele a 
 Békési Kistérségi Társulástól./Tarhosi tulajdon rész megvásárlása/) 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2.1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát                             csökkenti: 7187 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
  1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            4. Felhalmozási kiadások 
            4./1. Beruházási kiadások elıirányzatát                                      megemeli: 12 e Ft-tal 

841403-33 szakfeladat – Város-,és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 
Erdıtelepítés:Boldisháti tölgytelepítés. 

            4./1. Beruházási kiadások elıirányzatát                                    megemeli: 7157 e Ft-tal 
841403- szakfeladat – Város-,és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 

            Városi Sporttelep: A mezıberényi sportpálya tribünjének felújítása 
             LEADER.:1016831 
            4./2. Felújítási kiadások elıirányzatát                                       megemeli: 18 e Ft-tal 
           Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása:”Turisztikai 
           attrakciók  és szolgáltatások fejlesztése”címő:DAOP-2.1.1./J/12 
           pályázat 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4./2. Felújítások ei-át csökkenti: 522 eFt-tal 
 (841403-4 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg. 
 BM. Vízmővek Zrt. Hálózat karbantartás – felújítás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 522 eFt-tal 
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 (841403-4 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg. 
 BM. Vízmővek Zrt. Hálózat karbantartás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı:  a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
    1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át  csökkenti: 450 eFt-tal 
 - Adósságkezelés  -  450 eFt  
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
    2. 1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát megemeli: 450 eFt-tal 
B) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás ei-át                                                             csökkenti: 36 eFt-tal 
 (890442 szakf. – Fogl. hely. tám. jog. hosszabb idıtart. közf.) 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át        megemeli: 36 eFt-tal 
 (Idıskorúak járadéka)             
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
    2. 1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát                                 csökkenti: 105 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./3. Egyéb felhalmozási kiadások 
 II./3.2. Felh. célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre ei-át                 megemli: 105 eFt-tal 
 (Otthonteremtési támogatás) 
D)  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
    2. 1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát                                  csökkenti: 171 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
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 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át      megemeli: 171 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelılegezés) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/16. Intézményi átcsoportosítás 
 
 
Siklósi István polgármester az intézményi átcsoportosítást is szavazása bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
38/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése: 
2.B.cím: 
- Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
   - Személyi juttatás elıirányzatát csökkenti  4083 eFt-tal 
   - Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát csökkenti  1103 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
   - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  4886 eFt-tal 
   - Intézményi beruházási kiadások elıirányzatát    300 eFt-tal. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/17. Dr. Csók László háziorvos székhely-változása 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke bizottsága 
támogatásával határozathozatalt javasolt.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
39/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Dr. Csók László háziorvossal 
megkötött egészségügyi ellátási szerzıdések módosítását – miszerint a székhelye 5650, 
Mezıberény Csabai út 8. számra változik – az elıterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, 
egyúttal felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
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V/18. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2012. évi beszámolója és 2013. évi 
munkaterve 

 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a beszámolókat 
megköszönve, a két határozati javaslat elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
40/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2012. évi, elıterjesztés szerinti beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. január 28. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
41/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2013. évi, elıterjesztés szerinti munkatervét jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: 2013. január 28. 
 
 
V/19. Csatlakozás DAREH-hoz 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, hogy 2014-tıl alapvetı változások várhatóak a 
szemétszállításban, hulladékkezelésben, szükséges lenne belépni a DAREH-be tagként.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottsága 
javasolja a belépést, 50 Ft/fı lakosság arányában kell az alapítványhoz hozzájárulni, a 
mőködési hozzájárulás 60 Ft/ fı erre az évre.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
42/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
1. csatlakozik a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 

Célzó Önkormányzati Társuláshoz 2013. augusztus 1. napjától,  
2. felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges intézkedések megtételére, 

dokumentumok aláírására,  
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3. elfogadja a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, a társulás 
szabályzatait, a már meghozott társulási határozatokat, a Társulás megkötött szerzıdéseit, 

4. a csatlakozás érvényessé válását követı 30 napon belül megfizeti az 540.850 Ft 
összegő alapítói vagyont, és a 2013. január 1-jei lakosságszám alapján a 2013. évi 
mőködési hozzájárulást, 649.020 Ft-ot, amely összegeket az Önkormányzat a 2013. évi 
költségvetésében biztosítja, 

5. felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Önkormányzatot képviselje a 
Taggyőlésben, helyettesítésére Szekeres Józsefné alpolgármestert hatalmazza fel. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
V/20. Járóbeteg-szakellátási feladatok 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy törvény erejénél fogva az önkormányzatnak 
döntenie kell arról, mit tesz a járóbeteg-szakellátással, szemészet, fül-orr-gége szakrendelés, 
valamint a labor tovább mőködtetésérıl kell dönteni. Annyit lehet tudni, felvállalás esetén 
ugyanolyan formában maradhatnának, a lakosokat ki tudná szolgálni az ellátás. Azt nem lehet 
tudni mekkora költséget jelent ez a városnak, ennek ellenére az 1 sz. határozati javaslatot, a 
megtartást javasolja megszavazni. 
 
 
Harmati László képviselı a lakosság tájékoztatása érdekében kifejtette, önként vállalt 
feladatról van szó, de nem szeretne lemondani róla az önkormányzat.  
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
tájékoztatásként elmondta, ha az állam átvenné a feladatot, a telephely nem feltétlenül 
maradna Mezıberényben. A szemészet és a fül-orr-gége szakrendelés nem igényel anyagi 
áldozatot, mivel 1996. óta feladatátvállalási szerzıdéssel mőködnek a vállalkozó szakorvosok. 
A labor anyagi áldozatvállalást igényel az önkormányzattól, viszont a betegfogalom nagyon 
magas. Az önkormányzat döntése a járóbeteg-szakellátás feladatainak csak az egészére 
vonatkozhat. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, bizottsága 
volt a figyelemfelhívó, köszönik a gyors intézkedést, az 1. sz. határozati javaslat kerüljön 
elfogadásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
43/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2013. április 30-át követıen is 
folytatni kívánja a tulajdonában lévı járóbeteg-szakellátási feladat ellátását, nevezetesen a J° 
típusú klinikai kislaboratórium fenntartását. Továbbá a járóbeteg-szakellátási feladatok 
ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódóan, a szemészeti szakrendelést és a fül- orr-gége 
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szakrendelést mőködtetı vállalkozó szakorvosokkal 2013. április 30-át követıen is fenn 
kívánja tartani az 1996-ban kötött feladatátvállalási szerzıdését.  
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D § (5) bekezdése alapján tájékoztatja 
az egészségügyért felelıs minisztert a járóbeteg-szakellátási feladatai ellátásának 
folytatásáról, a lekötött kapacitásokat változatlan formában történı fenntartásáról. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/21. Geotermikus rendszer továbbfejlesztése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, összefoglalva a pályázattal 
kapcsolatos legfontosabb információkat. A II. ütem azért lenne fontos, hogy megtakarítás 
születhessen a beruházásból. Olyan mértékő gázkibocsátás történik, amit 2014. december 31-
ig engedélyezett a szakhatóság, viszont ennek a gáznak a felhasználása lenne az a rész, amivel 
a hosszú távú üzemeltetés, mőködtetés költségeit nagymértékben csökkenteni lehetne. Maga  
a pályázat a gázkibocsátásnak a hasznosítására irányulna, két 50 KW-os gázgenerátor 
beépítésével, egy második visszasajtoló kúttal, valamint a bölcsıde épülete kerülne 
beiktatásra a szolgáltatásba, és a gimnázium tormatermének főtését is meg lehetne oldani. 
 
 
Harmati László képviselı támogatásra javasolta a pályázat benyújtását. Kérdése, február 17-ig 
el tud készülni az anyag? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, a hivatalban dolgoznak rajta, hogy azokat az 
indikátorokat, amik szükségesek a pályázatírónak, eljuttassák a napokban. A határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
44/2013.(I.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a geotermikus 
rendszer továbbfejlesztése céljából a következı tartalommal: 
1. A pályázat fı megvalósítási helyszínének pontos címe: 5650 Mezıberény, Tavasz utca 7. 
2. A pályázat fı megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Mezıberény hrsz. 14/2 
3. A projekt megnevezése: Mezıberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem 
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/C 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége (bruttó): 290.842.700 Ft 
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége 

(elszámolható költsége): 290.842.700 Ft  
7. Az önkormányzati saját erı számszerő összege és forrásai: 43.626.405 Ft (saját forrás)  
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 247.216.295 Ft 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén, az önkormányzati saját forrás összegét, a költségvetésében 
elkülöníti. 
További, a megvalósítással érintett helyszínek: 
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Helyszín címe Helyszín helyrajzi száma 
Hosszú-tó telke Mezıberény 1693 
Petıfi Sándor utca 16. Mezıberény 14/1 
Tavasz utca 7. Mezıberény 14/2 
Puskin utca Mezıberény 1130 
Puskin utca 11. Mezıberény 1112/1 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/22. Vegyes átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a technikai jellegő döntést kérte meghozni a testület részérıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
45/2013.(I .28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
          1. Mőködési kiadások 

1.1. Személyi juttatás elıirányzatát                                               csökkenti:   1493 eFt-al 
            1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát                             csökkenti:     403 eFt-al 
            1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                              csökkenti:     628 eFt-al 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége) 

              ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatát                            csökkenti: 2524 eFt-tal 
    3. Támogatás 
    3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatát          csökkenti: 2524 eFt-tal 
    6. Támogatás 
    6.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési 
    szervnek folyósított támogatás 
            ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 

  1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                          megemeli:    2524 eFt-al 
            (890443-1.szakf.Egyéb közfoglalkoztatás,Mezıgazdaság (020008)  
            Közfoglalk. mintaprogram.) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
 
 
V/23. Egyéb bejelentés nem hangzott el. 
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Interpelláció  
 
 
Siklósi István polgármester Kovács Edina képviselı írásban beadott megkeresését olvasta fel, 
melyben a kastély melletti járda használhatatlanságára hívta fel a figyelmet. Az interpellációra 
adott választ felolvasta: 
„Kovács Edina képviselı asszony Hısök útja kastély melletti gyalogosforgalommal 
összefüggı kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy felvetésével a februári testületi ülésen 
foglalkozunk. Februári ülésen egy napirend keretében más közlekedéssel kapcsolatos kérdés 
is tárgyalásra kerül. Kérem válaszom szíves elfogadását.”  
 
 
Kovács Edina képviselı a választ elfogadta.  
 
 
Siklósi István polgármester az ülés befejezéseként bejelentette, hogy a következı rendes 
testületi ülés idıpontja február 25. Napirend: Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének elfogadása, valamint Mezıberény város újratelepítésének 290. évfordulója. 
 
Elköszönt az ülést figyelemmel kísérıktıl. A nyilvános ülést befejezettnek nyilvánította, a 
képviselık zárt ülésen folytatják a munkát.  
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
 polgármester jegyzı 
 
 


