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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 25-én 
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. A február 11-i rendkívüli testületi ülésen az Ügyendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének minden képviselı eleget tett.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a képviselık nevében is megadta a szót Harmati László 
képviselınek napirend elıtti hozzászólásához. 
 
 
Harmati László képviselı tudatta, hogy a mai napon, február 25-én -2000-ben íratta a 
parlament ezt a napot emléknappá- tart megemlékezést az ország a kommunizmus elleni harc 
áldozatairól. 1947. február 25-én tartóztatták le törvénytelenül Horváth Bélát a Független 
Kisgazdapárt fıtitkárát és hurcolták el Szovjetunióba, ahol négy évig raboskodott. Világszerte 
mintegy százmillió, Kelet-, Közép Európában mintegy egymillió áldozata volt a 
kommunizmusnak, Mezıberényben is sokan megsínylették ezt a diktatúrát. Kéri 1 perces 
néma fıhajtással emlékezni. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a január 28.-i testületi ülésen nem történt 
megemlékezés a január 27-i holocaust elleni nemzetközi napról. Kérte, hogy az 1 perces néma 
felállással a diktatúrák valamennyi áldozatának adózva tisztelegjenek a jelenlévık. 
 
Egy perces néma fıhajtással emlékezés. 
 
 
Siklósi István polgármester az írásban kiküldött tárgyalási sorrenden túl kiegészítésként kérte 
napirendre venni: II/7. sorszám alatt Katasztrófavédelmi ırs létrehozása Mezıberényben; 
V/13. OPSKK létszámleépítés és létszámcsökkentési pályázat; V/14. Mezıberényi Cigány 
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Nemzetiségi Önkormányzat helyett szociális hozzájárulási adó és dologi kiadások teljesítése; 
VI/2. Gimnázium 2012. évi cafetéria juttatás. Az ülés napirendjét az ismertetettek alapján 
szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
67/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
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 a 647/2012.(XII.21.)sz., 17/2013.(I.28.)sz., 

18/2013.(I.28.)sz., 19/2013.(I.28.)sz., 22/2013.(I.28.)sz., 23/2013.(I.28.)sz., 
24/2013.(I.28.)sz., 25/2013.(I.28.)sz., 26/2013.(I.28.)sz., 40/2013.(I.28.)sz., 
41/2013.(I.28.)sz., 10/2013.(I.28.)sz., 11/2013.(I.28.)sz., 16/2013.(I.28.)sz., 
559/2012.(X.29)sz., 589/2012.(XI.26.)sz., 591/2012.(XI.26.)sz., 620/2012.(XII.04.)sz., 
622/2012.(XII.11.)sz., 640/2012.(XII.21.)sz., 672/2012.(XII.21.)sz., 5/2013.(I.28.)sz., 
6/2013.(I.28.)sz., 9/2013.(I.28.)sz., 10/2013.(I.28.)sz., 11/2013.(I.28.)sz., 20/2013.(I.28.)sz., 
39/2013.(I.28.)sz., 58/2013.(I.28.)sz.  lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Városi elismerések összességének felülvizsgálata (második fordulós) 
II/3. 2012. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló ellenırzés tudomásul vétele, a 

Mezıberényi Football Club és a Mezıberényi Kosárlabda Klub elszámolásának 
jóváhagyása 

II/4. 2012. évi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi kapcsolatok 
támogatás pályázati ellenırzésének beszámolója 

II/5. A Mezıberényi Polgármesteri Hivatal gépjármő-használati szabályzata 
(21/2013.(I.28.) sz. hat.) 

II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
II/7. Katasztrófavédelmi ırs létrehozása Mezıberényben 

III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása 
IV./ Mezıberény város újratelepítésének 290. évfordulója 
V./ Bejelentések 

V/1. Régi kép c. könyvhöz támogatás kérése 
V/2. Vegyes átcsoportosítások 
V/3. Pénzmaradvány elıirányzatának rendezése 
V/4.  Balatonberénybe utazó hivatalos delegáció 
V/5.  Sportrendelet módosítása –elsıfordulós tárgyalás 
V/6. Építési jogszabályok változása miatti rendeletalkotás 
V/7. 2013. évi sporttámogatás elosztása 
V/8. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása 
V/9. Mezıberényi Református Templom kivilágítása közvilágítási hálózatról 
V/10. Kossuth tér – Hısök útja keresztezıdésében gyalogos forgalom biztosítása 
V/11. Koncepció a Kálvin téri zöldterület rendezésérıl és fejlesztésérıl 
V/12. Fıépítészi feladatok díjazása 
V/13. OPSKK létszámleépítés és létszámcsökkentési pályázat 
V/14. Mezıberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat helyett szociális hozzájárulási adó 

és dologi kiadások teljesítése 
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V/15. Egyéb bejelentés 
VI. Zárt ülés 

VI/1. Jelzálogjog bejegyzés 
VI/2. Gimnázium 2012. évi cafetéria juttatás (58/2013.(I.28.)sz. hat.) 

 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette  a 2013. január 28-i zárt, valamint február 11-i 
rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
68/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. január 28-i zárt, valamint a 
február 11-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl                 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést a jelenlévık, Kábel TV nézık 
tájékoztatása érdekében. 
 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester kérte 
beszámolója elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
69/2013.(II.25.)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 a 647/2012.(XII.21.)sz., 17/2013.(I.28.)sz., 

18/2013.(I.28.)sz., 19/2013.(I.28.)sz., 22/2013.(I.28.)sz., 23/2013.(I.28.)sz., 
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24/2013.(I.28.)sz., 25/2013.(I.28.)sz., 26/2013.(I.28.)sz., 40/2013.(I.28.)sz., 
41/2013.(I.28.)sz., 10/2013.(I.28.)sz., 11/2013.(I.28.)sz., 16/2013.(I.28.)sz., 
559/2012.(X.29)sz., 589/2012.(XI.26.)sz., 591/2012.(XI.26.)sz., 620/2012.(XII.04.)sz., 
622/2012.(XII.11.)sz., 640/2012.(XII.21.)sz., 672/2012.(XII.21.)sz., 5/2013.(I.28.)sz., 
6/2013.(I.28.)sz., 9/2013.(I.28.)sz., 10/2013.(I.28.)sz., 11/2013.(I.28.)sz., 
20/2013.(I.28.)sz., 39/2013.(I.28.)sz., 58/2013.(I.28.)sz.  lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 29 db lejárt határidejő határozat végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
70/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 647/2012.(XII.21.)sz., 
17/2013.(I.28.)sz., 18/2013.(I.28.)sz., 19/2013.(I.28.)sz., 22/2013.(I.28.)sz., 23/2013.(I.28.)sz., 
24/2013.(I.28.)sz., 25/2013.(I.28.)sz., 26/2013.(I.28.)sz., 40/2013.(I.28.)sz., 41/2013.(I.28.)sz., 
10/2013.(I.28.)sz., 11/2013.(I.28.)sz., 16/2013.(I.28.)sz., 559/2012.(X.29)sz., 
589/2012.(XI.26.)sz., 591/2012.(XI.26.)sz., 620/2012.(XII.04.)sz., 622/2012.(XII.11.)sz., 
640/2012.(XII.21.)sz., 672/2012.(XII.21.)sz., 5/2013.(I.28.)sz., 6/2013.(I.28.)sz., 
9/2013.(I.28.)sz., 10/2013.(I.28.)sz., 11/2013.(I.28.)sz., 20/2013.(I.28.)sz., 39/2013.(I.28.)sz., 
58/2013.(I.28.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Városi elismerések összességének felülvizsgálata (második fordulós) 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, a rendelet szándéka, hogy a Mezıberényben 
adományozott elismerések egységet alkossanak. Az elmúlt ülés óta különbözı pontosítások 
átvezetésre kerültek. Kérte, hogy a bizottságok javaslatait eredeti elıterjesztésként kezelve 
alkossa meg a rendeletet a testület. A „Mezıberényért” kitüntetés véleménye szerint a 
legnagyobb elismerés, amit a város adhat, ez a helyben végzett munka elismerését célozza, és 
a hosszabb távú eredményes munka elismerésére szolgál.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága javaslatát 
ismertette, és elfogadásra ajánlotta az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság kiegészítését 
is. 
 
 
Siklósi István polgármester rendeletalkotást kért, megszavazásához minısített többségi 
(7igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi elismerésekrıl 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
II/3. 2012. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló ellenırzés tudomásul vétele, a 

Mezıberényi Football Club és a Mezıberényi Kosárlabda Klub elszámolásának 
jóváhagyása 

 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt az 
ellenırzésrıl, ahol hiányosságot nem tapasztaltak. A három határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
71/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság és 
a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság által ellenırzött Mezıberényi Football Club 2012. évi 
sporttámogatások felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. 
Köszönetet mond a sportegyesület vezetıinek és tagjainak a 2012. évben végzett munkájáért 
és további eredményes szereplést kíván.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. február 25. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
72/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság és 
a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság által ellenırzött Mezıberényi Kosárlabda Klub 2012. évi 
sporttámogatások felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. 
Köszönetet mond a sportegyesület vezetıinek és tagjainak a 2012. évben végzett munkájáért 
és további eredményes szereplést kíván.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. február 25. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
73/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi sporttámogatások 
felhasználásáról szóló, 10 sportegyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 
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tudomásul veszi. Köszönetet mond a sportegyesületek vezetıinek és tagjainak a 2012. évben 
végzett munkájáért és további eredményes szereplést kíván.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. február 25. 
 
 
II/4. 2012. évi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi kapcsolatok 

támogatás pályázati ellenırzésének beszámolója 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja megerısítette az 
írásos elıterjesztés alapján, hogy az egyesületek a kért idıpontra precíz elszámolást adtak, az 
ellenırzést végzı bizottság szabálytalanságot nem állapított meg. Eredményes munkát kívánt 
a jövıben is az egyesületeknek. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
74/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi Városi rendezvények és 
kulturális értékek teremtésének és nemzetközi kapcsolatok támogatása pályázatok 
elszámolásának ellenırzésérıl készült beszámolót tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/5. A Mezıberényi Polgármesteri Hivatal gépjármő-használati szabályzata  
         (21/2013.(I.28.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatást adott arról, hogy február 15-én egy 3,5 éves turbó 
dízel Ford Focus Kombi 1,6-os gépkocsi megvásárlására került sor a Polgármester Hivatal 
részére 1.990 eFt-ért. A testület megbízása alapján a gépjármő-használati szabályzat elkészült. 
Személy szerint annyi pontosítást kért, hogy a I.10. pontban „ügyintézık” helyett 
„személyek” meghatározás történjen, hiszen késıbbiekben rendelkezve lesz arról, hogy kik 
használhatják a gépjármővet. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı közölte, a kapott észrevételek beépítésre kerültek a szabályzatba. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérte, hogy a II.1.2. pontban az átadásnál a menetlevél is 
szerepeljen. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı támogatandónak tartotta a kérést.  
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Siklósi István polgármester a bizottsági, és a most elhangzott módosításokkal elfogadásra 
ajánlotta a szabályzatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
75/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Mezıberényi 
Polgármesteri Hivatal a hivatali gépjármővek üzemeltetésére, hivatali gépjármővek 
magáncélú használatának elszámolására vonatkozó Szabályzatát, egyúttal a 80/2012.(II.27.) 
sz. határozattal jóváhagyott Szabályzat hatályát veszti. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt az írásos 
elıterjesztés szerint. A gyermekek étkezési térítésnél van elmaradás, az intézmények nem 
számolták el. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a függı rendezvényekrıl 
számolt be részletesebben, és kérte az átruházott hatáskörben hozott döntések elfogadását.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy hatáskörében a temetési kölcsön idıarányos résznél 
magasabb összeg került felhasználásra.  
 
 
A beszámolókkal kapcsolatban észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
76/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
döntéseirıl szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/7. Katasztrófavédelmi ırs létrehozása Mezıberényben 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést a sürgısségi indokkal. A 
Katasztrófavédelmi ırs által megfogalmazott nyilatkozatot tovább szükséges tárgyalni, 
egyeztetni.  
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Harmati László képviselı egyetértett az elmondottakkal, további egyeztetés szükséges, mivel 
korábban nem errıl szólt a tárgyalás. Azt érdemes mérlegelni, hogy egy település rangját 
meghatározza milyen közszolgáltatásokat tudnak ott végezni.  
 
 
Siklósi István polgármester is úgy gondolta, hogy a város rangja és a 19 ígért munkahely 
kecsegtetı, mindent el kell követni, hogy a lehetı legjobb feltételek mentén valósuljon meg az 
ırs létrehozása. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
77/2013.(II.25.)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 számoljon be a Képviselı-testületnek. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: legkésıbb 2013. áprilisi testületi ülés 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása 
 
 
Siklósi István polgármester a 2013. évi költségvetés elkészítését nem tartotta egyszerő 
esetnek, ennek oka egyrészt a változó jogszabályi keretek, másrészt a pénzügyi feltételek is 
nehezedtek. Az idei évi költségvetés tervezését nehezítette a MÁK tartalékképzési elıírása. 
Több fordulóban történt a tárgyalás, egyeztetések történtek intézményekkel, a mai napon az 
érdekképviseletek is tudomásul vették az elkészült költségvetést. Nagy eredménynek tartotta, 
hogy új adónemek nem kerültek bevezetésre, a lakosság terheit nem kívánta terhelni a 
Képviselı-testület. Az önként vállalt feladatok továbbvitelére is meg van az esély. 
Veszteségnek mondható, hogy a civilek támogatását, rendezvényekre, nemzetközi 
kapcsolatokra kiírt pályázatok kereteit csökkenteni kellett. Néhány fıs létszámleépítésre 
került sor sajáthatáskörön belül intézményeknél, az OPSKK esetében a testület döntése 
értelmében került létszámleépítés elrendelésre. A közalkalmazottak részére veszteség, hogy 
részükre nem tervezhetı a cafetéria juttatás biztosítása, de amennyiben a források 
megengedik, a juttatás megvalósulhat. Az intézmények figyelme fel lett hívva, hogy ne csak 
kizárólag megszorításokban gondolkodjanak, hanem a bevételnövelést is elıterébe kell 
helyezni. A város szempontjából elırelépés az, hogy újra bevezetésre került a kiskincstári 
rendszer. A fejlesztésekrıl sem mondott le a képviselı-testület, azonban a lehetıségeket kell 
szem elıtt tartani. A költségvetés megtervezése átgondolt, alapos munkát kívánt. Az 
egyensúlyi helyzet köszönhetı egy olyan technikai jellegő döntésnek is, amelyet az állami 
támogatásból remél az önkormányzat, támogatás értékő bevételként 100.683 eFt-os összeg 
lett beépítve a MÁK-tól kapott ígérvény szerint. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
egy-két módosítást kérve, elfogadásra ajánlja a 2013. évi költségvetést. Számadatokat 
ismertetett az anyagból a jelenlévık tájékoztatása érdekében. A bizottsági ülésen is 
megállapították, vannak olyan intézmények, ahol a lehetıségükhöz mérten nagyobb megértést 
tanúsíthattak volna, ezért is került meghatározásra, hogy valamennyi intézmény mőködése 
június 30-ig legyen áttekintve. Az állam átveszi a települési adósság egy részét, 70%-át. A 
költségvetésbe betervezésre került, hogy az elsı félévben még az idıarányos részét kell fizetni 
a megemelt tartozásnak, a második félévben mintegy 30 millió Ft-tal kevesebb kiadás 
jelentkezik. Az önkormányzat ebben az évben mőködni tud, van benne tartalék is, de 
látványos beruházás nem igazán lehet pályázat nyerés nélkül. Ismertette bizottsága javaslatait, 
a rendeletet érintı kiegészítéseket. A rendelet részét képezı szöveges tájékoztatóban, az 
általános tájékoztató információknál kéri a bizottság a 2. pont törlését (OPSKK 
létszámleépítés), a 3. pont tartalmazza az intézményrendszer racionalizálási lehetıségét, ide 
értendı az OPSKK átvilágítása is.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, a 3. pontban leírtak nem elsısorban arra vonatkoznak, 
hogy további leépítések történjenek intézményeknél, más irányú mőködési szisztéma felé 
lenne javaslat. A bizottsági üléseken a 8.§ (6) bek. meghatározásánál nem egyezik a módosító 
javaslat, Dr. Hantos Katalin az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagja felhívta a 
figyelmet, hogy amennyiben a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslata kerül elfogadásra, 
törvényességi kifogásnak teszi ki a rendeletet a testület. A pénzügyi osztálynak nem adhat 
felhatalmazást, utasítást a képviselı-testület. Kérte eredeti elıterjesztésként kezelni azt a 
szöveget, hogy a testület  …„felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatal 
pénzügyi osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként 
helyezze el”. A bizottságok további kiegészítései is eredeti elıterjesztésként lesznek kezelve a 
rendelet megalkotásánál. Határozathozatalt kért arról, hogy a szöveges indoklás egyéb 
információk címnél a 2 pont törlésre kerüljön. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
78/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy Mezıberény 
Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet szöveges indoklása, III. Általános 
Tájékoztató információk: Egyéb információk címnél a 2. pont törlésre kerüljön. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal.  
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztett határozati javaslat, valamint a rendelet-tervezet 
elfogadását kérte. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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79/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetési rendelet 
szöveges indoklását és az elıterjesztésben részletezett megállapításokat tudomásul veszi. A 
Képviselı-testület a beterjesztett anyagok alapján 2013. évi költségvetési tervet a rendelet 
megalkotásával elfogadja. A Képviselı-testület utasítja az illetékes vezetıket a 2013. évi 
költségvetési rendeletben, valamint a szöveges indoklásban rögzítettek szerinti végrehajtására 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
 Kissné Wagner Mária, Kovács Edina, Nagy Sándor, Smiriné Kokauszki Erika 

intézményvezetık 
    Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
               5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelete 

 Mezıberény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
IV./ napirend  
 
Tárgy: Mezıberény város újratelepítésének 290. évfordulója 
 
 
Körösi Mihály képviselı ismertette az írásos elıterjesztést. Az elıdök történészeket kérdezve, 
döntötték el a dátumokat. Egész éves rendezvénysorozatról van szó, a program a honlapon 
megtalálható. A rendezvénysorozattal céljuk erısíteni a Mezıberényben élık 
lokálpatriotizmusát, felhívni az itt élık és ide látogatók figyelmét a kulturális, közösségi 
értékekre. Kérik az egyházak, civilszervezetek, lakosság segítéségét, programok 
megvalósításához, új programok beépítéséhez. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központtal 
egyeztetve kezdeményezhetıek további megemlékezések. A rendezvénysorozat 
„középpontja” augusztus 20-a lesz.  
 
 
Barna Márton képviselı az itt élık tájékozódása érdekében a megemlékezéseket fontos 
eseményeknek tartotta. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendezvények, programsorozatok tudomásulvételéhez a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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80/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a város újratelepülésének 
méltó megünneplését. Az elkészített, „290 év elıdeink hagyatékában” címő esemény- és 
rendezvénysorozat tervezetét tudomásul veszi.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V./ napirend  
 
Tárgy: Bejelentések 
 
V/1. Régi kép c. könyvhöz támogatás kérése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a kérelmet. Az önkormányzat magánszemélynek nem 
adhat támogatást, az Oktatási és Kulturális Bizottság határozati javaslatának megszavazásával 
tud segítséget nyújtani. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
81/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Városi Önkormányzati Képviselı-testülete méltányolja Tomka Mihály 
értékteremtı, értékmegırzı tevékenységét, melyet a Régi kép, mezıberényi emlékek címő 
kötet kiadásával valósít meg. Javasolja Tomka Mihálynak, hogy a 2013. évi Városi 
rendezvények és nemzetközi kapcsolatok pályázati kiírásnak megfelelıen nyújtsa be a 
pályázatát. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
V/2. Vegyes átcsoportosítások 
V/3. Pénzmaradvány elıirányzatának rendezése 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által jóváhagyott, 5 db 
átcsoportosításról rendelkezı határozati javaslat megszavazását kérte.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
82/2013.(II.25.)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 
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 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 488 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 megemeli: 488 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: 12 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: 12 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 12 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: 12 eFt-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                            megemeli: 24 eFt-tal 
 (Idıskorúak járadéka) 
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: 24 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 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 megemeli: 24 eFt-tal 
 (Idıskorúak járadéka) 
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: 
 
 
83/2013.(II.25.)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 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-án  
           - Lakásfenntartási támogatás                                          csökkenti: 1635 eFt-tal 
           - Ápolási díj                                                                               megemeli: 1635 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át csökkenti: 79 eFt-tal 
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       megemeli: 79 eFt-tal 
 - Adósságkezelés        79 eFt  
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát                                           csökkenti: 277 eFt-tal  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: „-„277 eFt 
 (841403-22 szakfeladat – Közfoglalkoztatás:TÁMOP.1.1.2. 030007) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 

 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát                         megemeli:     277 eFt-tal 
          (841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
          végrehajtó igazgatási tevékenysége) 
D) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát                                           csökkenti: 70eFt-tal  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: „-„70 eFt 
 (841403 szakfeladat Város-, községgazdálkodás. m.n.s. szolg.) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát                                          megemeli: 70 eFt-tal  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: 70 eFt 
   (890443-4.szakf.Egyéb közfoglalkoztatás,Erdıtelepítés(020010)  
            Közfoglalk. mintaprogram.) 
E) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
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 1.1. Mőködési bevételek elıirányzatát                                    megemeli: 2576 eFt-tal 
             (890443-1.szakf.Egyéb közfoglalkoztatás,Mezıgazdaság (020008)  

 Közfoglalk. mintaprogram.Tökmag értékesítés:2028 eFt.+Áfa))                                            
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 

  1.1. Személyi juttatás elıirányzatát                                       megemeli:    1600 eFt-al 
            1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát                        megemeli:     976 eFt-al 
            (890443-1.szakf.Egyéb közfoglalkoztatás,Mezıgazdaság (020008)  
            Közfoglalk. mintaprogram.) 
F) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Mőködési célú pénzeszközátadások ei-át                   csökkenti: 159 eFt-tal 
            931201 szakf. Versenysport tevékenység és támogatása. 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Mőködési célú pénzeszközátadások ei-át      megemeli: 159 eFt-tal 
 931204 szakf. Iskolai diák sport tevékenység és támogatása.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
84/2013.(II.25.)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./ Központosított elıirányzatok ei-át  megemeli: 1 eFt-tal 
 (Helyi szervezési int. kapcs. többlet támogatás)  
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: 1 eFt-tal 
 (Helyi szervezési int. kapcs. többlet támogatás) 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át  megemeli: 1 eFt-tal 
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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  megemeli:  1 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át megemeli: 1 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát  megemeli: 1 eFt-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át  csökkenti: 1 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: 1 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: 1 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások  csökkenti: 1 eFt-tal 
D) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 2. Felhalmozási bevételek 
 2.3. Egyéb fejlesztési bevételek 
 2.3./Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel megemeli: 1312 eFt-tal 
 (Lakossági hozzájárulás csatornamő társ.kapcs. OTP-LTP-tıl átvétel 
 7-8-9. öbl.) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát megemeli: 1312 eFt-tal 
E) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át csökkenti: 79 eFt-tal 
 (Mezıgazdaság – 020008) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
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 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát csökkenti: 79 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
85/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatát                           csökkenti: 10297 eFt-tal 
 Finanszírozási bevétel: Pénzforgalom nélküli bevétel, elızı évi 
             pénzmaradvány igénybevétele 
és ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatát                          megemeli: 10297 eFt-tal 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás 
 (Intézményfinanszírozás) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatát        megemeli: 10297 eFt-tal 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. tám. 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./ Mőködési célú tartalékok elıirányzatát                                 csökkenti: 10297 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
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: 5319 eFt-tal 

(Egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
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: 5318 eFt-tal 

(Egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
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1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 

2.1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát     megemeli: 1 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/4.  Balatonberénybe utazó hivatalos delegáció 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt a meghívásról, az elıterjesztést tárgyaló bizottságok 
javaslata nem egyezett meg a képviselet mikéntjérıl. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága az elıterjesztett határozati javaslatot kéri megszavazni, a tánccsoport 
bemutatkozásával méltóképpen képviselné a várost.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, bizottsága 
költségkímélés okán csak a 4 fıs delegáció utazását támogatta, máskor is volt már ilyen. 
 
 
Siklósi István polgármester emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évben a mazsorett csoport 
mutatkozott be a berényi utónevő települések találkozóján, a részvétel számukra további 
fellépési lehetıséget is generált. Hasonlóban gondolkodott az Oktatási és Kulturális Bizottság 
döntése meghozatalánál, így a szakbizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
87/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. június 30-án megrendezésre 
kerülı „Berény” utónevő települések találkozóján Balatonberényben 4 fıs delegációval 
képviselteti magát. A delegáció vezetıjeként, Siklósi István polgármestert megbízza, hogy 
errıl a szervezıket értesítse és  szervezze meg a város mővészeti csoportjának bemutatóját. 
Az utazás költségeit, a 250.000.- Ft-ot ( útiköltség, ajándék, ebéd) a 842155 szakfeladat 
terhére hivatalos városi szintő feladatok finanszirozásának keretébıl (fedezet biztosítás 
841126-0 szakfeladat dologi kiadási elıirányzatának emelésére) biztosítja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/5.  Sportrendelet módosítása –elsıfordulós tárgyalás 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja elmondta, az elsı fordulós 
tárgyalás megtörtént, az elıterjesztett rendelet-tervezet továbbtárgyalásra lett javasolva. 
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Siklósi István polgármester határozati javaslatot ismertetett, és szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
88/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyet ért azzal, hogy az önkormányzat 
testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 
24/2007. (IX.25.)MÖK sz. rendelet felülvizsgálata  két fordulóban kerül a Képviselı-testület 
elé, a módosítást tartalmazó rendelet-tervezetet a szakbizottságok kiegészítéseivel 
továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/6. Építési jogszabályok változása miatti rendeletalkotás 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. Az építési hatóságok át lettek 
szervezve, az újfajta kezdeményezés lehetıséget biztosít az önkormányzatnak, elsısorban a 
polgármesternek arra, hogy bizonyos építésügyi kezdeményezésekkel kapcsolatban 
engedélyezési vagy vétójogot gyakoroljon.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
javaslatát kérte elfogadni, a rendelet-tervezet kerüljön kiküldésre, javaslattételre a 
Mezıberényi Városvédı és Városszépítı Egyesület valamint a Mezıberényi Helytörténeti és 
Tájvédelmi Egyesület részére. 
 
 
Siklósi István polgármester a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
89/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az Építési 
jogszabályok változása miatti rendeletalkotás megtárgyalása két fordulóban történjen meg, a 
rendelet-tervezet kerüljön kiküldésre véleményezés céljából a Mezıberényi Városvédı és 
Városszépítı Egyesület, valamint a Mezıberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület 
részére. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
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V/7. 2013. évi sporttámogatás elosztása 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja ismertette az írásos 
elıterjesztést. Felhívta a figyelmet, hogy az egyesületek igyekezzenek igénybe venni a tao-s 
pályázatokat. Megtörtént a költségvetés elfogadása, a %-os arányú támogatások forintosítva 
lesznek.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke azokat a 
sportegyesületeket, amelyek nem tudnak a tao-s pályázattal élni, buzdította az 1%-os iparőzési 
adó kedvezmény igénybevételére a vállalkozóktól, lobbizzanak érte. A 2013. évi 
sporttámogatás elosztását elfogadásra ajánlották. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
90/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetésében 
biztosított, sportra fordítható támogatás felosztását, az elıterjesztéshez mellékelt táblázat 
szerint tudomásul veszi 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Körösi Mihály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidı: beszámolásra folyamatos, ill. 2014. februári ülés 
 
 
V/8. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság elfogadásra ajánlja az okirat módosítását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
91/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 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 
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V/9. Mezıberényi Református Templom kivilágítása közvilágítási hálózatról 
 
 
Siklósi István polgármester méltányolhatónak tartotta a kérést, impozáns látvány kerül 
kialakításra.  
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, hány db fényvetıvel lesz megvilágítva a templom? 
 
 
Siklósi István polgármester nem tudott konkrét választ adni, hasonló nagyságrend alakulna ki, 
mint a másik két templom esetében.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatását 
tolmácsolta, a másik két templom megvilágítása is a közvilágításról megoldott.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
92/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi a Mezıberényi 
Református Templom kivilágításának rákötését a közvilágítási hálózatra azzal, hogy a kiépítés 
költségét a Mezıberényi Református Egyház vállalja, az üzemeltetés költségeit pedig 
Mezıberény Város Önkormányzata állja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/10. Kossuth tér – Hısök útja keresztezıdésében gyalogos forgalom biztosítása 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy Kovács Edina képviselı a januári ülésre 
interpellációt nyújtott be a kastély melletti járda lezárása miatt, a gyalogosforgalom 
biztosítása nem megoldott. A lezárás balesetveszély miatt történt, a másik oldalon pedig a 
gyalogosközlekedést jelentısen nehezíti az autók parkolása, hiába került felfestésre 
sárgavonallal az elkerített terület. Az elıterjesztés szerint a járda és az úttest közé parkolás 
megakadályozása érdekében virágládák kihelyezése lett javasolva.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága a 
határozati javaslattal kapcsolatban nem hozott támogató döntést. Személy szerint sem ért 
egyet a javaslattal, az ott lakók is megkeresték, hogy a parkolóhelyre szükségük lenne. A 
kastély oldalának lezárása látványnak sem szép, meg kellene oldani a balesetveszély 
elhárítását, a költségvetésbıl forrás legyen elkülönítve e célra. 
 
 
Siklósi István polgármester nyomós okát látta annak, hogy korábban sem történt meg a 
kastély épületének felújítása. Árajánlatot kérve 800 eFt+ÁFA összegért kisebb javítást el 
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tudnának végezni, de ha az egész cserepet cserélni kellene, az több millió Ft-os tétel. A 
gondot az jelenti, hogy a mőemlékvédelmi felügyelet felé több elıírásnak kellene megfelelni. 
A kastély felújítására beadott pályázatnál lehet még remény, az nagy elırelépés lenne. 
Személy szerint a Kossuth tér 13. számú ingatlannál nem ért egyet a parkolással, az ott lakók 
kényelmi szempontja nem indok arra, hogy ott ne lehessen a gyalogosforgalmat biztosítani. A 
Városháza elé is virágládákat kellene kihelyezni. 
 
 
Kovács Edina képviselı is azt tartaná optimális megoldásnak, ha a kastély felújításra kerülne. 
Átmenetileg a másik oldalon, virágláda elhelyezésével a gyalogos közlekedés biztosítása jó 
megoldás, viszont hosszabb távon esztétikusabb lenne virágágyást kialakítani.  
 
 
Harmati László képviselı felvetette, a lakótömb annak idején úgy épült, hogy ott parkolók is 
lesznek, nem kellene elvenni a lakóktól. A kastély pályázata, ha nem nyer, az útszakasz több 
éven keresztül le lesz zárva? 
 
 
Siklósi István polgármester a kastély problémáját régi idıre vezette vissza. Próbált intézkedni, 
hogy részleges felújításként a tetı kijavításra kerülhessen, de a mőemlékvédelmi felügyelet 
elıírásait nem tudja meg tenni az önkormányzat. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság más javaslattal 
nem élt, a polgármester az elıterjesztés határozati javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
93/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kossuth tér 13. sz. épület északi 
homlokzata elıtti járda és az úttest közé parkolás megakadályozása érdekében virágládák 
kihelyezésével egyetért. Felhatalmazza a Városi Közszolgáltató Intézményt, hogy 
elhelyezésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  
Felelıs: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Kovács Edina képviselı indítványozta, hogy egy esztétikusabb megoldás megvizsgálásáról is 
hozzon döntést a testület.  
 
 
Siklósi István polgármester kérte a képviselıt, konkrét javaslattal éljen majd a testület felé, 
szakmai alátámasztás, alaposabb vizsgálat szükséges a megoldáshoz. A Városi Közszolgáltató 
Intézmény a munka költségvonzatát a testület elé fogja terjeszteni.  
 
 
Kovács Edina képviselı visszavonta indítványát. 
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V/11. Koncepció a Kálvin téri zöldterület rendezésérıl és fejlesztésérıl 
 
 
Siklósi István polgármester támogatta a Mezıberényi Református Egyház részérıl kidolgozott 
koncepció elképzeléseit. Járuljon hozzá a testület a kért telek tulajdon átadásához. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága 
döntésképtelen volt a 2-2 szavazati arány miatt. Személy szerint egyetért a terület átadásával, 
eddig is az egyház tartotta rendben a területet.   
 
 
Siklósi István polgármester az 1. sz. határozati javaslatot, a tulajdonba adás elvi támogatását 
bocsátotta szavazásra, mivel a terület forgalomképessé tételét még meg kell tenni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
94/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló 914/3. helyrajzi számú telek Mezıberényi Református 
Egyház tulajdonába adását elvileg támogatja a Református Egyház által készített Kálvin téri 
zöldterület rendezésérıl és fejlesztésérıl szóló koncepció elképzeléseinek megfelelıen, és 
megbízza a polgármestert annak elıkészítésével kapcsolatban. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/12. Fıépítészi feladatok díjazása 
 
 
Siklósi István polgármester a leírtak szerint, a megváltozott körülmények miatt méltányosnak 
tartotta a fıépítész kérését. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette bizottsága 
javaslatát, melyet elfogadásra ajánlott. A díj 2013-ra vonatkozzon. 
 
 
Siklósi István polgármester a bizottság kiegészítésével bocsátotta szavazásra a határozati 
javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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95/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztéshez mellékelt 
formában elfogadja a Kmetykó Jánossal megkötendı megbízási szerzıdés módosítását, 
miszerint a fıépítészi feladatok díjazása 2013. évben  40.000 Ft + áfa/hó összegben kerül 
megállapításra. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerzıdésmódosítás 
aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/13. OPSKK létszámleépítés és létszámcsökkentési pályázat 
 
 
Siklósi István polgármester az ülésen kiosztásra került elıterjesztést ismertette, és a két 
határozati javaslat megszavazását kérte. A költségvetési rendeletben már elfogadott és 
beépített 2,5 fı leépítése mellett, további 2,5 fı leépítése történjen meg az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központban. A pályázat benyújtásához szükséges döntések, elıírások is 
megfogalmazásra kerültek.  
 
 
Harmati László képviselı hivatkozott a költségvetés szöveges beszámoló, információk 3. 
pontjára, miszerint a többi intézménnyel együtt legyen áttekintve június 30-ig az OPSKK 
mőködése, akkor lehet majd tudni hány fı leépítésére lehet szükség. Nem kell riogatni a 
dolgozókat, de más, nagyobb létszámú intézménynél szinte 0% a leépítés, akkor hol itt az 
egyenlıség? Az 1/b határozati javaslat legyen leszavaztatva. 
 
 
Siklósi István polgármester magyarázatként elıvezette, hogy Mezıberénynél kétszer nagyobb 
településen, Békésen a könyvtár és egy mővészeti galéria mőködését, valamint a kulturális 
tevékenység mőködtetését, ezen belül dánfoki üdülı központ bizonyos feladatait is összesen 
24 fı látja el, addig Mezıberényben a kulturális központban 22 fı látja el a feladatokat. 
Ahhoz, hogy hosszú távon Mezıberényben meg lehessen ırizni ennek az intézménynek a 
mőködıképességét, a feladatellátásban azt a színvonalat tudja hozni, amit minimum 
elvárhatnak a városlakók, ahhoz most kell meghozni azt a döntést, ami létszám leépítést 
jelent. Úgy gondolja, a képviselı-testületnek fel kell vállalnia olyan döntéseket is, amelyek 
esetleg nem népszerőek. Javasolja a döntést most meghozni. Az intézményi felülvizsgálattal 
egészen más jellegő elképzelések vannak. 
 
 
Harmati László képviselı kíváncsi lenne arra, hogy akik most mellette vannak az 
elbocsátásoknak, azok hogy fogják interpretálni ezt a döntést, holott 2-3 évvel ezelıtt azt 
mondták, a kultúra le van építve Mezıberényben. Most 20%-os létszámleépítés a terv, ezt 
nem fogják kritikus szemmel, kritikai észrevételekkel tolmácsolni Mezıberény lakossága 
felé? Tudja „mire megy ki a játék”, ha csak azt mondanák, hogy szakképzetlen emberek 
menjenek el, akkor rendben van, de néhány szakember is el lesz küldve, aki lehet, hogy a 
polgármesternek „szúrja a szemét”. Nem lehet tudni ki az, mert gyakorlatilag az 
intézményvezetınek a kompetenciája, de véleménye szerint itt egy bosszúról van szó, hogy 
bizonyos embertıl megszabaduljon a testület.  
 



 24 

 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, korábban tényleg voltak ilyen intézkedések, 
hiszen annak idején az úttörıház megszüntetése arra ment ki, hogy az intézményvezetıjétıl 
megszabadulhasson a város. Korábban a Közszolgáltató Intézmény elıdjénél a feladatelvonás 
azért történt, hogy az intézményvezetıtıl meg tudjanak szabadulni. Személy szerint nem 
érdekli, hogy az igazgató asszony kivel akar együtt dolgozni, az a fontos, hogy a város 
érdekében meg kell hozni olyan döntéseket, amik hosszú távra lesznek hatással, és nem rövid 
távon, akármilyen személyi dolgokat eredményeznek. Lesznek biztos olyanok, akik 
interneteznek, facebookoznak, beoloznak, meg minden más egyéb fórumokon elmondják 
véleményüket, és lesz egy nagy többség, aki nem fog szólni semmit, de az lesz a véleménye, 
hogy „végre nem meresztik ott annyian a feneküket”. 
 
 
Harmati László képviselı megjegyezte, mikor más ült a polgármesteri székben, ezt a szavait 
nem fogadták el, és elég durván interpretálta a lakosságnak egy részre. Javasolta, ne csak egy 
intézménynél, akkor több intézménynél is legyenek intézkedések, ne a „20-ból 5, hanem 100-
ból 10” máshol is legyen elküldve. 
 
 
Siklósi István polgármester nem tartotta „főnyíró elvnek” ezt a kérdést.   
 
 
Körösi Mihály képviselı kifejtette, megnézve az idei évi költségvetést, akár a sport, civil 
szervezetek támogatására szánt összeg kevesebb lett. Most azt látni, hogy a kultúra humán 
oldala is nyirbálódik. Nagy dilemma ez, de úgy vetné fel a kérdést, azért, hogy összeérjen a 
költségvetés megszüntetésre kerüljön-e a járóbeteg-ellátás. Abban viszont egyetért, ha 
következetes volt a pénzelvonásban a testület, az intézmények létszámkérdésében is legyen 
az. Az 5 fı megszavazásra kerül, akkor ugyanilyen következetességgel legyen végig nézve a 
többi intézmény is.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı véleménye szerint az OPSKK-nál több lett az álláshely a 
korábban kinevezett két intézményvezetı elhelyezésével anélkül, hogy a feladat bıvült volna. 
Tudja támogatni, hogy most legyen leépítve a létszám, mert olyan intézményben, ahol tudják, 
hogy pár hónap múlva létszám leépítés lesz, nem lehet érdemi munkát végezni. Viszont 
egyetért azzal is, hogy a többi intézménynél ugyanilyen következetesnek kell lenni. Kérdése, 
hogy a határozatban miért 4 fı álláshelynek megfelelı létszámcsökkentés miatt kerül 
benyújtásra a támogatási igény? 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı válaszként közölte, a pályázathoz négy fı benyújtására van 
lehetıség, a költségvetéssel együtt lehet indokolni, érvényesíteni. 
 
 
Kovács Edina képviselı felhívta a figyelmet, hogy intézményeket nem lehet összehasonlítani, 
vannak, ahol kötelezı létszámfeltételek szükségesek a szakfeladatok ellátásához. A városnak 
sem mindegy hogy egy-egy szakfeladat, pl. bölcsıde, laboratórium, fizikoterápia mőködik. 
Senki nem örül, hogy létszámleépítésben kell gondolkodnia a testületnek, de vannak olyan 
lépések, amiket meg kell lépni ahhoz, hogy mőködıképes maradjon a város.  
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Siklósi István polgármester az 1-es határozati javaslat a./ pontját, valamint a 2. sz. határozati 
javaslatot bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
 
96/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a költségvetési rendeletben rögzített 
2,5 álláshelyen túlmenıen további 2,5 álláshelyet, azaz 5 álláshelyet szüntet meg az OPSKK 
intézményénél. Utasítja az intézményvezetıt, hogy a foglalkoztatási jogviszonyt megszüntetı 
okiratokat legkésıbb 2013. április 1.-jéig adja át az érintetteknek.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
    Smíriné Kokauszki Erika intézményvezetı 
Határidı: 2013. április 1. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
97/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2013. évi 
létszámcsökkentési pályázat elsı kiírásában, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
intézményben megvalósult 5 fı létszámcsökkentésbıl 4 fı álláshelyének megfelelı 
létszámcsökkentés miatt támogatási igény kerüljön benyújtásra. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy 
fenntartói körén belül – a települési önkormányzat költségvetési szerveinél és az 
önkormányzat hivatalánál,– a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás 
következtében az igénylı fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség, 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a fenntartásában 
lévı intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhetı létszám- és 
álláshely-átcsoportosítás lehetıségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel 
vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésrıl a 2013. évre vonatkozóan. 
Mezıberény Város Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy az elbocsátott 
foglalkoztatottal kapcsolatos jogviszony megszüntetı okiratok kiállításának dátuma 2013. 
április 01. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a megszüntetett 
álláshely legalább 5 évig nem kerül visszaállításra kivéve, ha – önkormányzati rendeleten 
kívül – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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V/14. Mezıberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat helyett szociális hozzájárulási adó és 
dologi kiadások teljesítése 

 
 
Siklósi István polgármester a pénzügyi osztály által készített, ülésen kiosztott elıterjesztést 
ismertette.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı rákérdezett mennyi tartozása van összességében a Mezıberényi 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak, nyílván van-e tartva? Az elızı átvállalásnál nemmel 
szavazott, ezt most támogatni fogja, mivel a határozatban szerepel, hogy az összeg 
visszafizetésére az önkormányzat igényt tart. 
 
 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı pontos információt nem tudott adni, de természetesen 
nyílván vannak tartva az adósságok. A MÁK tájékoztatása szerint, jogilag a kiadások az újra 
alakuló nemzetiségi önkormányzattól megtérülık lesznek. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint olyan 300 eFt-ot meghaladó összeggel lehet 
számolni. A határozati javaslat megszavazását kérte a testülettıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
98/2013.(II.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által 
teljesítendı: 200.000 Ft kifizetését átvállalja (Szociális hozzájárulási adó:126 eFt és Dologi 
kiadások:74 eFt.) és intézkedik a kiegyenlítésrıl. A Képviselı-testület az 1.cím:Mezıberény 
Város Önkormányzata:841126-0 szakfeladatra biztosítja a fedezetet: Mezıberény Város 
Önkormányzata a 2012. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
 Mezıberény Város Önkormányzata,”ideiglenesen”vállalja a kiadás teljesítését úgy, hogy a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat újra alakulását követıen,az összeg visszafizetésére igényt 
tart. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/15. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester befejezésként összegezte, hogy a költségvetés megalkotásánál 
kemény döntéseket kellett meghoznia a testületnek, a létszámleépítés „fájdalmas”, de meg 
kellett lépni. A 2013. évet megalapozó költségvetés végösszege 3,9 milliárd Ft.  
Tájékoztatta a lakosságot, hogy az adóbefizetéseket március 18-ig lehet pótlékmentesen 
megtenni.  
A Polgármesteri Hivatalban 3-4 helyen történhet befizetés készpénzzel, március 11-18-ig de. 
8-11 között.  
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A befizetések történhetnek banki átutalással, a Békési K&H Bankfiókjában személyesen, 
illetve csekkes befizetéssel a postán.  
Az elsı három megoldással a városnak takarítható meg forrás, amibıl több világítást, virágot, 
egyéb olyan dolgot lehet megoldani, amire jogosan igényt tarthatnak az itt élık. 
 
Bejelentette, hogy a következı rendes testületi ülés idıpontja 2013. március 25-e.  
Napirend: 1./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl,  
                 2./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról,  
                 3./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról 
                 4./ Mezıberény város ifjúsággal kapcsolatos cselekvési terve. 
  
A munkatervben márciusra elıirányzott, Közbeszerzési terv elfogadása a február 11-i 
rendkívüli ülésen megtörtént. A Mezıberény város esélyegyenlıségi terve megtárgyalását 
viszont egy késıbbi idıpontban, májusban tudja tárgyalni a testület, jelenleg egyezetések, 
képzések vannak még folyamatban. 
 
Az ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselık zárt ülésen folytatják a munkát.  
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
 polgármester jegyzı 
 
 
  
 
 
 


