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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. május 27-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 
mindki jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a napirendi pontokat módosítással kérte elfogadni. A IV/7. „Békés 
megyéért” kitüntetı díjra javaslattétel bejelentés tárgyalása zárt ülésre kerül, személyiségi 
jogot érintı javaslat történt bizottsági üléseken. A IV/15. - Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
átalakítása szétválással bejelentést le kell venni napirendrıl, nem áll rendelkezésre még 
minden véleményeztetés, ami alapján a döntés meghozható. Errıl elıreláthatólag május 30-
án, rendkívüli ülésen tud döntést hozni a testület. Sürgısséggel tárgyalandó IV/18. 
sorszámmal a Vasúti felüljáró világítás bejelentés.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
218/2013.(V.27.) 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 558/2012.(X.29)sz., 168/2013.(IV.29.)sz., 

170/2013.(IV.29.)sz., 171/2013.(IV.29.)sz., 172/2013.(IV.29.)sz., 173/2013.(IV.29.)sz., 
175/2013.(IV.29.)sz., 177/2013.(IV.29.)sz., 178/2013.(IV.29.)sz., 179/2013.(IV.29.)sz., 
181/2013.(IV.29.)sz., 182/2013.(IV.29.)sz., 187/2013.(IV.29.)sz., 215/2013.(V.13.)sz., 
210/2013.(V.06.) sz., 101/2013.(II.25.)sz., 145/2013.(III.25.)sz., 188/2013.(IV.29.)sz., 
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192/2013.(IV.29.)sz., 194/2013.(IV.29.)sz., 206/2013.(V.06.) sz., 207/2013.(V.06.) sz., 
214/2013.(V.13.)sz., 216/2013.(V.13.)sz.  lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Közkifolyók felújításának költsége (582/2012.(XI.26.) sz. hat.) 
II/3. Városházi helyiségek ingyenes közös használatba adása - Kormányablak 

kialakításához (177/2013.(IV.29sz. hat.) 
II/4. Kimutatás a képviselı-testület, bizottságok tagjainak megjelenésérıl. 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl. 

III./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
munkáról 

IV. Bejelentések 
IV/1. Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvetı szabályairól  
IV/2. Mezıberényi Horgászok Egyesülete támogatási kérelem  
IV/3. Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület kérelme hirdetı táblák 

kihelyezésére 
IV/4. Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület kérelme helységnév táblák 

kihelyezésére 
IV/5. Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat tagi hozzájárulási kérelme 
IV/6. Települési értéktár létrehozása 
IV/7.  Zárt ülésen tárgyalva - „Békés megyéért” kitüntetı díjra javaslattétel 
IV/8. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
IV/9. Az OPSKK Könyvtár zárva tartása 
IV/10. Az OPSKK Muzeális Győjtemény villámvédelmi berendezése 
IV/11. EDF DÉMÁSZ Zrt. 2014. évre szóló villamos energia vásárlási ajánlata 
IV/12. A Mezıberényi Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
IV/13. - Átcsoportosítások – elıirányzat: pontosítások, rendezések 

        -  Mezıberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet II. számú 
módosításának indoklása 

IV/14. Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzatának nyilatkozata a rezsicsökkentésrıl 
IV/15. Levéve napirendrıl - Mezıberényi Kistérségi Óvoda átalakítása szétválással 
IV/16. Óvodai létszám alakulása 
IV/17. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapításának módosítás 
IV/18. Vasúti felüljáró világítás 
IV/19. Egyéb bejelentés 

V. Zárt ülés 
V/1. „Mezıberény Város Díszpolgára” cím adományozása 
V/2. Piknik Park ingatlanrész értékesítése 
V/3. Egyéb bejelentés 
        -  „Békés megyéért” kitüntetı díjra javaslattétel 

 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette  a nyilvánosságot érintı, 2013. április 29-i zárt, a május 
06-i rendkívüli zárt és nyílt, valamint május 13-i rendkívüli nyílt üléseken hozott 
határozatokat. 
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A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
219/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. április 29-i zárt, a május 06-i 
rendkívüli zárt és nyílt, valamint május 13-i rendkívüli nyílt üléseken 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.  
- Bejelentette, hogy május 24-én tartotta éves rendes közgyőlését az Alföldvíz Zrt., ahol 

megerısítették a hírt, hogy a kormány a Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program 
megvalósításáról saját hatáskörében gondoskodik, és erre a feladatra az Országos Vízügyi 
Fıigazgatóságot jelölte ki. Arra azonban a Zrt. vezetıi sem tudtak válaszolni, hogy ez 
milyen változásokat eredményez, marad-e az aradi vízátvezetés vagy más, esetleg drágább 
technológiai lesz. 

- A mazsorettek újra szép eredményeket értek el az országos bajnokságon. Elsık, magyar 
bajnokok lettek a Szivárvány II. junior csapat, és a Mini manó kadet mini formáció, 
valamint a junior trió. Bajnoki második helyezett a kadet duó, harmadik helyezést ért el a 
Szivárvány II. junior mini formáció, a szenior duó, valamint Hajdú Zita szenior, Zavada 
Klaudia junior, és Gyebnár Viktória kadet szólóban. További helyezésekrıl, részletekrıl a 
mazsorettek honlapján olvasható. Gratulált a teljesítményhez. 

- Sikeresen szerepeltek a karatésok is az országos kick-box versenyen, az öt fıbıl saját 
kategóriájukban lányoknál Halász Enikı második, illetve harmadik helyezést, fiúknál 
Solymosi László és Barna Patrik második helyezést értek el. Gratulált az eredményhez. 

- Levéllel fordult az intézményekhez, kérve ıket, eredményeiket jelezzék annak érdekében, 
hogy közölni lehessen a nyilvánosság elıtt, mert azok részére, akik eredményt értek el, 
büszkeség, ha a saját nevüket, eredményüket olvashatják. 

Jelezte, hogy az ülés megkezdéséig két kérdés érkezett a beszámolóhoz. Az egyiket Harmati 
László képviselı tette meg, kérte a levél felolvasására.  
 
 
Harmati László képviselı felolvasta az írásos észrevételeit. Kérdése arra irányult, nem lett 
volna elégséges-e a vasútépítéssel kapcsolatos problémát tartalmazó levelet egyenesen az 
ágazati miniszternek és nem a miniszterelnöknek megküldeni? Nem gondolta-e polgármester 
úr, hogy a levél megírásának szándékát talán közölni kellett volna a testülettel? Lakossági 
megkeresésre, akik a Beol-on olvasták a levelet, nem tudott információt adni. Ne gondolta-e 
polgármester úr, hogy nagyobb súlya lett volna a levélnek, ha testületi határozattal 
megerısítik a képviselık? Megjegyzéssel élt az online újság azon hozzászólásához, hogy a 
polgármestert érdekli a város útjainak állapota. Nem gondolja-e, hogy az érdeklıdés mellett 
többet is kellene tenni az utak javításáért, hiszen a költségvetési rendeletbıl tudni lehet, hogy 



 4 

az elmúlt három évben nem lett fordítva utak javítására annyi sem, mint korábban egy-egy év 
alatt? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, nem tartotta elégségesnek csak az ágazati 
miniszternek elküldeni a levelet, mivel a beruházóval folytatott megbeszélés, ami szinte a 
legmagasabb, vezérigazgatói szinten folyt –önkormányzat részérıl a jegyzı úrral vettek részt- 
eredménytelen volt, azóta sem kaptak választ a feltett kérdésekre. Azt nem gondolta, hogy 
nagyobb súlya lett volna testületi határozattal megküldeni a miniszterelnök részére a levelet, 
akkor is ugyanígy továbbították volna az ágazati minisztériumhoz. Az utak kérdésérıl pedig 
annyit, hogy könnyebb volt utat építeni, felújítani, amikor az állam 1 Ft önkormányzati 
útépítéshez + 1 Ft-ot mellé tett. Továbbá nem szeretne olyan utakat építeni, amelyeknek az 
alapja olyan állapotú, hogy azoknak a felújítása szinte lehetetlen, majdnem hogy mindegyiket 
újonnan kellene készíteni. 
A másik megkeresés, Barna Márton képviselı kérdése arra irányult, hogy a Békés Manifest 
Kft. taggyőlésen a két szállító cég kilépése milyen következménnyel járhat a 
hulladékszállításra, kell-e több költséget mellé tenni az önkormányzatnak az eddigi 
mőködéshez? A kérdésre válaszolva tudatta, hogy a két szállító cég csak a Manifest Kft.-bıl 
lép ki, magát a szállítást, hulladékártalmatlanítást továbbra is ugyanúgy végzi, mint ahogy 
eddig tette.  
 
 
Észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolójának elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
220/2013.(V.27.) 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 558/2012.(X.29)sz., 168/2013.(IV.29.)sz., 
170/2013.(IV.29.)sz., 171/2013.(IV.29.)sz., 172/2013.(IV.29.)sz., 173/2013.(IV.29.)sz., 
175/2013.(IV.29.)sz., 177/2013.(IV.29.)sz., 178/2013.(IV.29.)sz., 179/2013.(IV.29.)sz., 
181/2013.(IV.29.)sz., 182/2013.(IV.29.)sz., 187/2013.(IV.29.)sz., 215/2013.(V.13.)sz., 
210/2013.(V.06.) sz., 101/2013.(II.25.)sz., 145/2013.(III.25.)sz., 188/2013.(IV.29.)sz., 
192/2013.(IV.29.)sz., 194/2013.(IV.29.)sz., 206/2013.(V.06.) sz., 207/2013.(V.06.) sz., 
214/2013.(V.13.)sz., 216/2013.(V.13.)sz.  lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 24 db lejárt határidejő határozat végrehajtásának elfogadását 
szavazásra bocsátotta, mivel észrevétel a képviselık részérıl nem történt.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
221/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 558/2012.(X.29)sz., 
168/2013.(IV.29.)sz., 170/2013.(IV.29.)sz., 171/2013.(IV.29.)sz., 172/2013.(IV.29.)sz., 
173/2013.(IV.29.)sz., 175/2013.(IV.29.)sz., 177/2013.(IV.29.)sz., 178/2013.(IV.29.)sz., 
179/2013.(IV.29.)sz., 181/2013.(IV.29.)sz., 182/2013.(IV.29.)sz., 187/2013.(IV.29.)sz., 
215/2013.(V.13.)sz., 210/2013.(V.06.) sz., 101/2013.(II.25.)sz., 145/2013.(III.25.)sz., 
188/2013.(IV.29.)sz., 192/2013.(IV.29.)sz., 194/2013.(IV.29.)sz., 206/2013.(V.06.) sz., 
207/2013.(V.06.) sz., 214/2013.(V.13.)sz., 216/2013.(V.13.)sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Közkifolyók felújításának költsége (582/2012.(XI.26.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette a leírtak alapján, hogy az Alföldvíz Zrt.-tıl kapott 
árajánlat 15 kút helyreállításánál nettó 5.333.565 Ft. Ekkora költséget nem lehet felvállalni, de 
keresni kell valamilyen lehetıséget a lakosság azon körének, akiknél kikötötték a vizet.  A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a továbbtárgyalásról szóló határozati javaslatot támogatta. 
 
 
Barna Márton képviselı, mint kezdeményezı is emlékeztetett arra, hogy az ivóvíz ellátására 
azért keresték a megoldást, hogy a bajba jutott polgárok részérıl ne érje az a vád a testületet, 
hogy az adó forintjukkal szemben nem kapnak ellátást. A csökkentett átfolyó 
vízmennyiséggel a közkifolyók nem lennének „nagy üzemi” célra használva. Sajnálatos a 
vízmővek reagálása, a továbbtárgyalást támogatja.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága álláspontját 
ismertette. Fajsúlyos dologról van szó, a kimutatott visszaállítási költség kezelhetetlenül 
magas. A lakossági igényt továbbra is szem elıtt tartva, tovább kell tárgyalni a költségekrıl a 
kutak visszaállítása érdekében. A „B” határozati javaslatot kéri bizottsága támogatni a testület 
részérıl. 
 
 
Halász Ferenc képviselı az Ókert vízellátásában fontosnak tartotta, hogy a kutak helyre 
legyenek állítva. Véleménye szerint azzal, hogy a vízkifolyás le lett állítva, nem következne 
új aknák építése, újra szerelvényezés visszaállításkor. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, egyenként végig lesznek vizsgálva a kúthelyek, 
megnézve mennyire szükségesek az Alföldvíz Zrt. által leírt munkálatok. Probléma, hogy az 
átfolyás mennyiségének csökkentésére is nagyon komoly megoldást alkalmaznának. A 
gyakorló szakemberek véleménye szerint viszonylag olcsó eszközzel megoldható lenne a 
vízfolyás csökkentése. A „B” határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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222/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az 582/2012.(XI.26.) sz. határozatban felsorolt közkifolyók ismételt 
üzembe helyezése érdekében a felújítás költségeirıl az Alföldvíz Zrt.-vel további 
tárgyalásokat folytasson. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
II/3. Városházi helyiségek ingyenes közös használatba adása - Kormányablak kialakításához 

(177/2013.(IV.29sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A kormányablakok 
kialakításával további kisebb helységrészeket kérnek az önkormányzattól, ahol 
mozgáskorlátozott, illetve személyzeti WC-ét alakítanának ki. A kormányablakok 
elıreláthatólag reggel 8-tól este 8-ig lesznek nyitva, az épület lezárhatósága szempontjából is 
célszerő lenne a kért területek átadása ingyenes, közös használatra.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be, a város ingatlanában történik értéknövekedés.  
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, tervezik a mozgáskorlátozott feljáró, 
valamint a Békési út felöli kapu átépítését is. Határozathozatalt kért.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
223/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényben kialakításra kerülı 
Kormányablakhoz kapcsolódóan, mosdók kialakítása céljából az 1/1 hrsz-ú, 5650, 
Mezıberény Kossuth Lajos tér 1. szám alatti Városháza épületébıl, az elıterjesztés 3. sz. 
mellékletének alaprajzán szereplı alábbi helyiségeket a Békés Megyei Kormányhivatal 
ingyenes - Mezıberény Város Önkormányzatával - közös használatába adja: 

Átadás jogcíme 

Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Ingatlan 
címe 

Ingatlan 
besorolása Átadott nettó alapterület 

Ingyenes közös 
használat 

1/1 

5650 
Mezıberény, 
Kossuth L. 
tér 1. 

városháza 

22,38 m2, 
részletezve: 
030 Tároló: 9,34m2, 
031 Tároló: 13,04m2 

A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a helyiségek ingyenes, közös 
használatba adásához szükséges további intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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II/4. Kimutatás a képviselı-testület, bizottságok tagjainak megjelenésérıl. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
tájékoztatásként elmondta, hogy bizottsága vizsgálta az elmúlt félévi testületi, bizottsági 
üléseken való jelenlétet. Megállapították, hogy kötelezettséget szegı képviselı-testületi, 
valamint bizottsági tag nem volt, ezért tiszteletdíj csökkentést nem javasolnak alkalmazni.  
 
 
Siklósi István polgármester a bizottság határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
224/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzati képviselık, 
bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006. (X.17.) MÖK számú 
rendelet 4.§ (1), (6), valamint (7) bekezdésének megfelelıen a 2012. novembertıl 2013. 
májusig terjedı idıszakra a képviselı-testületi, valamint bizottsági üléseken való 
megjelenésrıl készített kimutatást tudomásul veszi, hivatkozva a Mezıberény Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 57/2012. 
(XII.27.) önkormányzati rendelet 29.0 (5) bekezdésére, az adott idıszakban kötelezettséget 
szegı képviselı és bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj csökkentést nem alkalmaz. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt a 
bizottság döntéseirıl. Április hónapban túlköltekezés nem volt, az idıarányos felhasználás 
megfelelı. Az elutasítás oka általában a nagymértékő önkormányzat felé fennálló tartozás, 
illetve nem valós adatok közlése. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az elmúlt évben 
történteket, beszámolót arról, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság milyen döntéseket 
hozott átruházott hatáskörben, mivel a pályázatok beadási határideje ez év márciusáig csúszott 
ki. Megállapítható, hogy érdemes volt átgondolni az eddigi eljárási módot, most már három 
részben lehet a bírálatokat elvégezni. Ennek eredménye lett, hogy kevesebb a tartalékkeretbe 
átutalt pénzösszeg, a pályázók, a civil szervezetek, egyesületek jobban tudják felhasználni a 
pénzt, több pályázati lehetıség áll rendelkezésükre.  
 
Siklósi István polgármester jelezte, hatáskörében a pénzfelhasználás az idıarányosnál 
kevesebb, de a helyzet ettıl továbbra sem jó, mivel egyre kevesebb azok száma, akik részére 
kölcsönök, helyi jogszabályok értelmében, megállapíthatóak. Kérte a beszámolók elfogadását.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
225/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl és az intézményekben folyó 

gyermekvédelmi munkáról 
 
 
Siklósi István polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik az elıterjesztést 
készítették, elismerés azoknak, akik ezt a munkát végzik nap, mint nap. A kis eredmények 
eléréséhez is rengeteg munkát kell végezni, következetesen kell a célok megvalósításáért 
dolgozni. Az anyagból következtethetı, hogy összességében romló élethelyzetek jelennek 
meg a számadatok mögött. Bízik benne, hogy a következı években jobb statisztikák lesznek 
kimutathatóak. Szomorúan vette tudomásul, hogy 2013. január 1-tıl már nem kötelezı a 
gyámhivatali tevékenység bemutatása, mivel nem az önkormányzathoz tartozik. 
Remélhetıleg lesz olyan a kapcsolat a járási hivatallal, hogy adnak majd adatokat, 
információkat, hiszen mezıberényi gyerekeket érintı döntéseket hoznak meg.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elıvezette, hogy 
törvényi kötelezettségnek tesz eleget az önkormányzat a napirend tárgyalásával. Bizottsága 
megállapította, hogy a beszámoló az elıírásoknak megfelel. 2010-2012. év adataiból kitőnik, 
hogy az állandó lakosság, a fiatalok száma, nem nagymértékben, de folyamatosan csökken, a 
hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetőek száma viszont nı. Azokban a családokban 
születik több gyerekek, ahol önmaguk az ellátást, nevelést nem tudják biztosítani csak 
társadalmi segítséggel. A szakemberekre, önkormányzatra nagyon nagy feladat hárul a 
segítségnyújtásban. A városban mőködı jelzırendszer igen jól mőködik, beszámolnak a 
felmerülı problémák okáról. Elsısorban a helytelen gyermeknevelésre hivatkoznak, családi 
konfliktusokra, szülık nem megfelelı életvitelére, családon belüli bántalmazásra. A hasznos 
szabadidı eltöltésére szolgáló programok hiányára is hivatkoznak, az óvoda, iskola, kulturális 
központ felajánlotta segítségét ez ügyben. Hiányosságként jelzik a problémás ügyek nagy 
számát, intézésének elhúzódását. A védınık jelzése is arra utal, hogy sok esetben nem veszik 
jónéven a segítıszándékú beavatkozást a család belügyeibe. Az eszköztelenség, a szankció 
hiánya vezet sok esetben oda, hogy nem mőködnek együtt a jelzırendszerrel az érintettek. A 
fiatalkorú bőnözés a kimutatás szerint jelentısen megnıtt. Az iskolától jó ötletnek ítélte meg, 
hogy a Rózsa és Gárdonyi utca sarkán hirdetıtáblát helyeztek el, ahonnan értesülhetnek a 
szülık a gyerekeket érintı különbözı határidıkrıl. A beszámoló a honlapon megtalálható 
lesz, ajánlja mindenki részére átolvasásra. A bizottság a feladatellátásban résztvevık 
munkáját megköszönve a tartalmas beszámolót elfogadásra ajánlja.  
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Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének egyezett a véleménye 
az elıtte szólóval, részletes, alapos munka került elıterjesztésre. Felhívta a civil szervezetek 
figyelmét, keressék a lehetıséget a gyermekvédelem megerısítésében, amennyiben az alapító 
okiratuk ezt lehetıvé teszi, vagy módjuk van tenni a feladatok ellátásában. A kormánynak 
elég fontos elképzelése, kívánsága az önkéntes munka erısítése. Az alapos beszámolót 
elfogadásra ajánlja bizottsága.  
 
 
Barna Márton képviselı kiemelte, az ifjúság a jövı, oda kell figyelni nevelésükre. Sajnálatos, 
hogy eszközhiány miatt a jelzırendszeres segítségnyújtás nem tud olyan hatékonyan 
mőködni, mint régen. A szakmában dolgozóknak sok erıt kívánt munkájukhoz.  
 
 
Kovács Edina képviselı a Város Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója intézménye 
munkáját világította meg írásos beszámolója ismertetésével. Feladatellátásuk mikro-térségre 
kiterjedı, viszont csak Mezıberényre vonatkoznak a leírtak. Gyermekvédelemben folyó 
tevékenység három szakfeladatukat érinti, a gyermekjóléti szolgálatot, a bölcsıdét, illetve a 
védınıi szolgálatot. Tendenciákat nézve, látható, mind amellett, hogy a gyermeklétszám 
csökken, emelkedik a védelembe vett, alapellátásában gondozott gyermekek száma. A 
jelzırendszer munkájának köszönhetıen sikerként lehet elkönyvelni, hogy sok családnál a 
gondozás lezárásra került, illetve védelembevételbıl alapellátásba került a gyermek. 
Problémaként jelentkezik, hogy emelkedik a fizikai, valamint lelki bántalmazott gyermekek 
száma. Ennek hátterében anyagi jellegő, párkapcsolati problémák, illetve a szülık életvitele 
áll. A védelembevételnek eredményességét az is mutatja, hogy az átmeneti gondozásban lévı 
gyermekeknek a létszáma is csökkent. Intézménye is nagyon nagy energiát fektet a 
megelızésbe, sok program szervezıdik ennek érdekében.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az anyagból a 
szociális osztály által készített gyermekétkeztetésre vonatkozó táblázatot értelmezte, sikerként 
könyvelve el, hogy a gyermekétkeztetés teljes összegével benne szerepel, szinte már minden 
gyermek ebédtámogatást kap. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, a honlapon bárki olvashatja az írásos anyagot. A 
képviselıktıl a beszámoló elfogadását, a határozati javaslat megszavazását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
226/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete - a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján - a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést tartalmazó 
2012. évi beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 
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A Képviselı-testület megállapítja, hogy a beszámoló a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú 
melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelel, egyben felhatalmazza dr. Földesi 
Szabolcs jegyzıt, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére a 
beszámolót megküldje. 
A Képviselı-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó 
értékelést tartalmazó 2012. évi beszámoló elkészítésében közremőködık, valamint az 
intézményi beszámolók elkészítésében részt vevık munkájáért köszönetét fejezi ki. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı  
Határidı: intézkedésre azonnal, legkésıbb 2013. június 15. 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
IV/1. Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvetı szabályairól  
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, az önkormányzat régóta keresi a lehetıséget arra, hogy 
valamilyen formában a város életét zavaró tevékenységek keretek közé szoríthatóak legyenek.  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. A hatályon kívül helyezett 
rendelet miatt, és a lakosság részérıl is folyamatosan jelentkezı igényt szem elıtt tartva, a 
továbbiakban is célszerő helyi elıírás, szankció bevezetése. Az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság a közösségi együttélés alapvetı szabályairól készített rendelet-
tervezetet egy-két pontosítással, eredeti elıterjesztésként kezelve, elfogadásra ajánlotta. 
Kiemelte, hogy szankcióként helyszíni bírságot (5.000-50.000,- Ft-ig) és közigazgatási 
bírságot (5.000-150.000 Ft-ig) lehet kiszabni. Tájékoztatásként elmondta, hogy az 
önkormányzatnak továbbra sincs lehetısége az állattartást szabályozni. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
bizottság kiegészítıjében leírtakat, támogatva a rendelet megalkotását. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı jelezte, hogy leírtak értelmében fás szárú növényeket szedni csak 
a saját ingatlan elıtt lehet, pl. most a hársfavirág szedıknek a tulajdonos engedélye elegendı 
a győjtéshez? A rendelet-tervezetet jónak tartja, elfogadásra ajánlotta. Sok mindent szabályoz, 
majd az élet megmutatja, hogyan fog mőködni, ha valami kimaradt, módosításra van 
lehetıség. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı a kérdésre válaszolva tudatta, az utca közterület, önkormányzati 
hozzájárulás szükséges.  
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Harmati László képviselı üdvözölte a rendelet megszületését, vannak etikai normák, amit illik 
betartani. Meghatározásra került a korábban részérıl felvetett probléma megoldása is, június 
1-tıl életbe lép a rendelet, közterületen nem lehet szeszesitalt fogyasztani. Javasolta a rendelet 
megalkotását.   
 
 
Barna Márton képviselı a szabályozást fontosnak tartotta, az sajnálatos, hogy a helyi 
sajátosság nem kerülhettek megfogalmazásra.  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı pontos értelmezés érdekében elmondta, hogy nem szabálysértési 
tényállások történnek elfogadásra. Bizonyos dolgokat szabályozhat az önkormányzat, de 
emellett vannak szabálysértési tényállások, büntetı jogi tényállások, amelyek már más 
hatáskörbe tartoznak.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint nem lesz könnyő betartatni a rendeletet, de 
szabályzások szükségesek, hosszabbtávon eredményes lehet. A rendelet megalkotását kérte, 
elfogadásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvetı szabályairól 
 

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
IV/2. Mezıberényi Horgászok Egyesülete támogatási kérelem  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos kérelmet, a Hosszú-tó élıvé tételét, halakkal 
való betelepítését támogatásra érdemesnek tartotta. Horgászni azoknak lehet, akik részére az 
egyesület erre a területre szóló engedélyt kiad, kimondottan sporthorgászati célra. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlotta a támogató határozati javaslatot  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
227/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a Mezıberényi Horgászok 
Egyesületének kérelmét és 120.000,- Ft egyszeri, vissza nem térítendı támogatást biztosít a 
Hosszú-tó haltelepítéséhez, melynek forrása az önkormányzat költségvetési tartaléka. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a forrás biztosításához szükséges 
támogatási szerzıdés aláírására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. június 30. 
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IV/3. Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület kérelme hirdetı táblák 

kihelyezésére 
 
 
Siklósi István polgármester, a városban kis számban található hirdetıfelületek rendezésére 
segítségnek ítélte meg az egyesület által kezdeményezett hirdetıtáblák kihelyezését. Felhívta 
a figyelmet, hogy a kereskedelmi egységek számára van lehetıség saját helységük közelében 
hirdetıtáblát kihelyezni, az önkormányzat által jóváhagyott formában. A régi idık emlékére 
tervbe van véve egy hirdetı oszlop kihelyezése a városközpontban. A Mezıberényi 
Városszépítı és Városvédı Egyesület a korábban kihelyezett 3 db  útbeigazító táblájuk mellé 
tervezi a hirdetıtáblák elhelyezését. Anyagi támogatást nem kérnek a megvalósításhoz. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
támogatását tolmácsolta. Kérdésként merült fel, fizetıs lenne-e a hirdetés? 
 
 
Öreg István a Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület elnöke elmondta, az 
egyesült által eddig is készített, közterületekre kihelyezett építmények a városé. A hirdetı 
táblák további mőködésérıl a képviselı-testületnek kell majd döntenie.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a hirdetés formáját ki kell majd dolgozni, ehhez 
természetesen az egyesület észrevételét is ki fogják kérni. Megköszönte az egyesület 
felajánlását, és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
228/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi a Mezıberényi 
Városszépítı és Városvédı Egyesületnek 3 db hirdetı tábla elhelyezését Mezıberény város 
közterületein (Vasútállomás elıtti terület, Kossuth tér, Fı út – Liget u. sarok) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
IV/4. Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület kérelme helységnév táblák 

kihelyezésére 
 
 
Siklósi István polgármester a helységnév tábla kihelyezését is támogatandónak tartotta. 6 db 
rovásírással készült helységnévtábla kihelyezése történne meg a városba bevezetı utak mellé. 
A táblák Mezıberény újratelepítésének 290. évfordulója alkalmából készülnének. Az Oktatási 
és Kulturális Bizottság a városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatására 
elıirányzat terhére 30.000 Ft-tal támogatta a táblák elkészítését. 
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Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke jelezte, 
bizottsága ezt a felajánlást is támogatta, remélve, hogy minél hamarabb megvalósításra kerül 
az egyesület részérıl a táblák kihelyezése. 
 
 
Siklósi István polgármester pontosítást javasolt még a rovásírás mikéntjérıl, utána olvasva 
jobbról balra írás a hagyománykövetı. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
229/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi a Mezıberényi 
Városszépítı és Városvédı Egyesületnek 6 db rovásírással készült helységnév tábla 
kihelyezését a városba bevezetı utak mellé. A táblák kihelyezéséhez a szükséges engedély 
beszerzése, valamint a költségek elıteremtése a Mezıberényi Városszépítı és Városvédı 
Egyesület feladata. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
IV/5. Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat tagi hozzájárulási kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Körös-Berettyói 
Vízgazdálkodási Társulat az általuk folytatott közfoglalkoztatási program biztonságos 
megvalósítása, valamint az egyéb társulati közfeladatok ellátása érdekében a 4 fı 
mezıberényi alkalmazott támogatását kéri az önkormányzattól, miután a munkabérük teljes 
összegét nem tudják biztosítani. A határozati javaslat megszavazását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
230/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási 
Társulat (5630, Békés Szánthó Albert utca 20., adószáma: 10108594-2-04) 
mőködıképességének megırzése-, a település közigazgatási területén lévı legszükségesebb 
társulati és önkormányzati kezelésben levı csatornák vízszállító képességének fenntartása-, a 
belvízvédekezés hatékony végrehajtása érdekében a vízgazdálkodási közfeladat ellátásához 
2013. évben bruttó 36.657 Ft tagi hozzájárulást fizet. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István, polgármestert, hogy az elıterjesztéshez 
mellékelt, támogatásra vonatkozó Megállapodást aláírja, valamint a támogatás kifizetésérıl 
intézkedjen. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
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IV/6. Települési értéktár létrehozása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Mezıberény viszonylag jó 
helyzetben van, pl. az épített környezetrıl bizonyos értékleltár, kulturális örökséggel, 
valamint sporttal kapcsolatos anyag, szinte az összes területet, amit a jogszabály érint, fel 
lehetne ölelni. Az értéktár létrehozására három határozati javaslat lett elıterjesztve, két 
bizottság a „B” határozati javaslatot támogatta, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottságnak eltérı, kibıvített javaslata volt. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
javaslatát ismertette. Véleményük szerint valamennyi bizottság elnöke, valamint még négy 
megnevezett egyesület is vegyen részt az értéktár létrehozásában, együttesen dolgozzák ki a 
települési értéktár bizottság összeállításának módját.  
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette korábbi álláspontját, nem bıvítené az elıkészítık 
körét, végig kell még nézni, kik azok, akikre számítani lehet a munka elvégzésében, 
koordinálásában. A listát elkészíti a két megnevezett bizottság és a polgármester, 
természetesen figyelembe véve az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát is. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke véleménye szerint 
kellemes feladat elıtt áll az önkormányzat, a városban rengeteg érték van, örömmel lehet 
eleget tenni a törvény adta lehetıségnek. Bizottsága a „B” határozati javaslatot támogatta, ez 
nem mond ellent az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatának, hiszen most csak 
a létrehozásról dönt a testület. A tagok majd késıbb kerülnek megnevezésre. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı egyetértett a „B” határozati javaslat elfogadásával, javaslatokkal 
lehet majd élni a bizottsági tagokra. Javasolta bevonni a lakosságot is, ismerjék meg a 
szempontokat. Véleménye szerint az önkormányzat egy fizetett alkalmazottja legyen 
beválasztva a bizottságba, szép feladat lenne a muzeális győjtemény alkalmazottja számára, 
vagy a városházán a vagyongazdálkodónak, mivel a testületnek lejár majd a mandátuma. A 
bizottságoknál, szervezeteknél se személyre szóljon a megbízatás.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közölte, bizottsága 
hosszas vita után a „B” határozati javaslatot fogadta el. Tudatta, hogy az értékleltár 
lényegében meg van, köszönhetıen az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dolgozóinak. 
Megtalálható a város, valamint a könyvtár honlapján. A bizottság részére így egy nagyon 
széleskörő anyag már rendelkezésre áll, ami kibıvíthetı. A lakosság segítségét kérni jó ötlet.  
 
 
Siklósi István polgármester a „B” határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
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231/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a magyar nemzeti értékekrıl és 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3.§-a szerinti települési értéktárat hoz létre. 
A települési értékek azonosítására, a települési értéktár létrehozatalára és annak gondozására, 
valamint a további kapcsolódó feladatok ellátására Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. 
A Képviselı-testület megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság elnökeit, hogy a Települési Értéktár Bizottság létrehozásával kapcsolatos 
elıkészületeket tegyék meg, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013.(IV.16.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3.§-ának megfelelıen 
készítsék elı, majd a mőködésével kapcsolatos javaslatot terjesszék a Képviselı-testület elé. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Kormányrendelet 2.§ 
(2) bekezdése értelmében a meghozott döntésrıl tájékoztassa a megyei közgyőlés elnökét. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Körösi Mihály, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
  Harmati László, a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
Határidı: Értesítésre azonnal 

Települési Értéktár Bizottság mőködésére javaslat elıterjesztésére legkésıbb a 
2013. augusztusi Képviselı-testületi ülés 

 
IV/7.  Zárt ülésen tárgyalva - „Békés megyéért” kitüntetı díjra javaslattétel 
 
IV/8. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés határozati javaslatait a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság támogatásával szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
232/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
  
 IV.1.. Mőködési célú támogatásértékő bevételek ei.-át       csökkenti: 1425 E Ft-tal 
 Muronyi Községi Önkormányzattól óvoda fenntartáshoz átvétel. 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     -Központi,irányító szervi mőködési célú támog.  /Int.fin./ ei-át csökkenti: 1425 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
 1.1.Személyi juttatások                                 elıirányzatát      csökkenti: 410 E Ft-tal 
 -Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt: 
                  Étkezési hozzájárulás:-360 E Ft 
                  Távolléti díj :                -50 E Ft 
           1.2.Munka terh jár. és szoc.hj.adó              elıirányzatát     csökkenti:      13 E Ft-tal 
                 Távolléti díj után :27% 
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 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                     csökkenti: 1002 E Ft-tal 
  - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai:- 100 E Ft 
  - Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfá -ja :         - 902 E Ft 
                 - Karb, kisjav.                          -   27 E Ft 
                 - Egyéb.:                                - 875 E Ft 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 
     -Központi,irányító szervi mőködési célú támog./Int.fin./ ei-át  csökkenti: 1425 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
233/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, Mezıberény Város Önkormányzata 
költségvetési beszámolóit érintı folyamatos könyvvizsgálói feladatok ellátásához 2013.évre, 
fedezet kiegészítésként: 232 E Ft-ot biztosít a 2013.évi költségvetése általános tartaléka 
terhére./1.cím:841126-0 szakf.,dologi kiadás/ 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
234/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
  
 1.6./ Mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát        csökkenti: 35 E Ft-tal 
 (842155-1 szakfeladat - Egyéb külkapcsolatok finanszírozása) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város  Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.5.Mőködési célú  támogatásértékő kiadások elıirányzatát    megemeli: 35 E Ft-tal 
 Német Nemzetiségi Önkormányzat részére:Testvérvárosi küldöttek fogadása . 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
235/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.6. Mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát          csökkenti: 365 E Ft-tal 
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 (890302-0 szakfeladat – Civil szervezetek program- és egyéb tám.) 
             -Központi,irányító szervi mőködési célú tám./Int.fin./ ei-át megemeli:  335E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.5.Mőködési célú  támogatásértékő kiadások elıirányzatát      megemeli: 30 E Ft-tal 
 Német Nemzetiségi Önkormányzat részére: 
  - Német nemzetiségi elsı osztályosok tábora (NNÖ): 30 eFt 
 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                        megemeli: 315 E Ft-tal 
  - Városi ünnepségek jeles napokhoz kötıdıen:  50 E Ft 
  - Városi gyermeknap : Történelmi idıutazás  
                a 290 éves Mezıberényben:                                                70 E Ft 
  - Múzeumok éjszakája 2013:                                                   40 E Ft 
  - Kiszely Jánosné életmő kiállítása:     25 E Ft 
  - Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny területi ford.: 10 E Ft 
  - A Berényi Népdalkör számára fellépı ruha beszerzése: 80 E Ft 
  - Könyvtári Napok: 40 E Ft 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 
     -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át megemeli: 315 E Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                             megemeli: 20 E Ft-tal 

- Nyári napközis tábor 
4. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
     -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át    megemeli: 20 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
236/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 
       IV.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek ei.-át             megemeli: 104 E Ft-tal 
      890442-0 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak, hosszabb 
      idıtartamú   közfoglalkoztatása. 
és ezzel egyidejőleg: 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
      1.1. Személyi juttatás ei.-át                                                         megemeli:  92 E Ft-tal 
      1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át                           megemeli:  12 E Ft-tal 
      890442-0 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak, hosszabb 
      idıtartamú   közfoglalkoztatása 
Felelıs: Mezıberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetıje 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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237/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
     -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át csökkenti: 2430 E Ft-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
     1.3. Dologi kiadások ei-át                                                              csökkenti 2430 E Ft-tal 
      841126-0 szakf. Önkormányzati vagyon biztosítás tervezett összege. 
 és  ezzel egyidejőleg:   
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
  -Központi,irányító szervi mőködési célú támogatás/Int.fin./ ei-át csökkenti:   2430 E Ft-tal         
  -1.3. Dologi kiadások ei-át                                                              megemeli: 2430 E Ft-tal 
      841126-0 szakf. Önkormányzati vagyon biztosítás tervezett összege. 
Felelıs:    Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
                Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
238/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
A.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
     IV.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek ei.-át            megemeli: 2000 E Ft-tal 
      841403-33 szakf. Boldisháti erdıtelepítés MVH pályázat 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     2.1..Beruházási kiadások     ei.-át                                                  megemeli: 2000 E Ft-tal 
     841403-33 szakf.: Boldisháti erdıtelepítés /MVH pályázat/ 
B.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:       
1.9. Mőködési célú tartalék/ Általános. tartalék/ ei.-át                        csökkenti: 502 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     2.1..Beruházási kiadások     ei.-át                                                   megemeli: 502 E Ft-tal 
     -370000-5 szakf. Belterületi csapadék és belvíz elvezetése 
     DAOP 5.2.1. (II. ütem)  ig.szolg.díj:                                  180 E Ft 
      -370000-9 szakf. Belterületi csapadék és belvíz elvezetése 
     DAOP 5.2.1. (III. ütem)  ig.szolg.díj:                                 180 E Ft 
     -841403-38 szakf. Mb. Kálvin téri gyalogos átkelıhely 
       áthelyezése, engedélyeztetési ktg :                                      55 E Ft 
     -370000-8 szakf. 2013.évi ivó vizes, szennyvíz 
      rekonstrukciós munkák fedezetére:                                       87 E Ft 
C.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
     2.1..Beruházási kiadások    elıirányzatán belül:                    
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     -370000-7 szakf. Szennyvízhálózati rek. munkák  
      elv fed. elıirányzatát                                                         csökkenti :    3986 E Ft-tal 
     -370000-2 szakf. Mezıberény szennyvíztisztító telepének 
     technológiai korsz.:KEOP-1.2.0 /09-11   elıirányzatát megemeli : 4000 E Ft-tal 
     105/2013.(II.28.)hat szerinti fed.kieg:370000-7 szf.-ról:3986 E Ft 
     370000-6.szf.-ról:14 E Ft. 
     -370000-6 szakf. Ivóvízhálózati rek. munkák  
      elv fed. elıirányzatát                                                        csökkenti :    17 E Ft-tal 
      -370000-8 szakf. 2013.évi ivó vizes, szennyvíz 
      rekonstrukciós munkák fedezetére: elıirányzatát           megemeli :      3 E Ft-tal 
      370000-6 szf.-ról:3 E Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
239/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatás elıirányzatát          megemeli: 6296 eFt-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.) megemeli: 6296 eFt-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)        megemeli: 909 eFt-tal 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 1341 eFt-tal 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 1774 eFt-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)       megemeli: 2079 eFt-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 

Központi irányító szervi mőködési célú támogatás (int.fin.)         megemeli: 193 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 716 eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 193 eFt-tal 
 Ezen belül:    Szjutt.   Munkaa.terh.bef.köt. 
 - 841112 szakfeladat     39      10  
 - 841126-0 szakfeladat  196    53 
 - 841126-1 szakfeladat    74     20 
 - 841126-2 szakfeladat      9         2 
 - 841126-3 szakfeladat  285    77 
 - 841133 szakfeladat     75    20 
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 - 842421 szakfeladat     38    11 
3. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1056 eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 285 eFt-tal 
 Ezen belül:    Szjutt.   Munkaa.terh.bef.köt. 
 - Mezıberény      938   253 
 - Bélmegyer       27      7 
 - Murony       91    25 
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1397 eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 377 eFt-tal 
5. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1637 eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 442 eFt-tal 
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 152 eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 41 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatás elıirányzatát          megemeli: 216 eFt-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 94 eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 26 eFt-tal 

841403-27 szakfeladat 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 76eFt-tal 
 1./2. Munkaadókat terhelı befizetési kötelezettség elıirányzatát 20eFt-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 II. 1.5. Egyéb központi támogatás elıirányzatát          megemeli: 1119 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.9. Mőködési célú céltartalék elıirányzatát          megemeli: 1119 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
240/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át  megemeli: 396 eFt-tal 
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 (Tartásdíj megelılegezés) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai elıirányzatát              megemeli: 396 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelılegezés) 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át   csökkenti: 753 eFt-tal 
 (Helyi szervezési int. kapcs. többlet támogatás – Prémiumévek Program) 
 /841126-0 szakfeladat/ 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 II.1.2. Központosított elıirányzatok ei-át        megemeli: 753 eFt-tal 

(Helyi szervezési int. kapcs. többlet támogatás - Prémiumévek program)  
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 IV.1. Mőködési célú támogatásértékő pénzeszköz átvétele ei-át    megemeli: 77 eFt-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.            megemeli: 77 eFt-tal 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 Központi irányító szervi mőködési célú támogatás -int.fin.            megemeli: 77 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai elıirányzatát              megemeli: 77eFt-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
IV/9. Az OPSKK Könyvtár zárva tartása 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága támogatását 
tolmácsolta. A szokásos leltározási és állományrendezési munkálatokon kívül az adatbázis 
feltöltést is meg tudják tenni a zárva tartás ideje alatt.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
241/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete az OPSKK Könyvtár részleges zárva 
tartását 2013. június 17 - július 13-ig jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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IV/10. Az OPSKK Muzeális Győjtemény villámvédelmi berendezése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, pótolni szükséges a hiányzó 
villámvédelmet.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága a 
hiányosság megszüntetésére az intézményvezetıt javasolja megbízni, határozati javaslatuk 
értelmében utólagos elszámolási kötelezettség mellett, bruttó 1.000,- eFt biztosításával. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
242/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Muzeális Győjteménye villámvédelmi berendezés tervezéséhez és beépítéséhez 
maximum bruttó 1.000 E Ft-ot biztosít a 2013. évi költségvetése általános tartaléka terhére, 
utólagos elszámolási kötelezettség mellett, a 6. cím. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
részére, 2.1. beruházási elıirányzatként. Megbízza Smiriné Kokauszki Erikát az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ igazgatóját, hogy a hiányosság megszüntetésére irányuló 
intézkedéseket megtegye.  

Felelıs: Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal, elıterjesztésre:2013. augusztusi képviselı-testületi ülés. 
 
 
IV/11. EDF DÉMÁSZ Zrt. 2014. évre szóló villamos energia vásárlási ajánlata 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette az ajánlatot, mely kimondottan az „utcai” 
közvilágításra vonatkozik. A tavalyi árnál kedvezıbb ajánlatot tett a Zrt. azzal, hogy nem 
tudja, a következı idıszakban milyen irányba fognak mozdulni az árak. Véleménye szerint 
nem kellene elkötelezıdni, várjon a testület, késıbbi idıpontban legyen döntést.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, 
hogy bizottsága tartalmilag egyetértett a 2. sz. határozati javaslattal, de kiegészítenék 
annyival, hogy a kedvezıbb ár elérése érdekében, esetleg több környezı település 
összefogásával, legyen megvizsgálva a villamos energia beszerzési lehetısége.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint most nem lenne szerencsés egy együttmőködés, 
pl. a gázbeszerzésnél úgy alakult, hogy közel egyharmadával többet kell fizetni, mint eddig.  
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Kovács Lászlóné képviselı megkérdezte, hogy a 10%-os rezsicsökkentés érvényes-e az 
önkormányzatra nézve? 
 
 
Siklósi István polgármester nemleges választ adott. A 10% csak a lakosságot érinti, és a 
kormány elképzelése szerint a vállalkozások rezsicsökkentését fogja érinteni.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a 2. sz. határozati javaslatot bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
243/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete késıbbi idıpontban kíván dönteni az 
Önkormányzat 2014. évi villamos energia beszerzésérıl.  
Felelıs: Siklósi István 
Határidı: értelem szerint 
 
 
IV/12. A Mezıberényi Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette a módosításokat, tevékenységi kódokat kellett 
pontosítani. Az egységes szerkezetbe foglalás is megtörtént.  
 
 
Siklósi István polgármester a szakbizottságok támogatásával a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
244/2013.(V.27.)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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IV/13. - Átcsoportosítások – elıirányzat: pontosítások, rendezések 
- Mezıberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet II. számú 

módosításának indoklása 
 
 
Siklósi István polgármester a költségvetést érintı 2 db elıirányzat átcsoportosítást, a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával kérte megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
245/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
2. cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
     1.7. Társ szoc.pol. juttatás ei-át                                                  csökkenti 175518 E Ft-tal 
és  ezzel egyidejőleg:  
     1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása. ei-át                                        megemeli 175518 E Ft-tal 
Felelıs:    Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
                Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
246/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 
A.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül:  
     1.7. Társ szoc.pol. juttatás ei-át                                                 csökkenti 10766 E Ft-tal 
és  ezzel egyidejőleg:    
     1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása. ei-át                                      megemeli 10766 E Ft-tal 
B.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
    III. Felhalmozási bevételek bevételi elıirányzatán belül(841126-0 Szakf.): 
    III.2.. Önkorm.sajátos felham. és tıkejell.bev. ei.-át                     csökkenti: 240 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
   III.1.Tárgyi eszk.,immateriális javak értékesítése. ei.-át                 megemeli: 240 E Ft-tal 
C.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
    II.1. Önkorm. költségvetési  tám.elıirányzatán belül(841901-0 Szakf.): 
    II.1..3.2. Norm. Kötött felh. tám  ei.-át                                     csökkenti: 144164 E Ft-tal 
      Egyes jövedelem pótló és közcélú f. 
és ezzel egyidejőleg: 
   II.1..6.6. Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése tám  ei.-át : megemeli: 144164 E Ft-tal 
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 D.)      
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
   II.1. Önkorm. költségvetési  tám.elıirányzatán belül(841901-0 Szakf.): 
   II.1..6.11. Külterületi tám  ei.-át :                                                    csökkenti: 730 E Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
   II.1.2. Központosított elıirányzatokon belül (841901-0 Szakf.): 
   II.1..2.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám. ei.-át :              megemeli: 730 E Ft-tal 
E.) 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
   I.2. Közhatalmi bevételek elıirányzatán belül(841901-0 Szakf.): 
   I.2.3.4. Bírságok, pótlékok, egyéb bev.- Talaj  terhelési díj  ei.-át :csökkenti:5000 E Ft-tal                                                  
és ezzel egyidejőleg: 
   I.2.1.7.Helyi adók és helyi adó jellegő bevételek(841901-0 szakf.):  
   Talaj terhelési díj ei.-át :                                                                  megemeli:5000 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Siklósi István polgármester a pénzügyi osztályvezetı elıterjesztése alapján a költségvetési 
rendelet módosításának indoklását kérte határozattal elfogadni, valamint a rendeletet 
megszavazni, melynek megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
247/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a 2013. évi költségvetési 
rendelet módosításának indoklását, az alapján a költségvetési rendeletet tárgyalásra 
alkalmasnak találja. 
Felelıs: Polgármester 
Határidı: 2013. május 27. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
                17/2013.  ( V.28.) önkormányzati rendelete 

 Mezıberény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 5/2013. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
IV/14. Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzatának nyilatkozata a rezsicsökkentésrıl 
 
 
Siklósi István polgármester személy szerint nem látta akadályát csatlakozni a nyilatkozathoz, 
szemben az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ellentétes javaslatával.  
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Harmati László képviselı megköszönte a polgármester támogató hozzászólósát. Itt nem 
politikai állásfoglalás kérés történt, hanem a lakosság melletti kiállás a multinacionális 
cégekkel szemben. Megjegyezte, hogy aláírási akció is történt a rezsicsökkentés ügyében, 
több mint 2000 mezıberényi lakos alá is írta. Javasolta a csatlakozást. 
 
 
Siklósi István polgármester módosító javaslatként a „B” határozati javaslatot bocsátotta 
szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
248/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzat rezsicsökkentés tárgyú nyilatkozatához csatlakozik, egyetértését fejezi ki az 
abban foglaltakkal kapcsolatban. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
IV/15. Levéve napirendrıl - Mezıberényi Kistérségi Óvoda átalakítása szétválással 
 
 
IV/16. Óvodai létszám alakulása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A létszámadatokat áttekintve 
megállapítható, hogy a kimutatott többletlétszámot figyelembe véve indokolt az óvodavezetı 
által kért plusz 1 csoport indítása. A kialakult létszámra nem alkalmasak a jelenlegi 
csoportszobák, a tavalyi évben már a Kálvin utcai óvodában a tornaszoba is bevonásra került. 
Fontosnak tartotta, hogy minél több gyerek közösségbe legyen hozva, a nevelésük, 
fejlesztésük megfelelı szakmai keretek között folyhatna. Az elhelyezésre megoldásként 
merült fel a Munkácsy utcai bölcsıdeépület, de átalakítása több problémát vetett fel. Másik 
lehetıségként lett megjelölve a volt Liget téri óvoda ingatlana, ahol jelenleg a pedagógia 
szakszolgálat van elhelyezve.  Személy szerint ezt a megoldást fogja támogatni. Az általános 
iskola fıigazgatójával, valamint a tankerületi felügyelıvel egyeztetve a szakszolgálat 
áthelyezése megoldható a Luther téri iskolába. A Liget téri óvodánál két csoport 
kialakításához jelentkeznek átalakítási költségek, viszont a rezsi költségek eddig is biztosítva 
voltak az ingatlanban. Az épületben az óvodai gondnokságnak is helyet lehet biztosítani.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiemelte, bizottsági 
ülésükön nem volt vita, hogy a 14 csoportot el kell indítani. A hely biztosításánál a 
polgármester úr által elmondott indokok alapján a Liget téri ingatlan mellett döntöttek. A 
bizottság határozati javaslatát kéri támogatni, a szükséges átalakítás fedezetére 3 millió Ft-ot 
biztosítson a testület a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
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Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke jelezte, bizottsága is 
javasolta, hogy 1 óvodai csoporttal több induljon ebben az évben, figyelembe véve, hogy a 
nevelési körülmények javulnának. Az ingatlan kérdése nem vetıdött fel az ülésükön. 
Személyes véleménye, hogy a Liget téri ingatlan kisgyermekeknek való hely, valamint az 
óvodai gondokság áthelyezésével az önkormányzati óvodák egésze elkülörülhet az 
evangélikus óvodától.  
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı meggondolásra ajánlotta a Martinovics utcai iskola 
átalakítását óvodává, óvodai gondnoksággá, igaz ott nem lehetne rezsiköltséget spórolni, de 
csak egy épületet kellene átalakítani, és ott a tornaterem a gyerekek számára. A Liget téri 
ingatlan szépen ki lett alakítva a szakszolgálat részére, ki tudja hány évig lenne szükség új 
óvodára, hiszen a születési számok minden évben csökkennek.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint a Martinovics utcai ingatlanra lényegesen 
többet kellene költeni, mint a Liget téren. A Martinovics utcai ingatlan egy nagyon vizes, 
alászigetelésre váró épület, és annak is történhet hosszú távú hasznosítása, jelenleg a start 
közmunkaprogram központja lesz átköltöztetve a Hajnal utcáról. A pedagógiai szakszolgálat 
helyigénye viszonylag alacsony költséggel, valamilyen átalakítást feltételez az 
iskolaépületben.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı nem gondolta, hogy az önkormányzat óvodát fog nyitni. Az új 
köznevelési törvény 6 éves kortól beviszi a gyerekeket iskolába. Reméli megalapozott az 
óvoda kérése. Óvodanyitás esetén a Liget teret tudja elképzelni, a város azon részén nincs 
óvoda. Megkérdezte, hogy a bizottságok a létszámkérdésrıl beszéltek-e, mi van az óvodai 
pedagógus létszámmal? Felmerülhet az is, hogy beviszik-e a szülık a 3 éves gyerekeket 
óvodába? 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, 2014. szeptember 1-tıl a törvény az óvodáztatást 3 éves 
korosztályra rendeli el. A pedagóguslétszám miatt az önkormányzatnak minimális 
többletkiadása keletkezhet, ugyanis az állam fizeti a pedagógusok bérét. A testület a támogató 
döntésével munkahelyteremtésben is tud lépni.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megerısítette, hogy az 
óvodavezetıvel végig beszélték az óvodák kihasználtságát. 
 
 
Kissné Wagner Mária óvodavezetı elmondta, hogy az állam finanszírozza szeptember 1-tıl a 
pedagógusbéreket. Még egy csoport indítása esetén, a gyermeklétszámra számítva kb. 6 
óvodapedagógus felvételére lesz lehetıség, a pedagógusmunkát segítık létszámáról még nem 
tud pontos adatot adni, de városi szinten elég sok fıt tudnak alkalmazni. Nem szeretnének egy 
gyermek felvételét sem elutasítani, nagyon fontos, hogy az integrációt meg tudják valósítani a 
jövıben is. Évente kb. 10-15 az elvándorló, illetve az érkezı gyermekek száma. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke reagálva a feltett 
kérdésekre, azokra bizottsági ülésükön megnyugtató választ kaptak. Mivel a bért az állam 
finanszírozza, ki kellene használni, a munkaerı felvétel családok megélhetését fogja segíteni. 
A Liget téri ingatlan rezsi költsége nem sokkal nıhet az új hasznosítással. Bizottsága javasolja 
a határozatok meghozatalát. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Siklósi István polgármester elsıként a 14 óvodai csoport indításáról kért döntést. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
249/2013.(V.27.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013-2014. nevelési évben a város 
óvodájában 14 óvodai csoport indítását rendeli el. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 

  Kissné Wagner Mária Intézményvezetı 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát annyi 
kiegészítéssel kérte megszavazni, hogy Kiss Eszter járási tankerületi felügyelıvel, valamint 
Öreg István fıigazgatóval egyeztethessen a pedagógiai szakszolgálat elköltöztetésérıl, a 
Luther téri iskolaépületben történı elhelyezésérıl. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
250/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
2013-2014. nevelési évben, Mezıberényben indításra kerülı új óvodai csoportjának, a 
Mezıberény, Liget téri, volt óvoda épületében biztosít helyet. A szükséges átalakítás 
fedezetére 3 millió Ft-ot biztosít a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy Kiss Eszter járási 
tankerületi felügyelıvel, valamint Öreg István fıigazgatóval egyeztessen a pedagógiai 
szakszolgálat elköltöztetésérıl, a Luther téri iskolaépületben történı elhelyezésérıl. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. júniusi Képviselı-testületi ülés 
 
 
IV/17. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapításának módosítás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos anyagot, jogszabályi változások miatt 
szükséges a módosítás. A határozati javaslatot kérte megszavazni. 
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A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
251/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI 
TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak 
módosítását, az alábbiak szerint: 
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS MIATT MÓDOSÍTÁSRA KERÜL A 
KÖVETKEZİK SZERINT: 

1. A Preambulum hatályon kívül kerül, helyette az alábbi szövegezés kerül elfogadásra: 
„A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINİSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁS önkormányzati képviselı-testületei (továbbiakban: Tagok) Magyarország  
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 87-95 §-ai alapján társulást 
hoznak létre abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminıség-javító 
Programjának II. – megvalósítási - szakaszában eredményesen vegyenek részt, az 
ivóvízminıség-javító beruházásokhoz a megfelelı mértékő önerejük biztosítása 
mellett a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza 
nem térítendı támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a mőködtetést, az 
egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz-szolgáltatást biztosítani 
tudják. 

2. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó szabályok a 
következık szerint módosulnak: 
- egyszerő többségi szavazást igénylı döntést változatlan szabályok mellett hozza 

meg a Társulási Tanács, azzal, hogy egyszerő többség esetén is az igen 
szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévı tagok szavazatainak több, mint 
felét, de el kell érniük az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát 

- minısített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint a fele, és a 
társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése szükséges, de ezen 
szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt vevı tagok által képviselt 
települések lakosságszámának a felét is.  

3. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás felmondására 
vonatkozó szabályok hatályon kívül kerülnek, helyére a következı rendelkezés kerül: 
„A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés alapján a naptári 
év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a Társulási Megállapodás másként nem 
rendelkezik. A kiválásról szóló minısített többségő szavazataránnyal hozott 
képviselıtestületi döntésrıl az érintett Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve 
annak tagjait a tárgyév június 30. napjáig értesíteni köteles.” 
A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás felmondására vonatkozó 
kifejezés kiválás kifejezésre változik. 

4. A Társulási Megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az 1990. évi LXV. 
törvényre utalás mindenütt a 2011. évi CLXXXIX tv-re változik. 

5. A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök kifejezésre 
változnak. 

6. Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezető Társulási Megállapodás 
egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. június 14. 
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IV/18. Vasúti felüljáró világítás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy több alkalommal történt tárgyalás a vasúti 
felüljáróhoz kapcsolódó világítás többletkiadásának ügyében. Elmúlt év decemberében olyan 
döntést hozott a testület, hogy nem kívánja a közvilágítási hálózat üzemeltetésével járó 
többletköltségeket viselni. Errıl értesítve lettek az illetékesek. Az írásos elıterjesztés szerint 
mégis javasolja, hogy legyen visszavonva a korábbi határozat, és határozatban legyen 
megfogalmazva, hogy vállalja az önkormányzat az üzemeltetés költségeit azzal együtt, hogy 
egyeztetés történjen, melyek azok a lámpatestek, amelyek kimondottan a MÁV érdekeit 
szolgálják, a vasút pálya mellett lévı rakodóúthoz kacsolódóan. A felüljáró üzembe helyezése 
kizárólag a világítás költségviselésének tisztázása után lehetséges. A beruházó és a kivitelezı 
szerint a felüljáró építése nyár végére befejezıdik, ennél közelebbi idıpont nem ismert. 
Véleménye szerint nem lenne szerencsés, ha az önkormányzat szemben állása, nemleges 
válasz miatt nem kerülne idıben átadásra a felüljáró. Az önkormányzat többlet kiadása 
kompenzálását, ha meg van az akarat, azt a felüljáró átadása után is megtehetik. 
 
 
Harmati László képviselı nem javasolta a költség átvállalását. A felüljáró megvilágításának 
költségét kiszámolta a hivatal, 4-500 eFt/év lett kimutatva. Fizesse az állam, a közútkezelı, 
akinek a területén elhelyezkedik. A kompenzációra semmilyen biztosíték nincs, csak akarat és 
abból nem él meg az önkormányzat. Lehet, 40-60 éven keresztül kell fizetni a felüljáró 
megvilágítását. „Nem kellene egybıl beadni a derekunkat”. Nem kötelezné el magát a 
fizetésre, nincs garancia, hogy kompenzálják valamivel, írják le.  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat közigazgatási területén 
a közvilágítás közfeladat. Ebben nincs választása az önkormányzatnak, hogy finanszírozza 
vagy sem. Annak idején mikor a tervek elkészültek, nem készült az önkormányzat részérıl 
olyan vélemény, ami kifogásolta volna a terveket.  Véleménye szerint nagyon bölcsen járt el 
az önkormányzat, amikor próbálta az elsı idıszakban a maga elınyére is fordítani, 
csökkenteni valamii úton-módon a világítási költségeket. Pillanatnyilag ez nem vezetett 
eredményre, de nem kizárt, hogy késıbb ez megoldódhat. Nagyon szorít az átadási határidı, 
nem kerülheti el a döntést a testület, a törvényi kötelezettség alól „nem bújhat ki”. 
 
 
Siklósi István polgármester a korábbi határozatokat is bölcs döntésnek ítélte, de a mostani 
határozatok meghozatalával is bölcsen döntene a testület.  
 
 
Kovács Edina képviselı javasolta a döntés megváltoztatását, mivel az önkormányzatnak 
kötelezettsége a közterületen a közvilágítást biztosítsa, az eddigi próbálkozás a költségtöbblet 
kompenzálására nem járt még sikerrel, viszont ha most nem szavazza meg a testület a 
határozati javaslatot, az önkormányzat miatt nem tudják átadni a felüljárót. Nem tartaná jó 
döntésnek egy beruházás átadásának akadályozását. 
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Harmati László képviselı kérdése, hogy belterületen vagy közigazgatási területen köteles az 
önkormányzat a közvilágítást fizetni? A felüljáró egy része a belterületi határon kívül lesz. A 
tervek megismerésekor nem volt tudható, hogy az önkormányzatnak kell majd fizetni az egész 
terület világítási költségeit. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı közölte, belterületen kell fizetni a közvilágítást. A törvényi 
szabályozás már a tervek megismertetésekor is élt, lehetett volna véleményt mondani. 
 
 
Barna Márton képviselı módosító javaslattal élt. A polgármester úr tárgyaljon arról, mivel 
tudnák kompenzálni a várost.  
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, testületi felhatalmazással már korábban is történtek 
tárgyalások, a beruházó helyi képviselıjével is testületi felhatalmazás nélkül is több 
alkalommal. Ennek ellenére nem történt nagy elırelépés. Úgy gondolja, ha meg van a 
megfelelı akarat a beruházó, az állam részérıl, akkor a kompenzációt késıbb is meg tudja 
tenni, és talán könnyebben megteszi, ha nem gördít akadályt a testület a beruházás átadása elé. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester úgy gondolta, a testület a határozati javaslat 
megszavazásával nem akadályozza meg, hogy a felüljárót megnyissák, üzembe helyezzék, 
valamint a polgármester úr tovább folytassa a tárgyalásokat, hogy esetleg segítséget kapjon az 
önkormányzat a közvilágítás támogatásához. Támogatta a határozati javaslatok 
megszavazását.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az írásos elıterjesztés két határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
252/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 634/2012.(XII.21.) sz. határozatát 
visszavonja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
253/2013.(V.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 120-as vasútvonal 
mezıberényi szakaszán megépítendı felüljáró kibıvített közvilágítási hálózatának 
üzemeltetésével járó költségeit magára vállalja. 
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Felkéri a polgármester, hogy a megvalósítással érintett 40 db világítótest esetében a 
beruházóval vizsgálják meg, melyek azok, amelyek kimondottan a MÁV érdekeit szolgálják. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl soron kívül értesítést küldjön a Békés 
Megyei Kormányhivatal fıigazgatójának, valamint a beruházó NIF Zrt-nek. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
IV/19. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a soron következı testületi ülés idıpontja 2013. 
június 24. Napirendje a munkaterv szerint: 1./ Mezıberény Város rendezési tervének 
felülvizsgálata, 2./ Beszámoló az önkormányzat hatáskörébe tartozó közszolgáltatások 
teljesítésérıl, ezen belül Városi Közszolgáltató Intézmény munkájáról. Ezen túl kettı, 
korábban elhalasztott napirend kerül elıterjesztésre: 1./ Mezıberény város Esélyegyenlıségi 
terve, 2./ Beszámoló Mezıberény sportéletérıl. 
 
 
 
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 
 
 
 


