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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. március 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, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Kovács 
Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 

                         
                        Távol maradt az ülésrıl: Debreczeni Gábor képviselı (távolmaradásának okát 

bejelentette). 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyzı, 

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 
11 fı jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
Siklósi István polgármester a napirendi pontokat ismertette a sorrend kiegészítésével. 
Napirendrıl levételre kerül a VII/9. Szociális és gyermekvédelmi rendeletek 
felülvizsgálatához szempontrendszer meghatározása bejelentés, valamint sürgısséggel még 
felvételre kerül VII/23. bejelentésként Lemondás tiszteletdíjról elıterjesztés. Zárt ülésen 
VIII/5. pontként Mezıberény kötvényrıl tájékoztatást fog adni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
107/2013.(III.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 az 594/2012.(XI.26.)sz., 

618/2012.(XII.04.)sz., 673/2012.(XII.21.)sz., 15/2013.(I.28.)sz., 43/2013.(I.28.)sz., 
57/2013.(I.28.)sz., 71/2013.(II.25.)sz., 72/2013.(II.25.)sz., 73/2013.(II.25.)sz., 
75/2013.(II.25.)sz., 81/2013.(II.25.)sz., 91/2013.(II.25.)sz., 92/2013.(II.25.)sz., 
93/2013.(II.25.)sz., 103/2013.(II.28.)sz.,  106/2013.(II.28.)sz. határozatok 
végrehajtásáról. 

II/2. Sportrendelet módosítása –második fordulós tárgyalás (88/2013.(II.25.)sz. hat.) 
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II/3. Vagyonrendelet módosítása (94/2013.(II.25.)sz. hat.) 
II/4. Építési jogszabályok változása miatti rendeletalkotás második fordulós tárgyalás 

(89/2013.(II.25.) sz. hat.  
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl. 

III./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl 
IV./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról    
V./ Tájékoztató a Békéscsaba Hivatásos Tőzoltóság tevékenységérıl 

Tájékoztató a Mezıberényi Önkéntes Tőzoltó Egyesület tevékenységérıl   
Katasztrófavédelmi ırs létrehozása Mezıberényben (77/2013.(II.25.)sz. hat.)                  

VI./ Mezıberény város ifjúsággal kapcsolatos cselekvési terve 
VII/ Bejelentések 

VII/1. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet egyes rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezése 

VII//2. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása, 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete SZMSZ-ének módosítása 

VII//3. A Mezıberényi Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
VII/4. Együttmőködési megállapodások módosítása a mezıberényi nemzetiségi 

önkormányzatokkal 
VII/5. MÁV állomásépület hasznosítása 
VII/6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása 
VII/7. Óvodai beiratkozás 
VII/8. Hir6.hu aloldal ajánlat 
VII/9. Levéve napirendrıl  -Szociális és gyermekvédelmi rendeletek felülvizsgálatához 

szempontrendszer meghatározása 
VII/10. A Mezıberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása  
VII/11. Kálmán-Fürdı 2013. évi belépıjegy árai 
VII/12. Óvodai társulás 
VII/13. A Mezıberényi Kistérségi Óvoda SZMSZ módosítása 
VII/14. Átcsoportosítások 
VII/15. Az OPSKK SZMSZ módosítása 
VII/16. Réti Csaba operaénekes életútjáról szóló könyv kiadásához támogatáskérés 
VII/17. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása 
VII/18. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
VII/19. Együttmőködési megállapodás a Mécses Egyesülettel 
VII./20. Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület megkeresése  
VII/21. Leg-a-láb Mővészeti Iskola kérése 
VII/22. Körösi Vízgazdálkodási Társulat támogatás kérése 
VII/23. Lemondás tiszteletdíjról 
VII/24. Egyéb bejelentés 

VIII. Zárt ülés 
VIII/1. Vételi ajánlat Mezıberény, Puskin u. 58. sz. alatti ingatlanra 
VIII/2. Csárdaszállási Agrár Zrt.-vel egyezségkötése  
VIII/3. Tóth János egyéni vállalkozó állásfoglalás kérése 
VIII/4. A Zagge-Bee Kft. kérelme   
VIII/5. Mezıberény kötvényrıl tájékoztatás 
VIII/6. Egyéb bejelentés 
 

I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
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Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette  a 2013. február 25-i zárt, valamint február 28-i 
rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
108/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. február 25-i zárt, valamint a 
február 28-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. Harmati László képviselıtıl két kérdés érkezett a beszámolóhoz.  
- „Mely beadott és mely beadásra tervezett pályázatok ügyében tárgyalt Budapesten és milyen 

eredménnyel jártak a tárgyalások.” Válasz: tárgyalt a Hosszú-tó pályázatról, illetve a kastély 
projektrıl Budapesten, valamint a beadásra szánt és a legutóbbi testületi ülésen eldöntött 
szennyvíz-tisztítótelep rekonstrukciója tárgyában. 

- „Közeledtek-e az álláspontok a kötvénnyel kapcsolatban vitatott kérdésekben?” Válasz: zárt 
ülésen ad tájékoztatást a képviselık részére a témáról. 

 
 
Észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
109/2013.(III.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 az 594/2012.(XI.26.)sz., 618/2012.(XII.04.)sz., 

673/2012.(XII.21.)sz., 15/2013.(I.28.)sz., 43/2013.(I.28.)sz., 57/2013.(I.28.)sz., 
71/2013.(II.25.)sz., 72/2013.(II.25.)sz., 73/2013.(II.25.)sz., 75/2013.(II.25.)sz., 
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81/2013.(II.25.)sz., 91/2013.(II.25.)sz., 92/2013.(II.25.)sz., 93/2013.(II.25.)sz., 
103/2013.(II.28.)sz.,  106/2013.(II.28.)sz. határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 16 db lejárt határidejő határozat végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta, mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés nem 
hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
110/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 594/2012.(XI.26.)sz., 
618/2012.(XII.04.)sz., 673/2012.(XII.21.)sz., 15/2013.(I.28.)sz., 43/2013.(I.28.)sz., 
57/2013.(I.28.)sz., 71/2013.(II.25.)sz., 72/2013.(II.25.)sz., 73/2013.(II.25.)sz., 
75/2013.(II.25.)sz., 81/2013.(II.25.)sz., 91/2013.(II.25.)sz., 92/2013.(II.25.)sz., 
93/2013.(II.25.)sz., 103/2013.(II.28.)sz.,  106/2013.(II.28.)sz. határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Sportrendelet módosítása –második fordulós tárgyalás (88/2013.(II.25.)sz. hat.) 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja közölte, az elsı fordulós 
tárgyalás óta változtatásra nem érkezett újabb bejelentés. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kifejtette, hogy a módosuló jogszabályok értelmében lett 
átdolgozva a rendelet. A 2. sz. melléklet 5. pontjában a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola DSE a helyes megnevezés.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatásként jelezte, a 
város új szakosztállyal, íjászokkal gazdagodott. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet-tervezet elfogadását bocsátotta szavazásra. A rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
6/2013.(III.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység 
támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.)MÖK sz. rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
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II/3. Vagyonrendelet módosítása (94/2013.(II.25.)sz. hat.) 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. A Kálvin tér 914/3 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatban érkezett tulajdon átruházási kérelem, akadályát nem látta a testület. 
A vagyonrendeletben forgalomképtelen vagyontárgyként volt nyilvántartva a terület, ennek 
kivonása történik meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet-tervezet elfogadását az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság támogatásával szavazásra bocsátotta. A rendelet megalkotásához 
minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
7/2013.(III.26.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 
egyes szabályairól szóló 16/2007.(VI.19.) sz. rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
 II/4. Építési jogszabályok változása miatti rendeletalkotás második fordulós tárgyalás 

(89/2013.(II.25.) sz. hat.  
 
 
Siklósi István polgármester kérte a napirendi pont tárgyalását eggyel csúsztatni, mivel a 
fıépítész jelezte megjelenési szándékát és még nem érkezett meg az ülésre.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
111/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az Építési 
jogszabályok változása miatti rendeletalkotás második fordulós tárgyalása a II. fınapirend 
végén kerül megtárgyalásra.  
 
 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt a februári 
eseményekrıl. Az idıarányos teljesülés jó, a rendkívüli gyermekvédelemnél van is kicsi túl 
teljesítés. 
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Siklósi István polgármester döntéseit ismertette. Viszonylag kevés kérelem érkezett be, bár a 
temetési kölcsön esetében a rendelkezésre álló keret 15%-a kiadásra került.  
 
 
A beszámolókkal kapcsolatban észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
112/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
Építési jogszabályok változása miatti rendeletalkotás második fordulós tárgyalás 
(89/2013.(II.25.) sz. hat. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést, rendelet-tervezet szövegét.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a lakosság tájékoztatva lesz a nem egyszerő 
jogszabályokról, a város esztétikumának megtartása a cél. Két civil szervezet is véleményezte 
a rendelet-tervezetet, a javaslatok beépítésre kerültek. A rendelet 2013. június1-tıl lép 
hatályba. A rendelet megalkotásához minısített többségi ( 7 igen) szavazatra van szükség.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 

8/2013. (III.26.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi településrendezési elıírások tartalmáról szóló elızetes tájékoztatás és a tervekkel 
kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól, valamint a településképi véleményezési 
eljárásról, a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezés szabályairól 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
 
 
III./ napirend  
 
Tárgy: A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl 
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Siklósi István polgármester köszöntötte Ladányi Zoltán rendır alezredes urat, 
kapitányságvezetıt, valamint Jakusovszki Zoltán rendır alezredest a mezıberényi rendırırs 
vezetıjét. 
 
 
Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok a jelenlévık, Kábel TV nézıinek tájékoztatása érdekében 
összefoglalta a beszámolóban leadott anyagot. Feladataikat teljesítették 2012-ben is, hogy a 
Mezıberényben élık biztonságban érezzék magukat. Minden erejükkel azon dolgoztak, hogy 
a bőncselekményeket megelızzék, a baleseteket visszaszorítsák. Tudják feladataikat, tudják 
melyek azok a részek, ahol javítani kell a továbbiakban is. Vallja, hogy a legjobb megelızés a 
felderítés. A mezıberényi rendırırs fennállása óta még nem történt olyan rablás, amelynek 
elkövetıjét ne fogták volna, ne jártak volna el vele szemben. Úgy próbálták irányítani az 
egyenruhás munkatársakat, hogy akkor és ott lássanak el feladatot, ahol erre szükség van. 
Kiemelt figyelmet fordítanak a kultúrált viselkedésre. A fokozott ellenırzéssel cél a 
szabálysértık kiszőrése, a gyalogos és kerékpáros közlekedés még sok esetben gondot jelent. 
A 21 fıs állomány munkájához fontos volt az önkormányzat és intézményei, és minden 
Mezıberényben élı lakos segítsége, köszönet érte. A polgárır egyesület önállóan teljesített 
szolgálataikkal is segítik munkájukat.  
 
 
Nagy Sándor képviselı a városban tartott rendırségi akcióról kért tájékoztatást. 
 
 
Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok beszámolt arról, hogy egy európai szinten elrendelt 
ellenırzés történt, célja az volt, hogy a biztonsági öv használatát elmulasztókkal, és a 
gyermekbiztonsági rendszerrel kapcsolatos szabálysértést elkövetıkkel szemben az 
intézkedéseket megtegyék. A körforgalomnál fényképpel rögzítve lett a szabálytalankodó, így 
dokumentált módon történt meg a felelısségre vonás. Jövıben is lesz hasonló. 
 
 
Harmati László képviselı gratulált a rendırırs munkájához, jónak tartja.  
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, mit lehet tenni az úttesten történı gyerekforgalom 
ellen? A droghelyzet a leírtakból jónak mondható, tényleg ennyire jó vagy nehezebb 
felderíteni? Gyakoribb rendıri jelenlétnek a városszélen is örülnének.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megköszönte az alapos beszámolót. Véleménye szerint érezhetı a 
rendıri jelenlétnek a javulása. A gyalogosok és kerékpárosok idınként sérelmezik, hogy 
nagyon magas büntetést kapnak, a városban több helyen a járdák járhatatlanok azért 
használják a kövesutat. Azt is hallotta, hogy a megyébıl Mezıberényben kívánja a legtöbb 
kerékpáros a büntetést ledolgozni.  
 
 
Körösi Mihály képviselı megköszönte a rendırség munkáját, a beszámolóban szerepel, hogy 
figyelembe veszik a lakossági bejelentéseket. Jelezte, hogy boltok környékén gyakrabban 
kellene megfordulni az utcán való italozás megszüntetése érdekében.  
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Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatja a családon 
belüli erıszak felderítésében a jövıben is fontosnak tartotta a hatékony együttmőködést.  
 
 
Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok válaszolt a felvetésekre. A gyermekekre nagy figyelmet 
fordítanak, de a szülıi felelısség fontos. A droghelyzettel kapcsolatban rendelnek el 
nyomozást, derülnek napfényre olyan bőncselekmények, amelyek miatt eljárást folytatnak. A 
gyalogosok, kerékpárosokra vonatkozóan továbbra is folytatni fogják tevékenységüket. Tudja, 
hogy munkatársai minden esetben a legjobb eljárási cselekményeket hajtják végre, de az 
észrevételeket jelezni fogja, és a munkavégzés során figyelemmel lesznek rá. 
 
 
Siklósi István polgármester személyét érintı hírekkel kapcsolatban közölte, nem verekedett 
senkivel a városháza aulájában. A rendırségen azért tett feljelentést, mert egy zsaroló levelet 
kapott. A rendırség munkájával a mezıberényi emberek elégedettek lehetnek, a statisztikák 
hatékonyságukat mutatja. Tájékoztatásként elmondta, hogy a kistérségi informatikai hálózat, 
mintegy két éves harc után, üzemeltetési jogát visszaszerezte, ennek eredményeként, elsı 
lépésként Mezıberényben a körforgalomra nézı kamera kerül kihelyezésre.  A rendırség 
tájékoztatóját elfogadásra ajánlotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
113/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszöni a Mezıberényi 
Rendırırsnek, hogy a város lakói érdekében eredményes munkát végez, az ırs 2012. évi 
tevékenységérıl szóló tájékoztatót elfogadta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról    
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte Szota Róbert elnököt és Marti Imre elnökhelyettest.  
 
 
Szota Róbert elnök tudatta, hogy tisztújító közgyőlésen Marti Imre lett megválasztva az 
egyesület elnökhelyettesének. A tagság 53 fı, a polgárırök ingyen végzik munkájukat. 
Lehetıségük szerint igyekeznek minél több szolgálatot ellátni. Szeretnének két éjjel látó 
készüléket vásárolni pályázati forrás bevonásával. Akcióként kerékpárok gravírozását 
díjmentesen végzi el az egyesület. Az egyesület tagjai szívesen dolgoznak együtt a város 
egyesületeivel, cégekkel, magánszemélyekkel. Megköszönte az SZJA 1% felajánlásokat 
egyesületük részére.  
 
 



 9 

Harmati László képviselı köszönetet mondott az egyesület munkájáért, segítik a rendırség 
munkáját. Egy kis pontatlanság van az óraszámoknál, de elfogadásra ajánlotta a tájékoztatást.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı elismerte a polgárırség munkáját, de az írásos beszámoló hagy 
némi kívánni valót maga után, pénzügyi része pontatlan, közhasznúsági jelentés rendelkezésre 
áll-e? A pénzügyi helyzetérıl csak egy „szeletet” mutatott be a polgárırség. 
 
 
Szota Róbert elnök a kérdésre igen választ adott, de a könyvelı távolléte miatt nem tudta 
csatolni.  
 
 
Harmati László képviselı megjegyezte, az önkormányzatnak nincs joga a pénzügyi 
ellenırzésre, nem is kötelezı csatolni a szakmai tájékoztatóhoz. 
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, hogy a szervezeteknek csak az önkormányzattól 
kapott támogatás felhasználásáról kell tájékoztatást adni. A polgárırség munkája is nagyon 
fontos, sok alkalommal közös szolgálatot adnak rendırökkel, mezırökkel is. Az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát támogatva, a tájékoztató elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
114/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Polgárır Egyesület 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2012. évi tevékenységérıl 
szóló tájékoztatót elfogadta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Tájékoztató a Békéscsaba Hivatásos Tőzoltóság tevékenységérıl 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte Tóth Tibor tőzoltó ezredes urat, a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, Kiss András tőzoltó ezredes urat, a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltség vezetıjét, Viczián György alezredes 
urat, a Békéscsabai Tőzoltóság parancsnokát, valamint Halász József urat a Mezıberényi 
Önkéntes Tőzoltó Egyesület elnökét.  
 
 
Viczián György tőzoltó parancsnok az írásos tájékoztatót ismertette a jelenlévık tájékoztatása 
érdekében. A Békéscsabai Hivatásos Önkormányzat Tőzoltóság új feladatrendszerrel 
mőködik. A tőzoltás és a mőszaki mentési feladatok mellé polgári védelmi feladatot is 
ellátnak, illetve felügyelik az önkormányzati és önkéntes tőzoltóságok munkáját. 14 település 
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tartozik az elsıdleges mőködési területükhöz. Mezıberény tőzvédelmi helyzete az elızı 
évekhez képest lényegesen nem változott.  
 
 
Siklósi István polgármester mivel kérdés nem hangzott el a képviselık részérıl, a tájékoztató 
elfogadását leszavaztatta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
115/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóság 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2012. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót elfogadta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 

 
 
Tárgy: Tájékoztató a Mezıberényi Önkéntes Tőzoltó Egyesület tevékenységérıl   
 
 
Halász József elnök kiemelte, egyesületük ebben az évben a 120. évfordulójukat fogja 
megünnepelni. Tagságuk társadalmi munkában végzi tevékenységét, csak elismerés illetheti 
ıket. 
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte az egyesület munkáját, kiemelve, hogy példaértékő, 
ahogy a fiatalokat be tudják vonni tevékenységükbe. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
116/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2012. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
Tárgy: Katasztrófavédelmi ırs létrehozása Mezıberényben (77/2013.(II.25.)sz. hat.)                  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy bizottságok nem tárgyalták a napirendet, szinte az 
utolsó pillanatig egyeztetések folytak. Mostanra a feltételek megértek arra, hogy a nyilatkozat 
aláírása megtörténhessen. Maga a nyilatkozat kiadása kötelezettség vállalásnak minısül, de a 
részletek a tulajdonátadásról, a közös mőködtetés vagy az egymás melletti mőködtetés 
kérdésérıl egy további megállapodás tervezet készül, mely a testület elé fog kerülni.  
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Harmati László képviselı támogatta az ırs létrejöttét, ezzel a lakosság biztonsága tovább 
fokozódik, és 19 munkahely is teremtıdik. Kérdése, a meglévı állományból fog 
átdiszponálódni a létszám, vagy új álláshelyeket is jelent? 
 
 
Tóth Tibor tőzoltó ezredes válaszként elmondta, a 82 fıs békéscsabai hivatásos állományból 
kerül átdiszponálásra a 19 fı, elsısorban a mezıberényi kollegák kerülnek ide, illetve az 
állomány fluktuációjánál azt veszik figyelembe, hogy a további feltöltéseknél a mezıberényi 
illetékességő tőzoltók jöjjenek szóba. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
117/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezıberényi Katasztrófavédelmi İrs kialakításával kapcsolatban az 
elıterjesztéshez mellékelt „NYILATKOZATOT” aláírja, s azt haladéktalanul juttassa el a 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának, Tóth Tibor tőzoltó ezredesnek. 
A tulajdon átruházással és az ingatlan további mőködtetésével kapcsolatos háromoldalú 
megállapodást/szerzıdést a késıbbiekben egyeztetik felek. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester további hasznos munkát kívánva, megköszönte a tájékoztatást 
adók megjelenését. 
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény város ifjúsággal kapcsolatos cselekvési terve 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a 
cselekvési terv a konkrét feladatokat határozza meg. Valamennyi bizottság tárgyalta a 
napirendet, több szervezet is küldött javaslatot a tervhez, legtöbbjük beépítésre került. Újabb 
pénzügyi források bevonása nem fog történni, saját intézményi hatáskörben, illetve a már 
meglévı önkormányzati hatáskörben lévı pénzeket érintheti úgy, hogy a meglévı feladatok 
között számon tartott ifjúsággal kapcsolatos feladatokat emeli ki, mutatja az intézményeknek, 
mely dogokat kell figyelembe venni, ha a cselekvési tervnek megfelelıen kívánják 
munkájukat végezni. Kéri az elıterjesztés elfogadását. 
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Siklósi István polgármester az eredeti elıterjesztéshez tett bizottsági módosítások 
bedolgozásával a cselekvési terv elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
118/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Ifjúsági 
Koncepciója 2012-2014. Cselekvési Tervet megismerte és azt a bizottságok által elıterjesztett 
módosításokkal egybeszerkesztve elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint  
 
 
VII/ napirend  
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
VII/1. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezése 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést, a rendelet-tervezetet az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatásával kérte elfogadni. A rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
9/2013.(III.26.) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi események díjazásáról szóló 1/2011.(II.01.) MÖK számú rendelet 
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl 

 
 

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4 sz. melléklete.) 
 
 
VII//2. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása, 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete SZMSZ-ének módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı felhívta a figyelmet, hogy a hivatal ügyfélfogadás rendje változni 
fog április1-tıl, a szerdai napokon 18 óráig fogadják az ügyfeleket. A közel jövıben a posta is 
ezen a napon fog tartani hosszított nyitva tartást. 
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Siklósi István polgármester a módosítás miatt a hivatal és az önkormányzati SZMSZ 
módosításának elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
119/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását az 
elıterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: 2013.április 1. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
10/2013.(III.26.) 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 5. sz. melléklete.) 
 
 
VII//3. A Mezıberényi Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester jogszabályi változások miatt elıterjesztett alapító okirat 
módosítását az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság jogszabályi észrevételével javasolta 
megszavazni.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
120/2013.(III.25.)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 
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VII/4. Együttmőködési megállapodások módosítása a mezıberényi nemzetiségi 

önkormányzatokkal 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az együttmőködési megállapodásokat jogszabályi 
változások miatt kellett módosítani, átvezetésük megtörtént. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
121/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezıberény közötti, 
304/2012.(VI.12.) sz. határozatával jóváhagyott együttmőködési megállapodás módosítását, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttmőködési megállapodást az 
elıterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az együttmőködési 
megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
együttmőködési megállapodásnak az aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
122/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete és a Mezıberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti, 
305/2012.(VI.12.) sz. határozatával jóváhagyott együttmőködési megállapodás módosítását, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttmőködési megállapodást az 
elıterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az együttmőködési 
megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
együttmőködési megállapodásnak az aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VII/5. MÁV állomásépület hasznosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát 
támogatandónak tartotta, az önkormányzat nem tudja hasznosítani a felajánlott épületrészt. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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123/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a vasútállomás épületében felajánlott 
területet nem kívánja és nem is tudja hasznosítani. Tájékoztatja a MÁV illetékeseit, hogy a 
korábban felmerült, kormányablakok ezen épületben történı elhelyezés szándékáról a Békés 
Megyei Kormányhivatal tud nyilatkozni. A Képviselı-testület javasolja, hogy a mezıberényi 
vállalkozóknak tegyék meg ajánlatukat.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VII/6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette, hogy szakmai észrevételnek eleget téve, pontosításra 
volt szükség a telekadó és építményadó értelmezhetıségének szétválasztásában. Olyan telek 
esetében ahol felépítmény található, helyben alkalmazható mentesítésként 0,-Ft adómérték 
került megállapításra. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatta a rendelet-
tervezet elfogadását. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat 
szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
11/2013.(III.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete.) 
 
 
VII/7. Óvodai beiratkozás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a határozati javaslatot az 
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatásával szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
124/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvodába 
történı 2013/2014-es nevelési év beiratkozási idıszakának meghatározása tekintetében az 
alábbi hirdetményt teszi közzé: 
                      „ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
Értesítjük a Tisztelt Szülıket, hogy az óvodai beiratkozások ideje a 2013/2014. nevelési évre 
vonatkozóan: 
                      2013. április 29. (hétfı) 08,00 órától 17,00 óráig, 
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                      2013. április 30. (kedd) 08,00 órától 17,00 óráig. 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
− a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
− a gyermek TAJ kártyája, 
− orvosi igazolás, 
− a szülı személyi igazolványa, 
− a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében „A gyermek 
–ha e törvény másképp nem rendelkezik– abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, 
a nevelési év kezdı napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.” 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján „Az óvoda a 
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtıl számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a településen … lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkezı hároméves és annál idısebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthetı.” 
A beiratkozás helye: 
- Mezıberény településen: Mezıberényi Kistérségi Óvoda Gondnoksága, Mezıberény 

Munkácsy u. 10. (bejárat a Csendes köz felıl) 
- Bélmegyer településen: Bélmegyeri Egységes Óvoda – Bölcsıde Intézményegység, 

Bélmegyer Szabadság tér 1.sz. 
-  Murony településen: Muronyi Tagóvoda, Murony Arany J. u. 3.sz. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete” 
A Képviselı-testület felhatalmazza Kissné Wagner Mária Intézményvezetıt, hogy a 
hirdetmények közzétételérıl intézkedjen. 
Felelıs: Kissné Wagner Mária Intézményvezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VII/8. Hir6.hu aloldal ajánlat 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megjegyezte, nem kis vita 
után bizottsága a legkisebb összegő csomag vásárlása mellett döntött, egy aloldalt nyit az 
újság, amit mezıberényi cikkekkel tölthet fel az önkormányzat. Egy évben egyszer 
vezércikkben szerepelhet a város a kívánt eseménnyel. 
 
 
Siklósi István polgármester a Hir6.hu újabb ajánlatát, a bizottságok javaslata alapján 
bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Hir6 Web and Sales Média Kft. 
ajánlatát elfogadva a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére havi lebontásban 
10.000,-Ft összegő csomagot vásárol a hir6.hu aloldalának mőködtetéséhez. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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VII/9. Levéve napirendrıl  -Szociális és gyermekvédelmi rendeletek felülvizsgálatához 

szempontrendszer meghatározása 
 
 
VII/10. A Mezıberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı bejelentette, hogy jogszabályi változtatás miatt a hivatal nevének 
módosítását kellett átvezetni az alapító okiratban. A pecsétek lecserélése ennek megfelelıen 
meg fog történni.  
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatát 
figyelembe véve, az alapító okirat módosításának elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
126/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Polgármesteri Hivatal 
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 
 
 
VII/11. Kálmán-Fürdı 2013. évi belépıjegy árai 
 
 
Siklósi István polgármester a megállapított jegyárakat ismertette, az intézmény gyakorlatilag 
önállóan dönt a díjakról, a Pénzügyi Gazdasági Bizottság havi termál bérlet bevezetését 
megfontolásra ajánlotta az intézmény részére. A strandnál és a város honlapján tájékozódni 
lehet az árakról. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásként jelezte, 
mintegy 4,5-5% emelést alkalmazott az intézmény az elmúlt évi árakhoz képest. 
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, a nyitva tartás ezekkel a jegyárakkal szeptemberben is 
elképzelhetı? 
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Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója válaszként közölte, a 
nyitva tartást augusztus végéig tervezték, amennyiben további igény fogalmazódik meg, az 
többletköltséget fog jelenteni. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta az intézmény által meghatározatott díjak 
jóváhagyását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
127/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kálmán-fürdı 2013. évi 
mőködtetésére vonatkozó javaslatot az elıterjesztéshez mellékelt tájékoztatás alapján 
jóváhagyja. A belépıjegyeinek 2013. évi szezonnyitástól érvényes díjait az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
2013. májusi jegyárak: 
 1) Felnıtt napi jegy 500 Ft 
 2) Felnıtt kedvezményes jegy 16-19 óráig 330 Ft 
 3) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 200 Ft 
 4) Gyermek kedvezményes jegy 16-19 óráig 160 Ft 
 5) Diák, nyugdíjas napi jegy 370 Ft 
 6) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig 270 Ft 
 7) Havi felnıtt bérlet 10.000 Ft 
 8) Havi diák, nyugdíjas bérlet 8.100 Ft 
 9) Csoportos napi jegy (10 fı) 340 Ft 
10) Nagycsaládos jegy (2 felnıtt és 3 gyermek) 1.200 Ft 

Jegyárak 2013. június 1-tıl:  
a) Felnıtt napi jegy 850 Ft 
b) Felnıtt kedvezményes jegy 16-19 óráig 560 Ft 
c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 340 Ft 
d) Gyermek kedvezményes jegy 16-19 óráig 270 Ft 
e) Diák, nyugdíjas napi jegy 620 Ft 
f) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig 450 Ft 
g) Felnıtt úszójegy 450 Ft 
h) Diák, nyugdíjas úszójegy 390 Ft 
i) Termáljegy 9,30-12 óráig 500 Ft 
j) Látogatói jegy (max. 1 óra) 100 Ft 
k) Tanuló jegy 280 Ft 

Az alábbi tételek csak az éjszakai fürdızés napján érvényesek! 
l) Éjszakai jegy felnıtt 19-02 óráig 850 Ft 
m) Éjszakai jegy diák, nyugdíjas 19-02 óráig 620 Ft 

Bérletek: 
p) Havi felnıtt bérlet 16.800 Ft 
r) Havi diák, nyugdíjas bérlet 13.500 Ft 
s) 10 alkalomra szóló felnıtt bérlet 7.350 Ft 
t) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet 5.000 Ft 
o) 10 alkalomra szóló úszóbérlet 

(felnıtt, diák, nyugdíjas) 
3.700 Ft 
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ö) Oktatói bérlet 7.350 Ft 
x) VIP jegy ingyenes, egyéni megállapodás   

Csoportos belépı 10 fı felett: Ft/fı 
- Szervezett rendezvények: iskolák, üdülı csoportok, 

versenyek, edzıtáborok, külföldi (kivéve 
testvérvárosi vendégek, mely ingyenes) delegációk, 
stb. 

560 Ft 

- Napi egységesen a strand nyitvatartási idejében 
Helyi oktatási intézmények tanulói 9,30-12 óráig: 
osztályok, csoportok, tanórák, óvodai foglalkozás 
keretében szervezett úszásoktatása ingyenes. 
Egyéb esetekben: Ft/fı 

280 Ft 

Nagycsaládosok számára: 
- Csak napi jegy: 5 fı (2 felnıtt + 3 gyermek) 2.000 Ft 
- További gyermek után Ft/fı 220 Ft 

Árak az Áfá-t tartalmazzák! 
A Képviselı-testület felkéri Nagy Sándort, a Városi Közszolgáltató igazgatóját, hogy az árak 
alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VII/12. Óvodai társulás 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy Murony kéri a társulásból való kiválást, 
szeptember1-tıl önállóan kívánja az óvodai feladatellátást megoldani. Kérte támogatni a 
társulás megszüntetését, erre a jogszabályi lehetıségek adottak. Bélmegyer is hamarosan 
meghozza döntését.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
128/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a Bélmegyer – Mezıberény 
– Murony Mikrotérségi Intézményi Társulás megszüntetését a 2012/2013. nevelési év utolsó 
napjával. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett 
önkormányzatokat értesítse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VII/13. A Mezıberényi Kistérségi Óvoda SZMSZ módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy jogszabályi okokra hivatkozva történt meg a 
módosítás az elıterjesztésben leírtak szerint. 
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Kissné Wagner Mária óvodavezetı jelezte, hogy szeptember 1-tıl hatásköröket kell leosztani, 
akkor újabb módosítással fognak élni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
129/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az elıterjesztés szerint jóváhagyta.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint  
 
 
VII/14. Átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával a három 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
130/2013.(III.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 kv-i tám.  
 1.3./Központosított elıirányzatok elıirányzatát                     megemeli: 138 eFt-tal 
 (Közmőfejlesztési támogatás) 
 /841901 szakf./ 
ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

2. Felhalmozási bevételek 
 2.2. Önkormányzati fejlesztési kv-i tám.  
 Központosított elıirányzatok elıirányzatát   csökkenti: 138 eFt-tal 
 Lakossági közmőfejlesztési támogatás /841901 szakf./  
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

2. Felhalmozási bevételek 
 2.2. Önkormányzati fejlesztési kv-i tám.  
 Központosított elıirányzatok elıirányzatát megemeli: 1 eFt-tal 
 Lakossági közmőfejlesztési támogatás /841901 szakf./   
ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
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2.1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát    megemeli: 1 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             megemeli: 36 eFt-tal 
 (Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások) 
ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 

2.1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát              megemeli: 36 eFt-tal 
D) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szoc.és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 1771  eFt-tal 
 - Ápolási díj      
ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó csökkenti: -1771 eFt-tal 
 - Ápolási díj  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
131/2013.(III.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 
 1.1. Mőködési bevételek elıirányzatát csökkenti: 1225 eFt-tal 

Kamat bevételek (felhalmozási kamat nélkül) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

1. Mőködési bevételek 
            1.1. Mőködési bevételek elıirányzatát megemeli: 1225 eFt-tal 

Alap tevékenységgel összefüggı szolgáltatás: 
Mezııri járulék bevételi elıirányzatát 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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132/2013.(III.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 költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át  csökkenti: 1 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
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  megemeli: 1 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VII/15. Az OPSKK SZMSZ módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester az intézmény alapdokumentum módosítását vezette elı. 
Elsıdleges oka, hogy a képviselı-testület által elrendelt létszámleépítésnek megfelelıen 
változtatások történtek. Az Oktatási és Kulturális Bizottság több pontosítással élt, átvezetésük 
megtörténik.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
133/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elfogadta.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint  
 
 
VII/16. Réti Csaba operaénekes életútjáról szóló könyv kiadásához támogatáskérés 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága döntését 
indokolta. Mezıberény születéső mővészrıl van szó, 1974-ben Liszt díjat kapott, 1987-ben 
érdemes mővész lett, 2009-ben Dömötör életmő díjat adományozott részére Szeged város. 
Javasolják, hogy a támogatás ne Kiss Ernı magánszemély, hanem a Szegedi Vántus István 
Társaság részére legyen biztosítva. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a 
bizottság ülésén kisebb vita alakult ki a kért támogatás címzettjérıl. Az elmúlt ülésen 
mezıberényi személy is kért kiadványához támogatást, de mivel számlát nem tudott volna 
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adni, más megoldást ajánlott fel részére a képviselı-testület. A két bizottság javaslata között 
összegben van különbség. 
 
 
Siklósi István polgármester maga részérıl nem nyújtana támogatást, ellenszavazatával fogja 
ezt jelezni. Indoka, hogy az elmúlt ülésen beadott kérelem támogatását is meg lehetett volna 
valamilyen indokkal oldani. Elsıként az Oktatási és Kulturális Bizottság, mint szakbizottság 
javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 4 igen és 7 nem szavazat értelmében, az alábbi határozatot hozta: 
 
 
134/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta az Oktatási és 
Kulturális Bizottság javaslatát, miszerint Réti Csaba operaénekes életútjáról szóló könyv 
kiadása 100. 000.-Ft összeggel legyen támogatva. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
135/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a mezıberényi születéső Réti Csaba 
operaénekes életútjáról szóló könyv kiadásához, a bekerülési költség 10%-ának megfelelı, 
maximum 50.000,-Ft támogatást nyújt, a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A 
képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, további egyeztetések érdekében 
a kapcsolat felvételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VII/17. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója ismertette az 
írásos elıterjesztést. Minden év április 1-ig kötelezı megállapítani a fenntartónak a 
szolgáltatási önköltséget, intézményi térítési díjat. Általában el lehet mondani, hogy az állami 
normatív támogatások emelkedése miatt a térítési díjak összege legtöbb helyen csökken, 
illetve nem változik. Kéri a díjak elfogadását. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke sérelmezte, hogy 
bizottsága kérésére nem került elıterjesztésre a bölcsıdei térítési díjat szabályozó rendelet. A 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló rendelet 
módosítást támogatta bizottsága. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, bizottsági ülésükön 
választ kaptak arra, hogy mivel nem változik a bölcsıdei térítési díj, nem kell módosítani az 
ezt szabályozó gyermekvédelmi rendeletet. Személy szerint figyelemmel fogja kísérni, mibıl 
adódik a magas önköltség a bölcsıdénél. Bizottsági ülésükön kisebbségben maradt javaslata, 
hogy legalább négyszeresére legyen emelve a térítési díj. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, jogszabályi elıírásoknak kellett megfelelni az új 
bölcsıde kialakításánál.  
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója az 
elmondottakhoz hozzáfőzte, hogy a bölcsıdében a bent lévı, és nem a beíratott gyerekek után 
jár a normatíva. 
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatát 
–külön határozatba kerüljön megállapításra a szociálisan nem rászorult személyek részére 
nyújtott támogató szolgálat díjazása- elfogadva, kért  rendelet alkotást, illetve határozat 
hozatalt.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
12/2013.(III.26.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló  
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete.) 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
136/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó támogatja a Városi 
Humánsegítı és Szociális Szolgálat szociálisan nem rászorult személyek részére nyújtott 
támogató szolgálat díjazásának megállapítását a következık szerint:  
 - kilométer díj    150,- Ft/km/fı (szállítás) 
 - a szolgáltatás óradíja:  200,- Ft/óra (személyi segítés) 
Felelıs: Kovács Edina intézményvezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VII/18. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, a rendelet-
tervezetben átvezetésre kerültek a mai napon megszavazott átcsoportosítások is. 6.205.763,-Ft 
végösszeggel készül el a zárszámadás.  
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Siklósi István polgármester szavazást kért, a rendelet megalkotásához minısített többségi (7 
igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
13/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete 

Mezıberény Város Önkormányzata  
2012. évi költségvetésérıl  

szóló 6/2012.(II. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete.) 
 
 
VII/19. Együttmőködési megállapodás a Mécses Egyesülettel 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta, melynek elfogadását az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
támogatta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
137/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mécses Egyesülettel (5650, 
Mezıberény, Petıfi S. u. 54.), mint fıpályázóval, valamint a Szent Lázár Alapítvánnyal 
(5630, Békés, Hunyadi tér 1/1.), mint konzorciumi partnerrel a TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-
0004 pályázat megvalósítása érdekében megkötendı Együttmőködési Megállapodás 
megkötését támogatja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy mint együttmőködı 
partner Mezıberény Város Önkormányzata nevében az Együttmőködési Megállapodást 
aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VII/20. Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület megkeresése  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az úgynevezett turisztikai desztináció keretében 
adódik lehetıség pályázatokat benyújtani turisztikai fejlesztésre, turisztikai munkát végzı 
szervezetek, magánszemélyek, vállalkozások támogatására. Megfelelı számú vendégéjszakák 
után lehet létrehozni ilyen csoportokat, amit Mezıberény jelenleg nem tud megtenni az 
alacsony szám miatt. A gyomaendrıdi egyesülettel közösen, egymást segítve lehetne 
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programokban együttmőködni pályázati források megszerzésében. Mezıberényi 
vállalkozások nyilatkoztak –az ülésig 14 szervezet írt alá-, hogy csatlakoznának, de ennek 
feltétele, ha az önkormányzat is csatlakozik. Több alkalommal történt egyeztetés a civilekkel, 
turisztikában érintett emberekkel.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megkérdezte, a belépı civilek mit fizetnek, a leírtak szerint az 
éves díj 1.500.000,-Ft lenne? 
 
 
Siklósi István polgármester leszögezte, arról történt egyeztetés, hogy 500.000,-Ft-nál az idei 
évben Mezıberény nem kíván többet fizetni. A jövı évi befizetés attól függ, lesz-e pozitív 
hatása a rendszernek. A vállalkozóknak havi 1000 Ft-ot kell befizetniük ez év tekintetében.  
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı az éves tagdíj kiszámításának módjáról kérdezett. 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, a számítás 4 millió Ft-ról indult, következı 
megoldásként felvetıdött, ha három település –Köröstarcsa, Dévaványa, Körösladány- még 
csatlakozik, településenként 1.500.000 Ft a díj. Személy szerint ezt az összeget is magasnak 
tartotta. 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı javasolta, a vállalkozók magasabb díjmegfizetést 
vállaljanak fel. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsági 
ülésükön nagy vita alakult ki a témában, 3-2 arányban javasolták az elıterjesztett határozati 
javaslat elfogadását. Ennél a napirendnél is kisebbségben maradt. Véleménye szerint jóval 
kisebb tagdíjjal lehetne hasonló üdültetési csoporthoz csatlakozni. Végül is támogatja a 
belépést akkor, ha 500.000,-Ft-ot kell befizetni, és amennyiben nem tudnak felmutatni olyan 
pályázati lehetıséget, melynek hozadéka lenne a mezıberényiek számára, lépjen ki az 
önkormányzat. 
 
 
Siklósi István polgármester fontos tételnek azt tartotta, hogy az eredményesség 
figyelembevételével történik a további tagdíj fizetése. Amennyiben nincs eredményesség, 
nem fizet az önkormányzat a továbbiakban. 
 
 
Kovács Edina képviselı véleménye szerint tisztázni kellene mit jelent a további 1.000.000 Ft 
kérése, mert annak megfizetése felvállalhatatlan. 
 
 
Barna Márton képviselı is a kételkedık közzé sorolta magát. Tárgyalni kellene még kisebb 
összegrıl, esetleg 300.000,-Ft felajánlással. 
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Siklósi István polgármester, mivel más határozati javaslat nem fogalmazódott meg, az eredeti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 3 igen szavazat, 8 ellenszavazat értelmében az alábbi határozatot hozta: 
 
 
138/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta a csatlakozást a 
Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülethez.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VII/21. Leg-a-láb Mővészeti Iskola kérése 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsági 
ülésükön tájékoztatva lettek az iskola helyzetérıl azzal, hogy a testületi ülésre kerül 
benyújtásra az írásos kérelem, döntés itt születik. A határozati javaslattal egyet tud érteni, nem 
kértek még fennmaradásukhoz támogatást, pályázati pénzbıl tudtak mőködni. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester is javasolta a leírt támogatást megszavazni, igen komoly 
munka folyik, rendezvényeken is mindig helyt áll a néptánccsoport. Mi a garancia arra, hogy 
az érintett intézmények bevállalják a csúsztatott fizetést? 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója úgy gondolja, mind két 
intézmény be tudja vállalni, hogy második félévben történjen meg a teljes bérleti díjak 
kiegyenlítése. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
139/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Leg-a-láb” Alapfokú Mővészeti 
Iskolának 2013. évben 350.000,-Ft támogatást biztosít a költségvetés általános tartaléka 
terhére. Javasolja az Iskola mőködésének helyet biztosító intézmények vezetıinek, hogy 
lehetıségeik szerint az Iskola felé alkalmazott bérleti díjak megfizetése tekintetében halasztott 
fizetést engedélyezzenek az Iskola mőködıképességének megırzése érdekében. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor Közszolgáltató Intézmény vezetıje 
   Smíriné Kokauszki Erika OPSKK igazgatója 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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VII/22. Körösi Vízgazdálkodási Társulat támogatás kérése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, mely sürgıssége miatt került 
elıterjesztésre. A program megvalósulásával 10 embert 4 hónap idıtartamban lehetne 
foglalkoztatni.  
 
 
Harmati László képviselı javasolta a határozat meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
140/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Körösi Vízgazdálkodási Társulat 
2013. évi Országos Közfoglalkoztatási Program megvalósításához 2013. évben 80.000,- Ft 
támogatást fizet a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A Képviselı-testület 
Siklósi István polgármestert bízza meg a Megállapodás módosításának aláírásával. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VII/23. Lemondás tiszteletdíjról 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés szerint kérte a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
141/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja,  

- Dr. Burján Katalin képviselı, 2013. március havi 68.100,- Ft, 
- Kovács Edina képviselı, 2013. március havi 68.100,- Ft, 
- Kovács Lászlóné képviselı, 2013. március havi 89.300,- Ft, 
- Papp Zoltán bizottsági tag, 2013. március havi 21.100,- Ft, 
- Szilágyi Tibor bizottsági tag, 2013. március havi 21.100,- Ft, 
- Dr. Hantos Katalin 2013. január, február, március havi (21.100,- Ft/hó) tiszteletdíjáról 

történı lemondását. 
A Képviselı-testület utasítja az érintett vezetıket a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester,  
              Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı. 
Határidı: 2013. április 2. 
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Harmati László képviselı a tiszteletdíj-lemondásokból keletkezett maradvány felhasználására 
tett javaslatot. A Spektrum Alapítvány részére 78.000,- Ft, a Mezıberényi Városszépítı és 
Városvédı Egyesület részére 336.000,- Ft vissza nem térítendı mőködési támogatást 
biztosítson a testület.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
142/2013.(III.25.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. elsı negyedévében elfogadott 
tiszteletdíj-lemondásokból keletkezett maradvány, 414.000,- Ft (személyi juttatás 331.000,- 
Ft, járulékok 83.000,- Ft), felhasználását az alábbiakban határozza meg: 
A keletkezett bér- és járulékmaradványból az Önkormányzat Képviselı-testülete  
- a Spektrum Alapítvány részére 78.000,- Ft,  
- a Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület részére 336.000,- Ft vissza nem 
térítendı mőködési támogatást biztosít, mely felhasználásáról a támogatottat elszámolási 
kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a felhasználást követıen 30 naptári napon 
belül, de legkésıbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
A Képviselı-testület utasítja az érintett vezetıket a támogatott szervezetek részére a megítélt 
támogatás biztosítására, illetve a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
              Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, 
              Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı. 
Határidı: 2013. április 5. 
 
 
VII/24. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a soron következı testületi ülés idıpontja 2013. 
április 29. Napirendje: 1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
teljesítése (zárszámadás) 2./ Beszámoló a 2012. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, befejezettnek 
nyilvánította az ülést, a képviselık zárt ülésen folytatják a munkát. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

                  Siklósi István                                                                 Dr. Földesi Szabolcs  
                   polgármester                                                                          jegyzı 
 
 
 
 


