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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. szeptember 24-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, Frey Mihály aljegyzı, a hivatal 
osztályvezetıje, meghívottak, intézményvezetık, érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, Kábel TV nézıit. Megállapította, 
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, valamennyi képviselı-testületi tag részt 
vesz az ülésen. A jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Debreczeni Gábor és Halász Ferenc képviselıket.  
 
 
Siklósi István polgármester napirend elıtt köszöntötte Gubis Andrásné óvodavezetıt abból az 
alkalomból, hogy nyugdíjba vonul szeptember 30-al. Átadta részére a minisztérium által 
nyújtott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, ezzel is elismerve és megköszönve közel 40 éves 
pedagógusi munkáját, illetve intézményvezetıi munkáját. 
 
 
Gubis Andrásné óvodavezetı köszönetét fejezete ki. 
 
 
Siklósi István polgármester a napirendi pontokat ismertette a kiküldött napirend alapján. 
Sürgısséggel két bejelentést kért felvenni napirendre, az OPSKK pályázatainak határidı 
rövidsége miatt, valamint a zárt ülésen szóbeli bejelentésként HURO pályázat keretében 
megvalósítandó informatikai hálózat bıvítés kérdését veti fel. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
488/2012.(IX.24.) 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            
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II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekrıl       
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 624/2011.(XII.23.)sz., 176/2012.(III..26.) sz., 

290/2012.(V.29.) sz., 320/2012.(V.29.) sz., 359/2012.(VI.25.) sz., 363/2012.(VI.25.) sz., 
401/2012.(VI.25.) sz., 402/2012.(VI.25.) sz., 403/2012.(VI.25.) sz., 408/2012.(VI.25.) sz., 
420/2012.(VII.10.) sz., 432/2012.(VIII.27.) sz., 433/2012.(VIII.27.)sz., 451/2012.(VIII.27.)sz., 
452/2012.(VIII.27.)sz., 455/2012.(VIII.27.)sz., 457/2012.(VIII.27.)sz., 461/2012.(VIII.27.)sz., 
462/2012.(VIII.27.)sz., 463/2012.(VIII.27.)sz., 468/2012.(VIII.27.)sz., 471/2012.(VIII.27.)sz., 
480/2012.(VIII.27.)sz., 479/2012.(VIII.27.) sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíjfizetési kérelme 
(327/2012.(V.29.)sz. hat.) 

II/3. Csabai Kolbászfesztivál 2012. (54/2012.(II.10.) sz. hat.) 
II/4. Átruházott hatáskörben hozott döntések 

III./ Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról 
IV./ 2013. évi ellenırzési terv elfogadása 
V./ Munkahelyteremtés lehetıségei Mezıberényben 
VI. Bejelentések 

VI/1. Átcsoportosítások 
VI/2. Intézményi átcsoportosítások 
VI/3. Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának kérelme 
VI/4. Szlovák festett bútorok felajánlása ajándékként 
VI/5. Parkolóhelyekre váltható bérletek (I. forduló) 
VI/6. Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezetének elsı fordulós 

tárgyalása 
VI/7. Állattartási rendelet és a város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
VI/8. Köznevelési és közoktatási intézmények mőködtetése és fenntartása 
VI/9. Tiszteletdíjról lemondás 
VI/10. Spektrum Alapítvány kérelme 
VI/11. Mezıberényi Kosárlabda Klub kérelme 
VI/12. Berényi Napok 2012. évi szervezésérıl, lebonyolításáról készült beszámoló 
VI/13. Beruházás kötvény bevételbıl történı biztosítása 
VI/14. Beruházás saját forrásának kötvény bevételbıl történı biztosítása 
VI/15. Madárles helyreállítása 
VI/16. OPSKK támogatási kérelme NKA pályázathoz 
VI/17. OPSKK Könyvtára támogatási kérelme NKA pályázathoz 
VI/18.  Egyéb bejelentés 

VII. Zárt ülés 
VII/1. Vételi ajánlat Mezıberény, külterület 0402/34 hrsz-ú ingatlanra 
VII/2. Mezıberényi Geotermikus rendszer üzemeltetésére árajánlatok 
VII/3. HURO pályázat keretében megvalósítandó informatikai hálózat bıvítés kérdése 
VII/4. Egyéb bejelentés 

 
 
I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette  a 2012. augusztus 27-i zárt, augusztus 27. II. nyílt, 
valamint a szeptember 11-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: 
  
 
489/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. augusztus 27-i zárt, augusztus 
27- II. nyílt, és a szeptember 11-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 beszámolót. Kiegészítésként jelezte, hogy 
Harmati László képviselı írásban kérdéssel fordult a K&H Bank bezárásával kapcsolatban, 
melyet felolvasott: 
„Polgármester úr! Ön a beszámolója több pontjában is említést tesz a K&H fiók bezárásáról. 
Azt írja Ön, hogy a fiókot pusztán üzletpolitikai, eredményességi szempontok miatt zárta be a 
bank. Minden más találgatás „szakmaiatlan”. Nem gondolja Polgármester úr, hogy nehéz 
csupán szakmai indokokra gondolni egy olyan fiók esetében, amely éppen a kiváló 
eredményei miatt vált 2011-ben alfiókból fiókká, amely évente mintegy 200 új ügyféllel, 
akiknek negyede vállalkozó, növelte az ügyfelei számát, és amely a mezıberényi 
pénzintézetek közül a legtöbb iparőzési adót fizette? Nem nehéz „szakmaiatlan” indokokra is 
gondolni az év közbeni, sebtében történı fiókbezárás kapcsán, annak ismeretében is, hogy a 
banknak 2015. augusztus 31-ig, határozatott idejő bérleti jogviszonya áll fenn az ingatlan 
tulajdonosaival, és hogy az önkormányzat perrel fenyegeti a bankot. Amennyiben 
Polgármester úr, Ön továbbra is úgy látja, hogy a fiók bezárásában „szakmaiatlan” tényezık 
nem játszottak szerepet, akkor Ön vagy nagyon naiv, vagy ismét félrevezeti a Képviselı-
testület. 
Végezetül még azt szeretném megkérdezni, hogy kiszámolta-e már a Polgármester úr, hogy a 
fiókbezárással, a presztízsveszteség mellett, mennyi forintban is kifejezhetı kára keletkezik a 
városunknak. Iparőzési adó kiesés, a sárgacsekk kibocsátásnak költsége és a 4,5 munkahely 
megszőnése?” 
Visszakérdezve, szeretné tudni, hol lett fenyegetve perrel a bank. Kérné pontosan megjelölni 
azt is, mikor vezette félre a képviselı-testületet, mert írásban szeretne megválaszolni rá. Azt 
már kiszámolta, hogy a jelenlegi állás szerint mintegy 400 millió Ft-ot veszít az 
önkormányzat az árfolyam alakulása miatt, és ha azért kap megrovást a várostól, mert igenis 
próbál keményen tárgyalni emiatt a bankkal, akkor erre büszke. 
 
 
Harmati László képviselı a választ elfogadta, írásban meg fog válaszolni a polgármester úr 
által feltett kérdésre, de a kötvény nincs összefüggésben a bankfiókkal. Lesz még napirend, 
ahol erre tud majd utalni.  
 
 
Siklósi István polgármester a beszámoló elfogadását bocsátotta szavazásra. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
490/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl       
 
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 624/2011.(XII.23.)sz., 176/2012.(III..26.)sz., 

290/2012.(V.29.)sz., 320/2012.(V.29.)sz., 359/2012.(VI.25.)sz., 363/2012.(VI.25.)sz., 
401/2012.(VI.25.)sz., 402/2012.(VI.25.)sz., 403/2012.(VI.25.)sz., 408/2012.(VI.25.)sz., 
420/2012.(VII.10.)sz., 432/2012.(VIII.27.)sz., 433/2012.(VIII.27.)sz., 451/2012.(VIII.27.)sz., 
452/2012.(VIII.27.)sz., 455/2012.(VIII.27.)sz., 457/2012.(VIII.27.)sz., 461/2012.(VIII.27.)sz., 
462/2012.(VIII.27.)sz., 463/2012.(VIII.27.)sz., 468/2012.(VIII.27.)sz., 471/2012.(VIII.27.)sz., 
480/2012.(VIII.27.)sz., 479/2012.(VIII.27.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 402/2012.(VI.25.) sz. határozattal kapcsolatban pontosította, 
hogy átdolgozásra nem a szerzıdés, hanem a megbízhatósági tanulmány kerül. 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el a képviselık részérıl, a polgármester szavazást kért.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
491/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 624/2011.(XII.23.)sz., 
176/2012.(III..26.) sz., 290/2012.(V.29.) sz., 320/2012.(V.29.) sz., 359/2012.(VI.25.) sz., 
363/2012.(VI.25.) sz., 401/2012.(VI.25.) sz., 402/2012.(VI.25.) sz., 403/2012.(VI.25.) sz., 
408/2012.(VI.25.) sz., 420/2012.(VII.10.) sz., 432/2012.(VIII.27.) sz., 433/2012.(VIII.27.)sz., 
451/2012.(VIII.27.)sz., 452/2012.(VIII.27.)sz., 455/2012.(VIII.27.)sz., 457/2012.(VIII.27.)sz., 
461/2012.(VIII.27.)sz., 462/2012.(VIII.27.)sz., 463/2012.(VIII.27.)sz., 468/2012.(VIII.27.)sz., 
471/2012.(VIII.27.)sz., 480/2012.(VIII.27.)sz., 479/2012.(VIII.27.) sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíjfizetési kérelme     

(327/2012.(V.29.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, annak értelmében és a 
szakbizottság javaslatával határozat hozatalt kért.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
492/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 327/2012. (V.29.) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához szükséges 
stabil pénzügyi háttér biztosítása érdekében vállalja az Egyesület által megállapított 1.533.757 
Ft tagdíj megfizetését. 
A tagdíj befizetése a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére – a 2/2012.(I.18.) 
sz. határozattal meghozott döntés alapján – nyújtott tagi kölcsön visszafizetésével 
párhuzamosan, annak ütemében történjen. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/3. Csabai Kolbászfesztivál 2012. (54/2012.(II.10.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a 2012. október 19-22-én megrendezésre kerülı 16. 
Csabai Kolbászfesztivál szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos elıterjesztést, a költség 
és részben a progamok megjelölésre került sor.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
1.400 eFt–ot szavazott meg a költségek biztosítására. Személyes véleménye, hogy elég drága 
disznótor lesz ez. Kérdése, milyen hozadékát várja ettıl a rendezvénytıl a város, azon kívül, 
hogy 100-120 ember négy napig ott jól fogja érezni magát? A külkapcsolatok ápolása a 
Berényi Napokon 3-400 eFt-ból megvalósítható lett volna.  
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, egy országos megjelenést tesz lehetıvé a 
rendezvény, ahol gazdasági kapcsolatok építésére is sor kerülhet. A hatékonyságot elıre nem 
lehet tudni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alább határozatot hozta: 
 
 
493/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. október 19-22-én 
megrendezésre kerülı 16. Csabai Kolbászfesztivál szervezésével és lebonyolításával 
kapcsolatos költségeket, max. 1.400.000.-Ft-ot, a hivatalos nemzetközi kapcsolatok 
finanszírozására elkülönített összeg, 842155 szakfeladat terhére (fedezet biztosítás 841126-0 
szakfeladat dologi kiadási elıírányzatának emelésére) biztosítja.  
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy program szervezését és lebonyolítását 
koordinálja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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II/4. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy az 
idıarányos felhasználás minden címnél megfelelı.   
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a 
sporttámogatást érintıen a bizottság úgy döntött nem csoportosít át, már több sportegyesület 
jelentkezett kéréssel a tartalékalap felhasználásával kapcsolatban.  
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, hogy a temetési kölcsönök haladják meg a 
költségvetésben meghatározott keretet, a többi tételnél az idıarányos felhasználás megfelelı.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
494/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság által, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekrıl szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
III./ Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte Balog Istvánt a Békési Kistérségi Társulás 
munkaszervezetének vezetıjét.  
 
 
Balog István a Békési Kistérségi Iroda vezetıje az írásos beszámolóhoz kiegészítésként 
jelezte, hogy a „Határtalan világ” pályázat támogatásban részesült az igényelt összeggel. 
Ebben az évben került beadásra a társulás részérıl egy tanyafejlesztési program pályázat, 
mely jelenleg elbírálás alatta van, a kistérségben 5 települést érint, az egyik Mezıberény. 
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte az elıterjesztett munkát, a bizottságok 
támogatásával a beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
495/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Iroda által 2011. 
évben végzett munkaszervezeti feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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IV./ 2013. évi ellenırzési terv elfogadása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette, hogy az elfogadott 2011-2014. évi stratégiai 
ellenırzési tervnek megfelelıen elkészült a belsı ellenıri terv, amely a Pénzügyi, Gazdaság 
Bizottság ülésén támogatást nyert.  
 
 
Gyarmati Zoltánné belsı ellenır nem kívánt kiegészítéssel élni az írásos anyagához. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiemelte, hogy a bizottság 
ülésén a belsı ellenır több anomáliájára megválaszolt. Javasolják az ellenırzési terv 
elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
496/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete Mezıberény Város Önkormányzatának 2013. évi éves 
ellenırzési tervét az elıterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 

Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: folyamatos, beszámolásra: 2013. évi zárszámadás idıpontja 
 
 
V./ Munkahelyteremtés lehetıségei Mezıberényben 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke kifejtette, 
hogy az elmúlt évi beszámoláskor abban maradt a testület, hogy az akkori bizonytalanságokat 
számba véve legyen elıterjesztve egy beszámoló, megnézve hogyan alakult a munkaerı piaci 
helyzet a városban. Az anyag erre kíván rávilágítani, melynek szerencsésebb lenne olyan 
címet adni, hogy „Mezıberény munkaerı piaci helyzetének áttekintése”. Örömteli esemény, 
hogy nıtt a helyi vállalkozók és csökkent a munkanélküliek száma. Reményként maradt, hogy 
a ciklus végéig kimutatható lesz, hogy a foglalkoztatási mutatók javuljanak, a helyi 
vállalkozók helyzetbe kerüljenek, ha lehet, nagyon sok dolgot önerıbıl lehessen elvégezni.  
Megköszönte a Szociális és Egészségügyi Bizottság segítéségét, az anyag elsıkörös 
tárgyalásánál sok pontatlanságot a helyére raktak. A készítık mentségére legyen mondva, 
számos központi, kormányzati honlapon nem az aktuális anyag szerepel. Kérte a javított 
anyag elfogadását.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke számszerősítette a 
nyilvántartott álláskeresık csökkenésének számát, örvendetes, hogy 112 fıvel kevesebb. Ez 
több tényezıre vezethetı vissza. Belejátszik az is valamennyit, hogy 44 fıvel csökkent az 
aktív munkaképes lakosok száma, lehet, hogy néhány álláskeresı is már nyugdíjas lett. A 
vállalkozások száma a másfél év alatt 55-tel nıtt. A falgazdász rendelkezésre bocsátotta, hogy 
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a városban 444 ıstermelı van, ennek kb. fele nyugdíjas, másik résznél kb. fele-fele az, aki 
fıállású ıstermelı, valamint fıállás mellett vált ıstermelıvé. A munkahelyek bıvítésére 
sajnos nem kedvez az elhúzódó világválság, a magyar vállalkozások többsége tıkeszegény. 
Negatív tényezınek számít, hogy Békés megyétıl messze vannak az autópályák, drága az élı 
munka, magasak a munkahelyi terhek. Kedvezı hatással lehet a kormány munkahelyvédelmi 
terve, amit ha majd elfogad, fellendítheti a kisvállalkozások életét. Mezıberénynek van egy 
Befektetıbarát Település Stratégia programja, ami kiajánlható. A bizottságok járható útnak 
ítélték meg, költségvetés tárgyalásakor megvitatva, hogy az önkormányzat támogassa helyi 
vállalkozásokban az új munkahelyek teremtését kamatmentes kölcsönnel, erre 10 millió Ft 
kerüljön elkülönítésre.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke véleménye szerint jól 
teszi az önkormányzat, hogy foglalkozik a munkahelyteremtéssel. A Befektetıbarát 
Települési Programban jó alapok készültek, javasolta megbízni a Pénzügyi, Gazdasági; 
valamint Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot dolgozzák össze a két anyagot, utat 
mutatva, milyen konkrét elképzelések vannak annak érdekében, hogy több munkahely és 
minél kevesebb munkanélküli legyen.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy 
bizottsága a pontosításokat megtette, azokat eredeti elıterjesztésként kezelve elfogadásra 
ajánlják az anyagot. Címnek szerencsésebb lenne a „Mezıberény munkaerı piaci helyzetének 
áttekintése” meghatározás. Sok adattal, szép munka lett elıterjesztve. A kamatmentes 
kölcsönadás nem egyszerő, nagyon körbe kell járni, az önkormányzat nem hitelintézet.  
 
 
Barna Márton képviselı véleménye szerint rosszabb a helyzet, mint ahogy azt a statisztikák 
mutatják. A közmunkaprogram sem érte el hatását, az nem nyújt átmenetet a tartós 
munkavállalás felé.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke egyetértett 
azzal a felvetéssel, hogy nem árt, ha egy város rendelkezik egy koncepcióval, talán 
szerencsésebb lett volna feltüntetni a tavalyi beruházásokban szerepelı pályázati 
lehetıségeket, gazdagabb lett volna az elıterjesztett anyag. Fontos az áttekintés a jövıre 
nézve is.  
 
 
Barna Márton képviselı javasolta a címet átfogalmazni Mezıberény munkaerı piaci 
helyzetének áttekintésére és összevonni a Befektetıbarát Település Stratégiával, mert így 
elfogadható a munkahelyteremtés tájékoztatója.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is támogatandónak rartotta, 
hogy jövıre a munkaerı helyzetrıl kelljen tájékoztatást adni. A kamatmentes kölcsön nem rá 
szorultsági alapon járna, ki lenne dolgozva egy szempontrendszer.  
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Siklósi István polgármester kiemelte, fontosságát mutatja, hogy mind a négy bizottság 
tárgyalta az anyagot, a jövıben is, amíg ilyen nehezen élnek az emberek, szem elıtt kell 
tartani a kérdést. A javított anyagot azzal, hogy a Mezıberény munkaerı piaci helyzetének 
áttekintésére alkalmas beszámolót a Befektetıbarát Település Stratégiával együtt kell kezelni, 
elfogadásra ajánlotta. A kamatmentes kölcsön kérdése kidolgozás után kerülhet 
elıterjesztésre.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
497/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény munkaerı piaci 
helyzetének áttekintésére alkalmas beszámolót a Befektetıbarát Település Stratégiával együtt 
kezelve, elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI. napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
VI/1. Átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a 11 db határozati javaslatot a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta, azokat –a j. pont javítását is figyelembe véve- 
elfogadásra ajánlja.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
498/2012.(IX.24.) 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: 2424 eFt-tal 
  - Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések támogatása: 1368 eFt 
  - Az integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó 
 pedagógusok anyagi támogatása: 1.056.640 Ft ~ 1056 eFt  
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 2424 eFt-tal 



 10 

 (Intézményfinanszírozás) 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át megemeli: 2424 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát  megemeli: 1368 eFt-tal 
 (Óvodai program) 

1. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 1056 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: 832 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: 224 eFt 
 (Pedagógusok kiegészítı illetményére felhasználható támogatás) 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám.  
 1.3./Központosított elıirányzatok elıirányzatát megemeli: 500 eFt-tal 
  - Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések támogatása: 320 eFt 
  - Az integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó 
 pedagógusok anyagi támogatása: 179.832 Ft ~ 180 eFt 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 500 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át megemeli: 500 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát  megemeli: 320 eFt-tal 
 (Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés) 

1. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 180 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: 142 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: 38 eFt 
 (Pedagógusok kiegészítı illetményére felhasználható támogatás) 
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: 608 eFt-tal 
 (Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések támogatása) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
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 1.5./Mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát  megemeli: 608 eFt-tal 
 /Petıfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére/ 
 (Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
499/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1./3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1./3./ Központosított elıirányzatok elıirányzatát megemeli: 13403 eFt-tal 

(2012. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 908 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 245 eFt-tal 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1124 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 304 eFt-tal 
2./B alcím: Mezıberény Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 3314 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 895 eFt-tal 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 2125 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 574 eFt-tal 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 166 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 45 eFt-tal 
5. alcím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 1771 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 478 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 841112 szakfeladat 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 52 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 15 eFt-tal 
 841126-0 szakfeladat 
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1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 649 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 175 eFt-tal 
 841126-1 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 85 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 23 eFt-tal 
 841126-2 szakfeladat 

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

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

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 121 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 33 eFt-tal 
 842421 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 39 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 10 eFt-tal 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 105 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 28 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
500/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám.  
 1.3./Központosított elıirányzatok elıirányzatát megemeli: 156 eFt-tal 
 (Kiegészítı tám. nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 156 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./B. alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
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 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át megemeli: 156 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./B. alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát  megemeli: 156 eFt-tal 
 (Kiegészítı tám. nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
501/2012.(IX.24.) 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./ Központosított elıirányzatok ei-át megemeli: 1798 eFt-tal 

(Prémiumévek program) 
 /841901 szakfeladat/ 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1./4. Egyéb mőködési bevételek 
 1./4./ Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát csökkenti: 1798 eFt-tal 

(Prémiumévek program) 
/841901 szakfeladat/ 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
502/2012.(IX.24.) 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 kötött felhasználású támogatások                            megemeli: 49 eFt-tal 
 (Idıskorúak járadéka) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
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 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át   megemeli: 49 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás                           megemeli: 49 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át        megemeli: 49 eFt-tal 
 (Idıskorúak járadéka) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
503/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 792 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelılegezés) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 792 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelılegezés) 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 25 eFt-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 25 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 25 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
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 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 25 eFt-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 120 eFt-tal 
 (Körös-körül Fesztivál) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 120 eFt-tal 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 120 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát megemeli: 120 eFt-tal 
 (Körös-körül Fesztivál) 
D) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 5237 eFt-tal 
 (Egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 5237 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 5237 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 5237 eFt-tal 
 (Egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
504/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
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Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.) Közfoglalkoztatás (Hosszú) elıirányzat rendezése 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 1022 eFt-tal 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra 

jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra 
 jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása) 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát  megemeli: 900 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát  megemeli: 122 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát csökkenti: 669 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra 
 jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása) 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát  megemeli: 590 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát  megemeli: 79 eFt-tal 
2.) START Munkaprogramok 890443 – Közfoglalkoztatás mintaprogram 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 546 eFt-tal 
 (Mezıgazdaság – 020008) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát megemeli: 546 eFt-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát csökkenti: 8354 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: „-„2530 eFt  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: „-„342 eFt  
 1.3. Dologi kiadások ei.: „-„5482 eFt  
 /8904431-1 Egyéb közfoglalkoztatás, 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Mezıgazdaság)/ 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát megemeli: 8354 eFt-tal 
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B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át csökkenti: 392 eFt-tal 
 (Belvíz – 020009) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát csökkenti: 392 eFt-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát csökkenti: 741 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: „-„840 eFt  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: „-„113 eFt  
 1.3. Dologi kiadások ei.: 212 eFt  
 /8904431-3 Egyéb közfoglalkoztatás, 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Belvíz)/ 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát megemeli: 741 eFt-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 1274 eFt-tal 
 (Erdıtelepítés – 020010) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát megemeli: 1274 eFt-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát megemeli: 1274 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: „-„317 eFt  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: „-„192 eFt  
 1.3. Dologi kiadások ei.: 1783 eFt  
 /8904431-4 Egyéb közfoglalkoztatás, 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Erdıtelepítés)/ 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát csökkenti: 1274 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
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505/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 1255 eFt-tal 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra 

jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra 
 jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása) 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát  megemeli: 1106 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát  megemeli: 149 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát csökkenti: 538 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra 
 jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása) 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát  megemeli: 474 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát  megemeli: 64 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
506/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át csökkenti: 1330 eFt-tal 
 (TÁMOP-1.1.2.) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát csökkenti: 1330 eFt-tal 
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1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát csökkenti: 3018 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: „-„2376 eFt  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: „-„642 eFt 
 (841403 szakfeladat – Közfoglalkoztatás: 030007) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát megemeli: 3018 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások elıirányzatát megemeli: 2295 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: 1807 eFt  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: 488 eFt 
 (841403-27 szakf. - Munkatörvénykönyves) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát csökkenti: 2295 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
507/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
A 378/2012.(VI.25.) sz. határozathoz kapcsolódó elıirányzat-változás: 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.1. Mőködési bevételek elıirányzatát csökkenti: 18791 eFt-tal 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 6380 eFt-tal 
 (PSG-tıl: 5000 eFt, MVÖK-tıl: 1380 eFt) 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át megemeli: 4606 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
 1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát megemeli: 2010 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát megemeli: 470 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát csökkenti: 10285 eFt-tal 



 20 

1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 4606 eFt-tal 

(Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át csökkenti: 4606 eFt-tal 
B) 
A 380/2012.(VI.25.) sz. határozathoz kapcsolódó elıirányzat-változás: 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.1. Mőködési bevételek ei-át megemeli: 18791 eFt-tal 
 (Konyha) 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át csökkenti: 7268 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
 (Konyha: „-„4606 eFt, Normatív lemondás: „-„2662 eFt) 
és ezzel egyidejőleg: 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások ei-át megemeli: 11523 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás:  „-„8376 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó: „-„2867 eFt 
 1.3. Dologi kiadások: 23018 eFt 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: „-„6632 eFt 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások: 
 1.5./ Támogatásértékő mők. kiadások: 6380 eFt 
  - Városi Közszolg. Int.: 5000 eFt 
  - Mb. Város Önk.: 1380 eFt 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  csökkenti: 7268 eFt-tal 

(Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át megemeli: 7268 eFt-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 1380 eFt-tal 
 (Petıfi Sándor Gimnáziumtól 1380 eFt /Konyha/) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások: 
 1.5./ Támogatásértékő mőködési kiadások ei-át megemeli: 1380 eFt-tal 
 (Városi Közszolgáltató Intézmény részére /Konyha/) 
C) 
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2012.08.21-tıl (11 napra esı) normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás 
elıirányzatának fenntartók közötti rendezése: 
11 napra esı normatíva összege: 7.543.554 Ft ~ 7544 eFt 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át csökkenti: 7544 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások ei-át csökkenti: 7544 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások: „-„7544 eFt 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  csökkenti: 7544 eFt-tal 

(Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Mőködési célú pénzeszközátadások ei-át megemeli: 7544 eFt-tal 
 (Magyarországi Evangélikus Egyház részére 
 2012.08.21-tıl 08. havi normatív hozzájárulás 
 összegének megfelelı támogatás biztosítása) 
D) 
A Mezıberényi Petıfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumot megilletı elıirányzat 
rendezése: 
  - Comenius pályázat:  1.946.812 Ft 1947 eFt 
  - AJTP 4.104.502 Ft 4104 eFt 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át csökkenti: 6051 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Támogatásértékő mőködési kiadások ei-át megemeli: 6051 eFt-tal 
 MVÖK: 6051 eFt: 
  - Comenius: 1947 eFt 
  - AJTP: 4104 eFt 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 6051 eFt-tal 
 (Petıfi Sándor Gimnáziumtól átvétel) 
  - Comenius: 1947 eFt 
  - AJTP: 4104 eFt 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
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 1.5./ Mőködési célú pénzeszközátadások ei-át megemeli: 6051 eFt-tal 
 (Mezıberényi Petıfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
 és Kollégium részére: 
  - Comenius program: 1.946.812 Ft ~ 1947 eFt 
  - AJTP: 4.104.502 Ft ~ 4104 eFt 
E) 
Önkormányzati támogatásnak megfelelı intézményfinanszírozás változása: 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át csökkenti: 10879 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások ei-át csökkenti: 9855 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás:  „-„6584 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó: „-„1778 eFt 
 1.3. Dologi kiadások: „-„864 eFt 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: „-„280 eFt 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások: 
 1.5./ Támogatásértékő mők. kiadások: „-„349 eFt 
 4. Felhalmozási kiadások ei-át csökkenti: 1024 eFt-tal 
 4.1. Beruházások: „-„144 eFt 
 4.2. Felújítások: „-„880 eFt 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  csökkenti: 10879 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át megemeli: 10879 eFt-tal 
F) 
Önkormányzati támogatás idıarányos elıirányzathoz viszonyított teljesítési többlet 
fedezetére: 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át megemeli: 8925 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.1. Mőködési bevételek ei-át csökkenti: 1846 eFt-tal 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 665 eFt-tal 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások ei-át megemeli: 7744 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás:  6170 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó: 1574 eFt 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
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 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 8925 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át csökkenti: 8925 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
508/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatát csökkenti: 85 eFt-tal 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás 
és ezzel egyidejőleg  
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatát csökkenti: 85 eFt-tal 
 1. Mőködési kiadások: 
 1.1. Személyi juttatások elıirányzata: „-„ 68 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzata: „-„ 17 eFt 
 841112 szakfeladat: Jogalkotás 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatát csökkenti: 85 eFt-tal 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési 
 szervnek folyósított támogatás 
és ezzel egyidejőleg  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatát              megemeli: 85 eFt-tal 
 1. Mőködési kiadások: 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Mőködési célú pénzeszközátadások 
 A Mezıberényi Erdélyi Kör részére 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§. szerint a kedvezményezettet 
számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a felhasználást követı 30 naptári 
napon belül, de legkésıbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/2. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával a két intézményt 
érintı átcsoportosítás elfogadását javasolta. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
509/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
- 1.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
- Egyéb mőködési kiadás (pénzeszköz átadás) 
   kiadási elıirányzatát       csökkenti      1.483 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 - Felhalmozási kiadási elıirányzatát      megemeli     1.483 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
510/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése: 
2. B. cím: 

- Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
 - Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 11 759 eFt-al 
 - TÁMOP 3.1.7  10 000 eFt 
 - Útravaló pályázat  1 659 eFt 
 - Német nemzetiségi Önkormányzat  100 eFt 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 

- Személyi juttatás elıirányzatát 3 106 eFt-al 
- Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 500 eFt-al 
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát 5 600 eFt-al 
- Ellátottak juttatása elıirányzatát 553 eFt-al 
- Beruházási kiadás elıirányzatát 2 000 eFt-al 
 - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 200 eFt-al 
 - Egyéb bevétel 200 eFt 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 

 - Beruházási kiadások elıirányzatát  200 eFt-al 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Öreg István fıigazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 



 25 

VI/3. Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a támogató határozati 
javaslatot kérte megszavazni. Dr. Novákné kötetét még ebben az évben tervezik 
megjelentetni, a munka a protestáns, szlovák evangélikus iskolatörténet alapvetı, hiánypótló 
alkotása.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
bizottsága is a kért 50 eFt támogatás odaítélését javasolta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
511/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés Megyei Múzeumok 
Igazgatósága részére 50.000 Ft anyagi támogatást nyújt Dr. Novákné Dr. Plesovszki 
Zsuzsanna PhD „Felekezetiség – iskola – interkulturalitás. A mezıberényi szlovák népoktatás 
1723 és 1890 között” címő munkájának megjelentetéséhez. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/4. Szlovák festett bútorok felajánlása ajándékként 
 
 
Siklósi István polgármester köszönetét fejezete ki Tóth Sándor Mezıberény, Vésztıi u. 35. 
szám alatti lakos által felajánlott adományért. A bútorok festését végzı is igen szép munkát 
végzett. Nem csak az elhelyezésre, hanem a leltárba vételre és a gondozásra is a muzeális 
győjtemény kerül kijelölésre.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiegészítésként elmondta, 
hogy a bútorokat Kıfalvi Lászlóné akvarellfestı végezte.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı is megjegyezte, nagyon szép munkát kap a város, köszönet érte. 
Kıfalvi Lászlóné amatır festı Tóth Sándor fafaragó munkáit festeni igen szép kivetelben. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel bocsátotta szavazásra, 
hogy nem csak a bútorok elhelyezésére, hanem a leltárba vételre és a gondozásra is a muzeális 
győjtemény kerül kijelölésre.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
512/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város lakosainak 
nevében a Tóth Sándor úr által ajándékozás címen felajánlott szlovák festett bútorokat 
köszönettel elfogadja. A képviselı-testület a felajánlott bútorok (1db asztal, 1 db sarokpad, 2 
db szék, 1 db gondolkodó szék, 1db saroktéka, 1 db pad, 1 db tükör) elhelyezésére, leltárba 
vételére és gondozására az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Győjteményét 
jelöli ki.   
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
 
VI/5. Parkolóhelyekre váltható bérletek (I. forduló) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Egy vállalkozás szertetett volna 
bérelni parkolóhelyet az irodájához közel. A szakmai bizottságok ülésein megfogalmazásra 
került, hogy a városban meglévı, kevés parkolóhelyek ne legyenek csökkentve, sıt az is 
felmerült, amennyiben olyan összeg lenne meghatározva bérletként, ami már a városnak is 
megérni, elterjedne, hogy a gazdagok kapnak lehetıséget. Az érvek alapján olyan döntés 
született, hogy a parkoló bérlet biztosításával egyelıre ne foglalkozzon a testület, erre 
irányuló rendeletmódosítás, szabályozás ne történjen. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
513/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem ért egyet a város területén 
meglévı parkolóhelyekre parkolóbérlet biztosításával, erre irányuló rendeletmódosítást, 
szabályozást nem kíván megalkotni.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/6. Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezetének elsı fordulós 

tárgyalása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı az írásos anyaghoz kiegészítésként elmondta, hogy az elsıkörös 
tárgyalásnál sok értékes észrevétel érkezett a bizottságoktól, beépítésükkel elég részletes 
szabályozást sikerült elıterjeszteni. Attól jó egy jogszabály, ha be is lehet tartani, ez az elsı 
körös elıterjesztés megfelel ezeknek a követelményeknek, és a következı ülésig még további 
észrevételekkel, igényekkel lehet élni. 
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Siklósi István polgármester a négy bizottság által véleményezett rendelet-tervezetet fontosnak 
tartotta a lakosság felé is megjelentetni, tudjanak észrevételekkel élni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a bizottsága által tett 
észrevételeket ismertette a bizottsági kiegészítésbıl. A tervezet a honlapon és a helyi újságban 
is kerüljön megjelentetésre, minél nagyobb körben olvassák, hogy tudatosuljon, mit kíván a 
testület elérni. Pl. még mindig tapasztalható a boltok elıtti italozás.  
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett a minél több helyen való megjelentetéssel, október 15-
ig be kellene érkezniük az észrevételeknek ahhoz, hogy az októberi testületi ülésre a 
kidolgozott rendelet-tervezet elkészüljön. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is fontosnak tartotta a 
lakosságra hagyatkozni, lehetnek értékes észrevételek. Bizottsága továbbtárgyalásra 
alkalmasnak tartja a tervezetet.  
 
 
Barna Márton képviselı jelezte, személy szerint is több észrevételt fog eljuttatni az anyag 
készítıihez. A rendeletben talán hivatkozni kellene magasabb jogszabályokra is egy-két 
esetnél, megerısítve azzal a szabályozást.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint az elıterjesztés jó alapanyag ahhoz, hogy egy 
betartható rendelet legyen megalkotva. A határozati javaslatot azzal bocsátotta szavazásra, 
hogy a lakosság felé a tervezet kifüggesztésre, honlapon közzétételre kerüljön annak 
érdekében, hogy javaslataikat 2012. október 15-ig el tudják juttatni az önkormányzathoz.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
514/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló rendelet tervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. A lakosság 
felé a tervezet kifüggesztésre, honlapon közzétételre kerül annak érdekében, hogy 
javaslataikat 2012. október 15-ig a Városházára el tudják juttatni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/7. Állattartási rendelet és a város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı tudatta, hogy 2012. október 1-jén hatályba lép az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása, 
miszerint „Mezıgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.”. 
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Az életbe lépı szabályozással összhangban Mezıberény Város Önkormányzata állatok 
tartásáról szóló 49/2005.(XI.28.)MÖK sz. rendeletét, valamint az ezt módosító 5/2012.(II.28.) 
önkormányzati rendeletet szükséges módosítani, ki kell iktatni egyes tiltó rendelkezéseket. 
Ezeket késıbb magasabb szintő jogszabály fogja szabályozni. A város helyi építési 
szabályzatáról szóló rendeletet is érinti minimálisan egy technikai változás. Kéri a három 
rendelet módosítását megszavazni, melynek megszavazásához minısített többségi (7 igen) 
szavazat szükséges. 
 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
kiegészítéseit ismertette a bizottsági kiegészítıbıl, melyet eredeti elıterjesztésként kért 
kezelni. A javított rendelet-tervezet is kiosztásra került. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 
38/2012.(IX.25.) önkormányzati rendelete 

 
az állatok tartásáról szóló 

49/2005.(XI.28) MÖK sz. rendelet módosításáról szóló 
 

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 
39/2012.(IX.25.) önkormányzati rendelete 

 
az állatok tartásáról szóló  

49/2005.(XI.28) MÖK sz. rendelet módosításáról szóló  
5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 
40/2012.(IX.25.) önkormányzati rendelete 

 
a város helyi építési szabályzatáról szóló  

11/2005.(II.28.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
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VI/8. Köznevelési és közoktatási intézmények mőködtetése és fenntartása 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a Nemzeti, köznevelési törvény és végrehajtási 
rendeletei arról rendelkeznek, hogy az idei évben szeptember 30-ig szándéknyilatkozatot kell 
kiadni azoknak az önkormányzatoknak, akik úgy gondolják, nem tudják fenntartani 
iskolájukat. Itt nincs ilyen gond, de mégis tárgyaljon róla a testület. Az Oktatási és Kulturális 
Bizottság ülésén kisebb vita alakult ki a fenntartás és az üzemeltetés kérdései között, ezért 
nem az elıterjesztett határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Olyan döntést kért hozni a 
testülettıl, hogy: „Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Mezıberényi 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat”intézményével kapcsolatban úgy dönt, hogy nem ad ki 
szándéknyilatkozatot a Köznevelési tv. 97.§ (2) bekezdés b.) pontja szerinti mőködtetést 
érintı kérdésrıl.” 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
515/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat”intézményével kapcsolatban úgy dönt, hogy nem ad ki szándéknyilatkozatot a 
Köznevelési tv. 97.§ (2) bekezdés b.) pontja szerinti mőködtetést érintı kérdésrıl. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
VI/9. Tiszteletdíjról lemondás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta. Az összeg sorsáról az átcsoportosításoknál rendelkezett a testület. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
516/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Burján 
Katalin képviselı a részére megállapított 2012. szeptember havi tiszteletdíjáról: 68.150 Ft-ról 
lemond.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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VI/10. Spektrum Alapítvány kérelme 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke kiegészítésként elmondta, 
hogy az alapítvány a korábban kapott támogatás önrészét módosította, ennek elfogadása 
történik a határozathozatallal. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
517/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Spektrum Alapítvány módosítási 
kérelmét, mely 2012. november 25-december 6. közötti Légy te is karácsonyi angyalka! 
rendezvénnyel kapcsolatos, elfogadja (módosított összköltségvetés 43.000.-Ft, önrész 
13.000.-Ft) és a 455/2012.(VIII.27) MÖK határozatot változatlan formában fenntartja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
 
VI/11. Mezıberényi Kosárlabda Klub kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a kérelmet. Az NB I./B osztályba feljutó férfi 
kosárlabda csapatnak több utánpótlás csapatot kell indítania, ehhez a feladathoz anyagi 
támogatásra van szükségük. Személy szerint kéri a klubot, vizsgálják meg a támogató bérletek 
kérdését, biztosan sokan segítenék vele a csapat mőködését.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága döntése 
értelmében kérte a klub támogatását. Összegszerőségérıl a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
döntött. A sportrendeletet módosítani szükséges, ezt bizottsága meg fogja tenni.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsági ülésükre 
a klub benyújtott egy költségvetést, 406 eFt a kiadási többletük. Bizottsága 400eFt odaítélését 
támogatta. Felhívta a klub figyelmét, hogy a TAO támogatást, amivel az elsı félévben most el 
kellett számolniuk, az utánpótlásra kell fordítani, erre figyeljenek a jövıben.  
 
 
Barna Márton képviselı gratulált a klubnak, hogy felmerték vállalni a magasabb osztályban 
szereplést, nagyon komoly személy és anyagi vonzatai lesznek. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát bocsátotta 
szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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518/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Mezıberényi 
Kosárlabda Klub támogatási kérelmét 400.000,- Ft-tal támogatja a 2012. évi általános tartalék 
terhére. A támogatási összeget 2012. október 1. napjáig átutalja az 53200046-11057707 
számlaszámra. 
A Mezıberényi Kosárlabda Klub a támogatás összegét az NB I B szereplés kiadásaihoz 
használhatja fel, nem rendeltetésszerő felhasználás esetén visszafizetési kötelezettség terheli. 
A támogatással 2012. december 31-ig köteles elszámolni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/12. Berényi Napok 2012. évi szervezésérıl, lebonyolításáról készült beszámoló 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a beszámoló elfogadását 
tolmácsolta bizottsága részérıl.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiemelte, hogy igen magas 
színvonalú, jól lebonyolított volt a Berényi Napok rendezvény. Az intézmény vállalta a 
tényleges bevétel és kiadás közti különbség biztosítását saját költségvetésébıl.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
519/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a Berényi Napok 2012. évi 
szervezésérıl, lebonyolításáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/13. Beruházás kötvény bevételbıl történı biztosítása 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a geotermikus energia program befejezıdött, a 
mőszaki átadás megtörtént, jelenleg az üzemelés kérdéseirıl folyik tárgyalás. A végszámlák 
kifizetéséhez nem érkeztek meg az állami támogatások, megoldásként elıfinanszírozásként 
kellene megszavazni a 128.407.189 Ft-ot a „Mezıberény” kötény bevételbıl. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság egyetértésével a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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520/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezıberény Város Önkormányzata a „Mezıberény” kötvény bevételbıl származó betéti 
állományból kívánja igénybe venni az alábbi beruházás esetében a számlák végösszegét: 
  - Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben – Geotermikus energia felhasználására: 

128.407.189 Ft 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházás esetében a fenti 
összegnek a „Mezıberény” kötvény bevételbıl történı lehívására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/14. Beruházás saját forrásának kötvény bevételbıl történı biztosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, mely szerint a Geotermikus 
energia felhasználására önerıforrás biztosítására van szükség. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, az 50 millió Ft 
önerı biztosítását támogatta a bizottsága. Megjegyezte, milyen jó, hogy van kötvénye a 
városnak, igaz kockázata is van.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint az sem mellékes, hogy egy adott esetben a 
nyereség vagy a veszteség nagyobb. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
521/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezıberény Város Önkormányzata a „Mezıberény” kötvény bevételbıl származó betéti 
állományból kívánja igénybe venni a következı beruházás esetében az alábbi pályázati saját 
forrás összeget: 
  - A Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben – Geotermikus energia 
felhasználására – saját forrás biztosítására: 50.000.000 Ft 
A 97/2012.(II.27.) sz. határozatban meghatározott összeg (279.421 eFt) kiegészítése a 
183/2012.(III.26.) sz. határozat 3. pontjában meghatározott összeggel: +50.000.000 Ft. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházás esetében a pályázati saját 
forrás összegének a „Mezıberény” kötvény bevételbıl történı lehívására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 



 33 

VI/15. Madárles helyreállítása 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint a madármegfigyelı a helyes megnevezés. A 
képek érzékeltetik az építmény állapotát. Sajnos nem érett a város egy ilyen létesítmény 
megbecsülésére.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke fontosnak tartotta a 
mőszaki ellenır felkeresését, megtudni a hiányosságok okát, mitıl gyengült meg a szerkezet. 
Sajnos az is igaz, hogy már széthordták az építmény nagy részét, életveszélyessé vált. 
Bizottsága az elbontást javasolja, ne kerüljön újraépítésre, hiszen nincs biztosíték arra, hogy 
nem hordanák szét ismételten. Egy vasból készített „vadles” lehetne megoldás.  
 
 
Barna Márton képviselı megerısítette, hogy a fényképezés óta is romlott a helyzet, 
életveszély áll fenn. Pl. tiltott, közösségellenes magatartáshoz sorolható, hogy egy 12 éves 
gyerek egy kisgyermekkel fenn mászkált. Mint körzeti képviselı el van keseredve, többször 
próbálták rendbe hozni az építményt, nem tudták megóvni. 
 
 
Körösi Mihály képviselı a lebontással egyetértett, életveszélyes helyzetrıl van szó, de más 
anyagból készített megfigyelı rendszer kialakítása ne legyen elvetve. 
 
 
Siklósi István polgármester elsıként a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát kérte 
megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
522/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény, 2955 hrsz.-ú területen, 
a Medvefejes tó partján lévı madármegfigyelı helyreállításával nem ért egyet. Az 
életveszélyes helyzet megszüntetése érdekében a madármegfigyelı elbontásáról intézkedik. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. október 15. 
 
 
Siklósi István polgármester javasolta, hogy a mőszaki problémák kivizsgálását rendelje el a 
testület, egy háromtagú bizottság megalakításával. Határozati javaslatot ismertet, kérte annak 
elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
523/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény, 2955 hrsz.-ú területen, 
a Medvefejes tó partján lévı megrongálódott madármegfigyelı mőszaki problémáinak 
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kivizsgálását rendeli el, miért mentek ilyen hamar tönkre a tartóoszlopok, miért nem kerültek 
beépítésre a szükséges tartóelemek, illetve a megfelelı karbantartás megtörtént-e abban az 
idıszakban, amíg használható volt a felépítmény. A kivizsgálás érdekében bizottságot alakít, 
tagjai: Barna Márton képviselı, Harmati László képviselı, Hernádi Mihály a Polgármesteri 
Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézıje.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              határozat szerinti érintettek 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester felhívta a lakosság figyelmét, ne közelítsék meg a létesítményt, 
bármelyik pillanatban összedılhet. A körbekerítés meg fog történni, bár sajnos már azt is 
többször elvitték.  
 
 
VI/16. OPSKK támogatási kérelme NKA pályázathoz 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az intézmény beadott kérelmét, a fenntartó részérıl elvi 
támogatás szükséges, a pályázat önerı biztosítást nem igényel. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
524/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó támogatja az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ „Népmővészeti alkotó tábor megvalósítása” pályázatának 
benyújtását a Nemzeti Kulturális alap Közmővelıdés és Népmővészeti Kollégiumához. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/17. OPSKK Könyvtára támogatási kérelme NKA pályázathoz 
 
 
Siklósi István polgármester a könyvtárt érintı pályázat esetében is javasolta az elvi támogatást 
megadni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
525/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó elvi hozzájárulását 
adja az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ könyvtára által, a Nemzeti Kulturális 
Közmővelıdés és Népmővészeti Kollégiumához. „magyar vonatkozású tematikus 
győjtemények tömeges digitalizálására, adatbázis építésre és internetes közzétételére" 
pályázat benyújtásához.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: értelem szerint 
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VI/18.  Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a soron következı testületi ülés idıpontja: 
2012. október 29. Napirendje: 1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 2./ Lakbér és 
egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata. 
 
Megköszönte a jelenlétet, figyelmet, a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. A képviselık 
zárt ülésen folytatják a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 

 
 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
 polgármester jegyzı 
 
 
 
                       Debreczeni Gábor                                                   Halász Ferenc  
 képviselı képviselı 
 jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 
 
      
 
 
 
 


