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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 26-án 
megtartott ülésérıl. 

 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Dr. Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács 
Edina, Kovács Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy 
Sándor képviselık. 

 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, meghívottak, 
intézményvezetık, érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, Kábel TV nézıit. Megállapította, 
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 
mindenki jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Harmati László és Körösi Mihály képviselıket.  
 
 
Siklósi István polgármester a napirendi pontokat ismertette a kiküldött sorrend 
kiegészítésével. A nyílt ülés bejelentéseként két elıterjesztés (19. és 20. sorszám) sürgıssége 
miatt került felvételre, valamint a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítását (21. sorszám) 
az ülés elıtt az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság véleményezte. A zárt ülésen 
összesen 11 bejelentés kerül megtárgyalásra. Kérte az ismertetett napirend elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
564/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl             
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl      
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 379/2012.(VI.25.)sz., 380/2012.(VI.25.)sz., 

454/2012.(VIII.27.)sz., 456/2012.(VIII.27.)sz., 458/2012.(VIII.27.)sz., 
460/2012.(VIII.27.)sz., 471/2012.(VIII.27.)sz., 485/2012.(IX.11.)sz., 
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486/2012.(IX.11.)sz., 492/2012.(IX.24.)sz., 493/2012.(IX.24.)sz., 
498/2012.(IX.24.)sz., 499/2012.(IX.24.)sz., 500/2012.(IX.24.)sz., 
501/2012.(IX.24.)sz., 502/2012.(IX.24.)sz., 503/2012.(IX.24.)sz., 
504/2012.(IX.24.)sz., 505/2012.(IX.24.)sz., 506/2012.(IX.24.)sz., 
507/2012.(IX.24.)sz., 508/2012.(IX.24.)sz., 509/2012.(IX.24.)sz., 
510/2012.(IX.24.)sz., 512/2012.(IX.24.)sz., 516/2012.(IX.24.)sz., 
539/2012.(X.29.)sz., 541/2012.(X.29.)sz., 543/2012.(X.29.)sz., 546/2012.(X.29.)sz., 
547/2012.(X.29.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Járási hivatalok kialakítása érdekében megkötött megállapodás pontosítása 
(557/2012.(X.29.)sz. hat.) 

II/3. Csabai Kolbászfesztivál (493/2012.(IX.24.)sz.  hat.) 
II/4. Önkormányzati adók felülvizsgálata (538/2012.(X.29.) sz. hat.) 
II/5. 2013. évi szemétszállítás (448/2012.(VIII.27.) sz. hat.) 
II/6. Kimutatás képviselık, bizottsági tagok megjelenésérıl 
II/7. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 

III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítése 

      III/1. Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
      III/2. Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 

háromnegyed éves teljesítésérıl 
IV./ Mezıberény Város 2013. évi költségvetési koncepciója 
V./ Bejelentések 

V/1. Tájékoztató Mezıberény város környezeti állapotáról 
V/2. Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi munkaprogramjának összeállításához 

javaslat 
V/3. Fenntartói nyilatkozat az OPSKK TÁMOP pályázatához 
V/4. 2013. évi Berényi Napok 
V/5. Az önkormányzat által fenntartott piacról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
V/6. Az állatok tartásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése  
V/7. Alföldvíz Zrt. megkeresése 
V/8. OPSKK Mővelıdési Ház kazánház tetıszigetelése 
V/9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

rendelet módosítása 
V/10. 2012. júliusi normatíva lemondás, pótigény következtében elıirányzat rendezés 
V/11. A Petıfi Sándor Gimnázium átadásának következtében elıirányzat rendezés 
V/12. Mezıberényi Kistérségi Óvoda elıirányzatának rendezése 
V/13. Köznevelési intézmények mőködtetése 
V/14. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/15. Mezıberény, Liget tér 2/A. (tőzoltóság) utólagos szennyvízbekötése 
V/16. Tiszteletdíjról való lemondás 
V/17. Beruházások saját forrásának kötvény bevételbıl történı biztosítása 
V/18. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/19. Mezıberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
V/20. Erdıtelepítés (határozat hatályon kívül helyezése) 
V/21. A talajterhelési díjról szóló 34/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítása  
V/22. Egyéb bejelentés 

VI./ Zárt ülés 
VI/1. MKÁI tanulóinak Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétele 
VI/2. Városi Közszolgáltató Intézmény állásfoglalás kérése 
VI/3. Kolozsi József ajánlata 
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VI/4. Felnıtt háziorvosi praxisjog rendezése 
VI/5. Hegyesi József és Hegyesi Józsefné kérelme 
VI/6. Telekrész kisajátítása (NIF Zrt.) 
VI/7. ”Komplex belvízrendezési program–Mezıberény” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megtárgyalása 
VI/8. Általános iskola üzemeltetésének átvételével kapcsolatos kérdések (szóbeli) 
VI/9. Humánsegítı és Szociális Szolgálat kérelme 
VI/10. Naperımő létesítése céljából telekvásárlási kérelem 
VI/11. HURO pályázatról beszámolás (szóbeli) 
VI/12. Egyéb bejelentés 

 
 
I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette  a 2012. október 29-i zárt, november 21-i rendkívüli 
nyílt üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
565/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. október 29-i zárt, és a 
november 21-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 
november 21-22-én az Erdıtelepítési program keretében vásárolt makkot, Boldisháton 14,7 ha 
területen elvetették.  
A beszámolóhoz Halász Ferenc képviselı tett fel írásban kérdést, szeretné tudni, milyen 
eredményre vezetett az egyeztetés a KÖFÉ-vel, és mikorra várható, hogy a geotermikus 
energiával lehessen főteni az intézményeket, kiváltva ezzel a földgáz felhasználást. 
Válasza, hogy további egyeztetés szükséges, bár azt az információt kapták, hogy el tudja 
fogadni a KÖFE azokat a kiegészítéseket, amiket elsısorban a kivitelezı tett, technikai 
módosításokat végzett a rendszeren annak érdekében, hogy ne kerüljön ki felszíni vizekbe 
semmilyen szennyezett víz. Sikerült odáig eljutni, hogy a szakemberek megtalálták azokat a 
megoldásokat, amivel a felmerült aggályok kiküszöbölhetıek. A főtés abban a pillanatban 
beindulhat, ahogy a KÖFE az üzemeltetési engedélyt kiadja.  
 
 
Halász Ferenc képviselı a választ elfogadta. 
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Siklósi István polgármester kérte beszámolója elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
566/2012.(XI.26.) 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 379/2012.(VI.25.)sz., 380/2012.(VI.25.)sz., 

454/2012.(VIII.27.)sz., 456/2012.(VIII.27.)sz., 458/2012.(VIII.27.)sz., 
460/2012.(VIII.27.)sz., 471/2012.(VIII.27.)sz., 485/2012.(IX.11.)sz., 
486/2012.(IX.11.)sz., 492/2012.(IX.24.)sz., 493/2012.(IX.24.)sz., 498/2012.(IX.24.)sz., 
499/2012.(IX.24.)sz., 500/2012.(IX.24.)sz., 501/2012.(IX.24.)sz., 502/2012.(IX.24.)sz., 
503/2012.(IX.24.)sz., 504/2012.(IX.24.)sz., 505/2012.(IX.24.)sz., 506/2012.(IX.24.)sz., 
507/2012.(IX.24.)sz., 508/2012.(IX.24.)sz., 509/2012.(IX.24.)sz., 510/2012.(IX.24.)sz., 
512/2012.(IX.24.)sz., 516/2012.(IX.24.)sz., 539/2012.(X.29.)sz., 541/2012.(X.29.)sz., 
543/2012.(X.29.)sz., 546/2012.(X.29.)sz., 547/2012.(X.29.)sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Az elıterjesztéshez a képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el, a polgármester a 
beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
567/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 379/2012.(VI.25.)sz., 
380/2012.(VI.25.)sz., 454/2012.(VIII.27.)sz., 456/2012.(VIII.27.)sz., 458/2012.(VIII.27.)sz., 
460/2012.(VIII.27.)sz., 471/2012.(VIII.27.)sz., 485/2012.(IX.11.)sz., 486/2012.(IX.11.)sz., 
492/2012.(IX.24.)sz., 493/2012.(IX.24.)sz., 498/2012.(IX.24.)sz., 499/2012.(IX.24.)sz., 
500/2012.(IX.24.)sz., 501/2012.(IX.24.)sz., 502/2012.(IX.24.)sz., 503/2012.(IX.24.)sz., 
504/2012.(IX.24.)sz., 505/2012.(IX.24.)sz., 506/2012.(IX.24.)sz., 507/2012.(IX.24.)sz., 
508/2012.(IX.24.)sz., 509/2012.(IX.24.)sz., 510/2012.(IX.24.)sz., 512/2012.(IX.24.)sz., 
516/2012.(IX.24.)sz., 539/2012.(X.29.)sz., 541/2012.(X.29.)sz., 543/2012.(X.29.)sz., 
546/2012.(X.29.)sz., 547/2012.(X.29.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
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II/2. Járási hivatalok kialakítása érdekében megkötött megállapodás pontosítása 

(557/2012.(X.29.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az egyeztetések alapján kialakult megállapodást, a 
személygépkocsi és sofır is átadásra kerül. A szakbizottságok támogatták a határozat 
meghozatalát. Tájékoztatta a lakosságot, hogy elıreláthatólag minden szolgáltatatás, ami 
eddig a hivatalban mőködött, ezután is helyben elérhetı lesz. A kormányhivatal részére a 
Városháza földszint keleti oldalán található irodák kerülnek átadásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
568/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a járási hivatalok kialakításához 
megkötött megállapodás pontosított mellékleteit megismerte, azt elfogadja, egyúttal 
felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás módosításának aláírására, 
valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
II/3. Csabai Kolbászfesztivál (493/2012.(IX.24.)sz.  hat.) 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke kiemelte, hogy az 
eseményen a bemutatkozás jól sikerült, Mezıberény hírneve öregbítıdött. Bizottsága 
javasolja a munkában résztvevıknek köszönetet mondani.  
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy a rendezvény lebonyolítása lényegesen a 
meghatározott költségkereten belül tudott maradni. Jó volt tapasztalni, hogy mezıberényi 
vállalkozók tevékenységüket segítendıen is egymásra találtak. Köszönetmondással kért 
szavazást. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
569/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. október 19-22-én 
megrendezett 16. Csabai Kolbászfesztivál szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 
szöveges tájékoztatást és pénzügyi beszámolót tudomásul veszi, és köszönetet mond a 
rendezvény szervezésében és lebonyolításában résztvevıknek, a vállalkozásoknak, 
civilszervezeteknek, mind azoknak, akik hivatalból, szinte kötelességszerően vettek részt a 
munkában. 
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II/4. Önkormányzati adók felülvizsgálata (538/2012.(X.29.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy nem ismert még a következı évi költségvetése az 
országnak, nem ismert, mi alapján történjen a helyi tervezés. Ennek ellenére a rendelet-
tervezet elıterjesztésre került, a bizottságok megtárgyalták. A képviselı-testület a helyi 
iparőzési adón kívül nem kíván más adónemnél változtatni. A gépjármőadó, a személyi 
jövedelemadó helyben maradó része %-os arányban csökkenni fog, nem lehet tudni, hogy 
támogatásként mit kap majd vissza az önkormányzat. Friss tájékoztatás, hogy a helyi 
iparőzési adónál változások várhatóak, sávos adóztatás fog történni a tervek szerint, de ez 
Mezıberény vállalkozóit nem fogja érinteni.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a 
városnak 6 adónembıl van bevétele. A gépjármőadónál a törvényi változások miatt, várhatóan 
34 millió Ft-tal kevesebb helyi adóbevétellel kell számolni. Az építményadó, telekadó, 
idegenforgalmi adó befizetésébıl 13 millió Ft bevétele származhat a városnak, ezeknél az 
adónemeknél az elıterjesztés szerint sem tervez adómértéket emelni az önkormányzat. 
Bizottsági ülésen az iparőzési adó és a magánszemélyek kommunális adójának változtatásáról 
tárgyaltak. A magánszemélyek kommunális adója forrása a szilárdhulladék szállítás 
költségének is, és biztos az, hogy a szemétszállítás díja nıni fog. A bizottság olyan döntést 
hozott, hogy a kommunális adó mértéke ne kerüljön emelésre, míg az iparőzési adónál az 
1,8%-os emeléssel szemben 1,9%-ra tett javaslatot.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérte, a hivatal adjon segítséget az iparőzési adó bevallás 
elkészítéséhez, tájékoztatást adjanak a kitöltéshez. A magánszemélyek kommunális adó 
kedvezmény igénybevétele is nagyon körülményes, egy ingatlan után vehetı igénybe, sok 
mindent kell hozzá igazolni. Kérdése, hogy a rendelet-tervezet függelékében szereplı civil 
szervezetek név és címjegyzéke végérvényes-e, vagy újból  kell-e regisztrálni, a változást 
hogy lehet bejelenteni? Felhívta a figyelmet, hogy a 9. § (1) bekezdésben hivatkozott törvény 
helyett már van újabb, kérné módosítani.  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı megköszönte az észrevételt, a rendelet megalkotásánál kéri 
figyelembe venni a javítást, helyesen a 2011. évi CLXXV. tv. fog szerepelni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke az ülésen kisebbségben 
maradt véleményét ismertette. Nem javasolta az iparőzési adó 0,1%-kal való emelését sem. 
Nem lehet tudni milyen változások lesznek, átalakul az egész támogatási rendszer, 
feladatfinanszírozás fog történni, vélhetıen az idei évnél kevesebb forrásból kell majd 
gazdálkodni, bár nem biztos.  A város most lett befektetı barát település, ott hivatkozás 
történt arra, hogy csökkentve lett két éve az iparőzési adó 0,1%-kal. Az emeléssel elért 8 
millió Ft jól jönne, de véleménye szerint most nem kellene meglépni. Jövıre, ha tényleg 
szőkösebbek a források, a berényi vállalkozók vannak annyira lokálpatrióták, hogy a 0,2%-
emelést sem vennék rossznéven. 
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Siklósi István polgármester az elmondottakat annyiban egészítette ki, hogy a bizottság elnöke 
a magánszemélyek kommunális adójának emelésénél is kisebbségben maradt, ott 
adónememelést szeretett volna. Személy szerint is azon volt, hogy emelni kellene az adón, de 
a hulladékgazdálkodásról szóló tv. sincs még kihirdetve. Az iparőzési adót érintıen a 8 millió 
Ft bevétel is fontos, nem ismert mibıl gazdálkodhat jövı évben az önkormányzat, ha az állam 
engedte volna, decemberben nagyobb pontossággal lehetett volna döntést hozni.  
 
 
Barna Márton képviselı véleménye szerint elértek az önkormányzatok egy olyan pontot, hogy 
nem a vállalkozásokat kell segíteniük, hanem vállalkozások alapításáról kell gondolkodni, 
remélni, hogy eredményes lesz.  
 
 
Siklósi István polgármester megemlítette, hogy a vállalkozó barát települések esetében a 
vállalkozók szempontjából jóval kedvezıbb kondíciókkal rendelkezı önkormányzatok voltak 
az 1% vagy az alatti iparőzési adó mértékkel. Mezıberény esetében az 1+1 %-ot díjazták.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztett határozati javaslatot azzal a módosítással 
bocsátotta szavazásra, hogy a magánszemélyek kommunális adója tekintetében sem történik 
adóemelés. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
570/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az építményadó, a telekadó, az 
idegenforgalmi adó, valamint a magánszemélyek kommunális adója tekintetében 2013. január 
01. napjától adómértéket nem kíván emelni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet megalkotása érdekében kérte a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság javaslatáról döntést hozni. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
571/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adókról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetben a helyi iparőzési adó mértékét 2013. évre 1,9 %-ban állapítja meg. 
 
 
Siklósi István polgármester az elfogadott mértékkel a rendelet-tervezetet bocsátotta 
szavazásra. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
Czirbuly Zoltánné a polgármesteri hivatal vezetı fıtanácsosa  Kovács Lászlóné kérdésére 
közölte, hogy a civilszervezeteknek csak akkor kell újra regisztrálni, bejelentést tenni, ha 
valamilyen változás történik. A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban 
kifejtette, több kérelmezı esetében tapasztalták, hogy pl. az adózónak három üres ingatlan is 
van a tulajdonában, így nem biztos, hogy célszerő mindegyik után biztosítani az 50% 
kedvezményt, az adóbevételre nem fog pozitív irányt mutatni.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megismételte, hogy a kérelem kitöltésének egyszerőbb módját 
kérnék a lakosok. Minden segítséget próbáljon megadni a hivatal a kérelmezıknek. 
 
 
Czirbuly Zoltánné a polgármesteri hivatal vezetı fıtanácsosa  jelezte, a testület által hozott 
rendelet szerint jár el a hivatal, és közel  500 eFt kedvezményt tudtak adni, csak tudták 
produkálni az igazolásokat.  
 
 
Siklósi István polgármester kérte írásban beadni a javaslatokat, hogy annak ismeretében 
tárgyalni tudja  a testület. Lezárta a napirendet. 
 
 
II/5. 2013. évi szemétszállítás (448/2012.(VIII.27.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester harmadik alkalommal javasolja az elnapolást, még mindig nem áll 
rendelkezésre a hulladékgazdálkodási törvény. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke az elnapolásról bizottsága 
egyetértését tolmácsolta. Nem ismert még mennyivel fog növekedni a szemétszállítási díj, és  
mivel a magánszemélyek kommunális adó mértéke nem lett megemelve, lehet nem fogja 
kifutni a szemétszállítást sem a befolyt összeg, holott másra is kellene belıle pénzt fordítani. 
Személy szerint ennek érdekében javasolta volna az adónem emelését.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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572/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi 
munkatervében augusztusi testületi ülésre tervezett „A 2013. évi szemétszállítás és a 
közterületek rendben tartásának kérdései” napirendi pontot legkésıbb a decemberi rendes 
testületi ülésen tárgyalja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: legkésıbb 2012. december 21. 
 
 
II/6. Kimutatás képviselık, bizottsági tagok megjelenésérıl 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
határozati javaslatát ismertette, megállapítva, hogy egyetlen egy képviselı, bizottsági tag sem 
mulasztott olyan mértékben, hogy indokolt lenne a tiszteletdíj csökkentése. 
 
 
Siklósi István polgármester a bizottság határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
573/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 34/2006. (X.17.) MÖK számú 
rendelet 4.§ (1), (6), valamint (7) bekezdésének megfelelıen a 2012. májustól 2012. 
novemberig terjedı idıszakra a képviselı-testületi valamint bizottsági üléseken való 
megjelenésrıl készített kimutatást tudomásul veszi, hivatkozva Mezıberény Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
11/2007.(V.23.) MÖK sz. rendelet 40. § (3) 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/7. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megfelelı, 
idıarányos teljesítésrıl számolt be, egy cím kivételével év végére megtakarítás mutatkozik. 
 
 
Siklósi István polgármester felsorolta az általa hozott döntéseket, a teljes rendelkezésre álló 
keret december 31-ig biztosítja a normál menetben történı intézkedéseket. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke örömmel állapította meg, 
hogy miután az elosztási elveket megváltoztatták a támogatásokkal kapcsolatban, a bizottság 
végrehajtotta a képviselı-testület ajánlását, maradéktalanul sikerült elosztani, vissza nem 
került pénz.  
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Siklósi István polgármester kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
574/2012.(XI.26.) 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 beszámolót elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves 

teljesítése 
       
III/1. Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet módosításával mintegy 8,4 millió Ft-tal kisebb 
nagyságrendő költségvetésrıl dönt a testület, mivel a gimnázium feladatátadás kapcsán 
kivonás történt.   
 
 
Harmati László képviselı elıadta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 
megerısítette, hogy a rendeletbe beépítésre került az elıirányzat csökkenés. Egyébként 
33.693 eFt növekedés lett volna a költségvetés támogatás miatt, de az intézmény átadása 
következtében 42.022 eFt pénzkivonás okán 8.329 eFt az elıirányzat csökkenés. Bizottsága 
javasolja a rendeletmódosítást.  
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet megalkotását kérte, melynek elfogadásához minısített 
többségi (7 igen) szavazatra van szükség. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
50/2012. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete 

 
Mezıberény Város Önkormányzata  

2012. évi költségvetésérıl  
szóló 6/2012.(II. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
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III/2.Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed 
éves teljesítésérıl 

 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézıje jelezte, hogy a I-III. negyedéves 
teljesítési és módosított elıirányzat adatokat figyelembe véve a bejelentések napirendnél 
átcsoportosítás történik négy tételben azokon a helyeken, ahol szükségesnek érezték. A 
jelenlegi teljesítési problémák a határozattal rendbe lesznek téve.  
 
 
Siklósi István polgármester elemezte, hogy a város gazdálkodásában idıarányosnak 
megfelelı, illetve annál egy kicsivel kedvezıbb kép mutatkozik, alacsonyabb kiadási, 
magasabb bevételi %-kal. Ez vonatkozik az intézményekre is, így december 31-ig biztonságos 
a gazdálkodás. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke az írásos adatokat 
ismertette, kiemelve, hogy a felhalmozási kiadások 50,6%-ra teljesültek, de a geotermikus 
energia beruházás nincs még elszámolva, év végére idıarányos lehet. A felújítási kiadások 
vannak elmaradva (22,2%), nem teljesítéssel pénzmaradvány várható. Intézményeknél a 
pénzügyi fedezet meg van a színvonalas, eddig megszokott mőködéshez. Bizottsága javasolja 
a beszámoló határozati javaslatának megszavazását.   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
575/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés 
bevételeit 6.266.453 eFt    elıirányzattal       
                       5.000.018 eFt    teljesítéssel, (ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel: 57658 eFt) 
kiadásait 6.266.453 eFt    elıirányzattal       
                       3.917.575 eFt     teljesítéssel, (ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás: 30214 eFt) 
az egyenleget 1.082.443 eFt-tal jóváhagyja, és a 2012. évi költségvetés alapján a 2012. I-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
IV./ napirend  
 
Tárgy: Mezıberény Város 2013. évi költségvetési koncepciója 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette a napirendet, csak sejtésekkel lehetett a koncepciót 
összeállítani, kicsivel kevesebb feladathoz, vélhetıleg lényegesen kevesebb forrás áll majd 
rendelkezésre. Az elıterjesztésben szerepelnek azok a nemzetgazdasági, nemzetközi 
körülmények, melyek meghatározzák az önkormányzat mőködését is. Felsorolásra kerültek az 
anyagban azok az elkötelezettségek, melyeket korábban bevállalt a képviselı-testület, 
megnézve, mik lehetnek azok az irányvonalak, amivel a biztonságos mőködést, gazdálkodást 
a következı évre is el lehet érni. Ismertette a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén tett 
javaslatait a koncepcióhoz, melyek a bizottság kiegészítıjében elfogadásra lettek 
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elıterjesztve. A koncepcióhoz konkrét számok nem szerepelnek, nem lehetett tudni mirıl 
tárgyaljon a testület. A kiadási oldal összeállításának próbája is komoly nehézségeket okozott.  
 
 
Kovács Edina képviselı a koncepciót alaposnak tartotta, jól lehet tájékozódni az anyagban. 
Szerepel benne, milyen tervei vannak az önkormányzatnak. Reményét fejezte ki, hogy a 
naperımő beruházás meg tud majd valósulni a hosszú távú környezetkímélı energia 
felhasználás érdekében, valamint jó lenne, ha meg tudna valósulni a Kálvin utcai óvoda 
kapacitás bıvítése, a Puskin utcai idısek otthonában a férıhelybıvítéssel járó felújítás, illetve 
a szociális szolgáltatásoknak a hálózati együttmőködését célzó projekt. A kastély beruházás is 
egy régen vágyott programja az önkormányzatnak, jelentıs fejlesztésre kerülne sor. Reményét 
fejezte ki, hogy az önkormányzat az önerıt hozzá tudja majd tenni a tervezett 
beruházásokhoz. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiemelte, hogy igen szépen 
elkészített, részletes anyagot készített a hivatal, még ha sok számadat nem is ismert. 
Személyes észrevételként javítást kért az anyagban, a 4. oldalon szerepel, hogy a pénzügyi 
szervezetek külön adója felezve lesz, azóta eldılt, ugyanazt a banki adót fogják fizetni a 
bankok, mint eddig tették. Az anyagban felsorolásra kerültek a folyamatban lévı és tervezett 
beruházások, valamint mindazok a határozatok, melyek végrehajtása pénzt igényel. 
Olvashatóak a bevételek növelése, kiadások csökkentése érdekében javasolt intézkedések is. 
A bizottsága kiegészítıjében ajánlott módosítások beépítésével javasolta a koncepció 
elfogadását. Azon túl saját véleményét is kérte figyelembe venni, a bevételek növelésénél a 4. 
gondolatjelnél megfogalmazott tétel kerüljön a kiadások csökkentéséhez, vagy 
átfogalmazásra: „a pályázati bevételek növelése elsısorban magas támogatási intenzitású 
pályázati lehetıségek felkutatásával”. Megerısíthetı, hogy a kiadáscsökkentés 6. 
gondolatjelnél leírtakra rá lesz kényszerítve az önkormányzat, jó ötletnek ítéli, hogy az 
intézmények karbantartási feladatait egy „mamutintézmény” lássa el. A testületnek van egy 
korábbi határozata, mely szerint meg kell vizsgálni a város által ellátott feladatok 
költséghatékonyabb ellátása érdekében az intézményei költségvetését, de mivel nem ismertek 
most még számok, késıbb kerülhet rá sor. Az elmondottakkal javasolja a koncepció 
elfogadását.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint az említett 72/2012.(II.27.) sz. határozatot, a 
348/2012.(VI.25.) számú módosító határozattal együtt hatályon kívül kell majd helyezni, 
okafogyottá vált az intézmények nagyarányú átalakításával.  
 
 
A koncepcióhoz több hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Siklósi István polgármester a koncepció elfogadásánál kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
kiegészítıjében szereplı, módosító javaslatokat eredeti elıterjesztésként kezelni azzal együtt, 
hogy az „Intézkedések a bevételek növelése érdekében” 4. gondolatjelben leírtak az 
„Intézkedések a kiadások csökkentés érdekében” felsorolások közzé kerüljön át. A koncepció 
elfogadását szavazásra bocsátotta.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
576/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény város 2013. évi 
költségvetési koncepciójáról készített elıterjesztést a módosítások átvezetésével eredeti 
elıterjesztésként kezelve elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
/Az elfogadott koncepció a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
V/1. Tájékoztató Mezıberény város környezeti állapotáról 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı az anyagot jónak tartotta, taglalja a lakóhelyi környezet 
állapotának alakulását. Felhívta a figyelmet arra, több lakos panasza, hogy sokan, 
mőanyaggal, gumival, enyvezett lemezzel főtenek, ami nagyon szennyezi a levegıt. Ezt 
biztos, hogy a szegénység is hozza, de az önkormányzatnak oda kellene hatni ennek 
megszüntetése érdekében, nagyon nagy szennyezıdést okoznak a környezetnek, valamint 
bosszúságot a szomszédoknak.  
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett az elmondottakkal, nem véletlen, hogy az 
önkormányzat az erdıtelepítésben gondolkodik, a város „tüdejét” jelentheti, annak 
ellensúlyozására is, hogy egyre többen térnek vissza a vegyes tüzeléshez.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a bizottsága által tett 
módosításokkal javított anyagot elfogadásra ajánlotta. A tájékoztató új elemként a 
geotermikus energiával is foglalkozik. A határozati javaslatban annyi módosítás legyen,, hogy 
a Hírmondóban a tájékoztató terjedelme miatt arról lesz értesítve a lakosság, hol érhetı el az 
anyag.  
 
 
Siklósi István polgármester elfogadásra ajánlotta a javított anyagot, a pontosított határozati 
javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
577/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a település környezeti állapotáról 
szóló tájékoztatást elfogadja és azt a lakosság részére a Városi Honlapon közzéteszi, a Városi 
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Hírmondóban értesíti errıl a lakosságot, jelezve hogy Mezıberény Város környezeti 
állapotáról további információ nyerhetı a Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium 
http://okir.kvvm.hu/ címő honlapján. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
V/2. Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi munkaprogramjának összeállításához javaslat 
 
 
Siklósi István polgármester a négy bizottság által támogatott 2. sz. határozati javaslatot 
bocsátotta szavazásra, a testület nem kíván javaslattal élni a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyőlésének 2013. évi munkaprogramjának összeállításához. Bárki önálló javaslattal élhet 
a megyei közgyőlés felé.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
578/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyőlésének 2013. évi munkaprogramjának összeállításához nem kíván javaslattal élni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. december 31. 
 
 
V/3. Fenntartói nyilatkozat az OPSKK TÁMOP pályázatához 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a kérelmet tárgyaló bizottságok támogatták a 
határozati javaslat megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
579/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó elviekben támogatja az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részvételét a „Kulturális intézmények részvétele a 
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címő TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton.  
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a következı 5 évben nem hoz olyan 
döntést, mely a fenntartási kötelezettséget akadályozná. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: értelem szerint 
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V/4. 2013. évi Berényi Napok 
 
 
Siklósi István polgármester a véleményezı bizottságok álláspontját kérte ismertetni, mivel 
döntéshozataluk különbözı.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıvezette, hogy 
bizottsága az 1/A és 2/A határozati javaslatot támogatta, vagyis augusztus 18-20 között (3 
nap) kerüljön megrendezésre a Berényi Napok, valamint az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ kösse meg a Magna Cum Laude zenekarral a 2013. évi Berényi Napok rendezvényen 
való fellépésrıl szóló megállapodást 1,2 millió Ft + Áfa összegért. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdaság Bizottság elnöke jelezte, támogatták a 
rendezvényt, szükség van a szórakozásra, elıbb utóbb jó lenne, ha kiállítást is tudna rendezni 
a város. Bizottságuknál az volt a kérdés, két vagy három napos legyen, döntés majd a 
költségvetés ismeretében, januárban történjen. Az együttes fellépésre hívását támogatták.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a bizottsága által 
támogatott 1/A határozati javaslatról kért szavazást, nem mond ellent a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság határozati javaslatának.   
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint, egy napos rendezvényen nagy zenekar élı 
koncerttel, arányában nem kerül sokkal kevesebbe, mint ha három napra elosztva még további 
rendezvények is lennének.  Azt is tudni kell, hogy a zenekar bizonyos személyi 
kapcsolatoknak köszönhetıen vállalja ennyiért a fellépést.  
 
 
Harmati László képviselı egyetértett azzal, hogy fajlagosan tényleg nem kerülne sokkal többe 
a három nap, és akkor már jönnének vásározók, vendéglátósok is, nagyobb lenne a bevétele a 
rendezvénynek, illetve az intézménynek. A költségvetésben meghatározott részbıl esetleg 
arra lesz lehetıség, hogy több helybeli, környezıbeli elıadó lesz felkérve. A Magna Cum 
Laude zenekarral természetesen idıben kell tárgyalni.  
 
 
Siklósi István polgármester az 1/A és 2/A határozati javaslatokat bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta: 
 
 
580/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja, hogy 2013. évben a 
Berényi Napok 2013. augusztus 18-19-20. között kerüljön megrendezésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika OPSKK igazgató 
Határidı: értelem szerint 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
581/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ megkösse a Magna Cum Laude zenekarral a 2013. évi 
Berényi Napok rendezvényen való fellépésrıl szóló megállapodást 1,2 millió Ft + Áfa 
összegért. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Smiriné Kokauszki Erika OPSKK igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/5. Az önkormányzat által fenntartott piacról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztésben leírt technikai szabályozás értelmében kérte a 
rendelet hatályon kívül helyezését. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javasolta a 
rendeletalkotást, melyhez minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
51/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat által fenntartott piacról szóló 21/2004.(VII.05.)MÖK sz. rendelet hatályon 

kívül helyezésérıl 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
V/6. Az állatok tartásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése  
 
 
Siklósi István polgármester az elıbbihez hasonlóan formai okoknál fogva kérte a rendelet 
hatályon kívül helyezését. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javasolta a 
rendeletalkotást, melyhez minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
52/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete 
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az állatok tartásáról szóló 49/2005.(XI.28.)MÖK sz. rendelet és az állatok tartásáról szóló 
49/2005.(XI.28.) MÖK sz. rendelet módosításáról szóló 5/2012.(II.28.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
/A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. mellélete./ 
 
 
V/7. Alföldvíz Zrt. megkeresése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az elmúlt év végén Halász Ferenc képviselı 
úrnak volt az a javaslata, hogy a közkifolyóknál csökkentsék le az átfolyó víz mennyiségét, 
ezáltal meg lehetne nyitni olyan közkifolyókat, amelyeket rászorultság indokol. Az idei évben 
Barna Márton képviselı is szorgalmazta a megoldást, és most megérkezett a Zrt. által tett 
kezdeményezés is. İk akkor köthetik ki a nem fizetı fogyasztóktól a vizet, amennyiben 150 
m-en belül elérhetı közkifolyó van. A döntéssel a testület azokat segítené, akik önhibájukon 
kívül olyan helyzetbe kerültek, hogy már a számlákat nem tudják fizetni. A városban jelenleg 
50 használaton kívül helyezett közkifolyó van, személy szerint 15 visszaállítását javasolta a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén. A határozati javaslat tartalmazza a megnevezéseket, a 
térképen pedig jól látható, hogy elsısorban azokra a területeke történt az elosztás, ahol döntı 
mértékben szociálisan hátrányosabb helyzető lakók vannak. Az önkormányzat feltétele, hogy 
minden közkifolyónál az átfolyó víz mennyiségét csökkentse az Alföldvíz Zrt., elérve, hogy 
csak saját használatra vételezzenek vizet.  
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester kérte, a Bajcsy Zs. utca 56. szám helyett a 20. szám alatt 
lévı kút kerüljön megnyitásra, azon a részen sokkal nagyobb a rászorultság.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága egyhangú 
támogatását tolmácsolta a hivatal által nevesített 15 közkifolyó visszahelyezésérıl. Az 
alpolgármester asszony kérését is támogatandónak tartotta.  
 
 
Barna Márton képviselı köszönetét fejezte ki a vízmő szakemberének Czerovszki Zsoltnak, 
hogy kikísérletezve csökkenthetı az átfolyó víz mennyisége. 
 
 
Halász Ferenc képviselı felvezette, hogy az ókerti részen jelzett kutak esetében a lakossági 
fórumon egyeztetne, változás esetén kérné majd azt figyelembe venni. 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, a kutaknál szükséges átalakítási 
munkákat az Alföldvíz Zrt. finanszírozza. Az Ókertben jogosnak tartja az egyeztetést, az ott 
lakók jobban tudják, hol lehet fontosabb az ellátás.  A jelzett módosításokkal 
határozathozatalt javasolt.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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582/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a víziközmő-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 58.§ (6) bekezdése alapján hozzájárulását adja az Alföldvíz Zrt. 
részére Mezıberény város területén 15 db közkifolyó – üzembe helyezéséhez, azzal, hogy a 
Mezıberény Város területén található összes közkifolyó esetében a jelenleg alkalmazottakhoz 
képest csökkentve legyen az átfolyó víz mennyisége.  
Üzembe helyezés a Szent János u. 43. szám, Új telep u. 10. szám, Várkonyi u. 20. szám, 
Vésztıi u. 53. szám, Bajcsy Zs. u. 20. szám, Táncsics u. 49. szám, Mátyás Király u. 65. szám, 
Szénáskert u. 43. szám, Budai Nagy A. 13. szám, József A. 67. szám, Olajfa u. 11. szám, 
Vasút u. 13. szám, Jókai 25. szám, Ókert 17. szám,  Ókert 48. szám elıtti közterületeken. 
Amennyiben valamelyik nem állítható vissza, akkor helyette (sorrendben): Katona J. 14. 
szám, Ókert 26. szám, Madarász u. 83. szám elıtti közkifolyó kerüljön visszaállításra. Az 
Ókert kutak visszaállításánál figyelembe lesz véve a lakossági fórumon történt egyeztetés 
eredménye. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/8. OPSKK Mővelıdési Ház kazánház tetıszigetelése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a SzőcsNet Kft. kérelmét. A 
kazánház tetıszigetelési munkálatainak elvégzésére Lipták Pál vállalkozó adott két árajánlatot 
10 illetve 15 év garanciavállalás mellett.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága döntése 
értelmében kérte a 15 éves garanciavállalással a magasabb bruttó forrást biztosítsa a testület, 
az épület állagmegóvása történjen meg.  Lipták Pál vállalkozónak jók a referenciamunkái 
Mezıberényben.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
583/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mővelıdési Ház 
kazánház tetıszigetelési munkálatainak elvégzésére bruttó 951.789,- Ft forrást biztosít a 2012. 
évi általános tartalék terhére.  
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy Lipták Pál vállalkozóval az általa adott 
árajánlat alapján 15 év garancia vállalása mellett a munkák elvégzésre megbízást adjon. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal, a munka elvégzésére 2012. december 31. 
 
 
Siklósi István polgármester a SzőcsNet Kft. levele értelmében javasolta, járuljon hozzá a 
testület, hogy a SzőcsNet Kft. által használt emeleti részben, saját költségükre a főtés 
kialakítását elvégezzék. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
584/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Fı u. 4-6. szám 
alatti ingatlanrészben a SzőcsNet Kft., az általa használt emeleti részben saját költségére a 
főtés kialakítását elvégezze.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı:értesítésre azonnal 
 
 
V/9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló rendelet 

módosítása 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tudatta, hogy 
törvényességi észrevétel miatt kerül sor a rendelet módosítására, pl. olyan térítési díjak is 
megállapításra kerültek, melyek nem tartoznak a rendelet hatálya alá. Bizottsága javasolja a 
rendelet módosítását.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását, a rendeletalkotáshoz 
minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
53/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
V/10. 2012. júliusi normatíva lemondás, pótigény következtében elıirányzat rendezés 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával a határozati 
javaslat elfogadását kérte.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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585/2012.(XI.26.) 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 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át                                              megemeli: 627 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át              megemeli: 627 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át  megemeli: 627 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát   megemeli: 494 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát   megemeli: 133 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át                                               csökkenti: 372 eFt-tal 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át                      csökkenti: 3 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át               csökkenti: 375 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át                  csökkenti: 375 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát                                                csökkenti: 293 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát                                 csökkenti:  79 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                                  csökkenti:    3 eFt-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
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 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át                                                 megemeli: 5168 eFt-tal 
1. Mőködési bevételek 

 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át                megemeli:   272 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át            megemeli: 5440 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
5. alcím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át               megemeli: 5440 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
5. alcím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                               megemeli: 5440 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/11. A Petıfi Sándor Gimnázium átadásának következtében elıirányzat rendezés 
 
 
Siklósi István polgármester az elıirányzat rendezése érdekében a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság támogatásával határozathozatalt javasolt. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
586/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át                                                csökkenti: 74178 eFt-tal 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át                csökkenti: 7349 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                           csökkenti: 81527 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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V/12. Mezıberényi Kistérségi Óvoda elıirányzatának rendezése 
 
 
Siklósi István polgármester az óvoda esetében is, a véleményezı bizottság támogatásával 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásként közölte, a 
bélmegyeri óvodában létszámleépítés miatt többletköltség merült fel, amit Bélmegyer 
Képviselı-testülete finanszíroz, a mezıberényi önkormányzat felé meg fogja fizetni.   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
587/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                         megemeli: 2968 eFt-tal 
 (Bélmegyer Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz) 
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: 2968 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át               megemeli: 2968 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát  megemeli: 2647 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát  megemeli:   171 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát megemeli:   150 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/13. Köznevelési intézmények mőködtetése 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy 2013. január 1-tıl az önkormányzat az általános 
iskolával kapcsolatban az üzemetetıi feladatokat látja el, fenntartó jogosultsága nem lesz. A 
mőködtetés költségét, a rezsiköltség, a funkcionális alkalmazottak bérét kell az 
önkormányzatnak viselnie. Sok tisztázatlan kérdés van még, az átadás-átvétellel kapcsolatos  
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törvényt a mai napon fogadta el a kormány. Január 1-tıl módosítani kell az intézmény alapító 
okiratát. Elıre láthatóan az átalakításból a gyerekek, szülık nem fognak észrevenni semmit. 
Az intézmény ugyanúgy fogadja a bélmegyeri felsı tagozatos gyerekeket, és ugyanúgy ellátja 
pedagógusokkal a bélmegyeri alsó tagozatos gyerekek oktatását, mint ahogy ellátja a muronyi 
alsó és felsı tagozatos gyerekek nevelését, oktatását is. A testület elé 5 határozati javaslat lett 
elıterjesztve, dönteni kell, hogy a funkcionális feladatot ellátó dolgozókkal mi történjen, arra 
törekedve, hogy mindenkinek munkát lehessen biztosítani, ha nem is ugyanazon a területen. 
Az óvodával kapcsolatban csak olyan intézkedéseket kell megtenni, ami az iskola átadásával 
összefüggésben történik, így dönteni kell a gazdálkodással kapcsolatos átvételrıl. A törvény 
elfogadását követı 10 munkanapon belül kötelezı jelleggel intézkedéseket kell meghozni, 
melyhez a járási tankerületi felügyelettıl remélhetıleg segítség érkezik.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke az 5 határozati javaslatot 
ismertette, melyeket bizottsága elfogadásra ajánlott.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kifejtette, nagy reform elıtt 
áll az oktatási intézmény, sok minden még tisztázatlan, de véleménye szerint minden 
kialakulhat év végére, és a gyermekek a változásból semmit nem fognak észrevenni, az 
intézményben dolgozóknak pedig a képviselı-testület próbál helyet találni. A határozati 
javaslatokat elfogadásra ajánlották, azok módosíthatóak lesznek a tárgyalások függvényében.  
 
 
Barna Márton képviselı elıadta, hogy a gimnázium esetében alaptalan volt a félem a 
változással szemben, zökkenımentes volt az átadás-átvétel, a dolgozók megtarthatták 
munkahelyük. Sajnos ez az általános iskola esetében kérdéses. 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı felvetése arra irányult, hogy mivel az intézményi 
átszervezések miatt a helyi iskolák nem fognak majd gazdasági feladatot ellátni, elmondható-
e, hogy  a gazdasági területen dolgozóknak is igyekszik a képviselı-testület feladatot találni?  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy zárt ülésen tárgyalni fog a testület a technikai 
dolgozók helyzetérıl. A testületnek kell felvállalni azt a döntést, kit hova fog áthelyezni, 
függetlenül attól, hogy december 31-ig az iskola igazgatója a munkáltató. Javasolta a 
technikai dolgozók megfogalmazást „funkcionális feladatokat ellátó” dolgozókra javítani a 4. 
sz. határozati javaslatban.  A 2 és 3-as számú határozati javaslatnál a határidıként megjelölt 
konkrét dátumot ki kell venni, nem biztos, hogy december 31-ig a társulásokkal kapcsolatos 
tárgyalások rendezıdhetnek. Akár néhány napon belül újabb határozathozatalok is 
szükségessé válthatnak. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Siklósi István polgármester az 5 határozati javaslatot, az elıbbiekben ismertetett 
módosításokkal szavazásra bocsátotta.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
588/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza dr. Földesi Szabolcs 
jegyzıt, hogy a 2013. január 1-tıl állami köznevelési feladatot ellátó intézménynél az alapító 
okirat felülvizsgálatát és a szükséges módosítást, vagy megszüntetést a Képviselı-testületnek 
döntésre elıkészítse. 
Felelıs: dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: Törvényjavaslat elfogadását követı 10 nap 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
589/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a 2013. január 1-tıl állami köznevelési feladatot ellátó Önkormányzati 
társulás társulási magállapodás – általános iskolai oktatásról és nevelésrıl szóló megállapodás 
– megszüntetésével és elszámolással kapcsolatos elıkészületeket megtegye.  
Felelıs: Siklósi István 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
590/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a 2013. január 1-tıl továbbra is az önkormányzati köznevelési feladatot 
ellátó Önkormányzati óvodai nevelésrıl szóló intézményi mikrotérségi társulást 
felülvizsgálatával, esetleges megállapodás módosításával, vagy megszüntetésével kapcsolatos 
tárgyalásokat folytasson a társulási megállapodásban érintett polgármesterekkel, valamint az 
intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan intézkedéseket tegyen, hogy a Kistérségi Óvoda 
gazdálkodási feladatait 2013. január 1-tıl a Polgármesteri Hivatal lássa el.  
Felelıs: Siklósi István 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
591/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy 2013. január 1-tıl 
az állami köznevelési feladatot ellátó intézmény mőködtetését a Városi Közszolgáltató 
Intézmény lássa el. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az állami köznevelési 
feladatot ellátó Intézmény mőködtetési feladatát ellátó funkcionális feladatokat ellátó 
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dolgozók Városi Közszolgáltató Intézményhez való átsorolással kapcsolatos intézkedéseket 
megtegye. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Nagy Sándor igazgató 
Határidı: Intézkedésre azonnal, legkésıbb 2012.12.31. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
592/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy 2013. január 1-tıl az állami köznevelési feladatot ellátó intézmény 
átadás-átvételével kapcsolatban a törvény szerinti jegyzıkönyv felvételével a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ képviseletében eljáró intézmény székhelye szerint illetékes 
tankerületi igazgatóval a megállapodást megkösse.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal, legkésıbb 2012.12.15. 
 
 
V/14. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával határozathozatalt 
kért.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
593/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.) 
Jogi feladatok ellátása: 
4 hó x 190,5 eFt/hó = 762 eFt 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                             megemeli: 762 eFt-tal 
 (Jogi feladatok ellátása) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                               csökkenti: 762 eFt-tal 
2.) 
Mezıberény Kötvény kamat- és hiteltörlesztése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

2. Felhalmozási bevételek 
 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 
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 2.1./Pénzügyi befektetések bevételei ei-át                                  megemeli: 621 eFt-tal 
 (Felhalmozási kamatbevétel) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 7. Finanszírozási célú kiadások, hitelek törlesztése 

és kötvény beváltás kiadásai 
 7./Fejlesztési célú – Mezıberény kötvény törlesztés ei-át      megemeli: 12763 eFt-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát megemeli: 2991 eFt-tal 
 (Kamatkiadás 841126-0 szakf.) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                           csökkenti: 15133 eFt-tal 
3.) 
a) 
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás bevételi elıirányzatának rendezése: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                    csökkenti: 3169 eFt-tal 
 (890441 szakf. – Rövid idıtartamú közfogl.) 
és ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                    megemeli: 3169 eFt-tal 

(890442 szakf. –Fogl. hely. tám. jog. hosszabb idıtart. közf.) 
b) 
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás kiadási elıirányzatának rendezése: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás ei-át                                                         csökkenti: 3989 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei-át                                             csökkenti:  538 eFt-tal 
 (890441 szakf. – Rövid idıtartamú közfogl.) 
és ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás ei-át                                                        megemeli: 3989 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei-át                                           megemeli:   538 eFt-tal 
 (890442 szakf. – Fogl. hely. tám. jog. hosszabb idıtart. közf.) 
4.) 
Informatikai hálózat átvétele a Békési Kistérségi Társulástól: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4.1. Beruházások ei-át                                                       csökkenti: 13425 eFt-tal 

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

és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
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4. Felhalmozási kiadások 
 4.3. Egyéb felhalmozási kiadások 
 4.3./ Támogatásértékő felhalmozási kiadások ei-át                   megemeli: 13425 eFt-tal 
 (841403-26 szakf. – Informatikai hálózat átvétele a 
 Békési Kistérségi Társulástól) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/15. Mezıberény, Liget tér 2/A. (tőzoltóság) utólagos szennyvízbekötése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Az Alföldvíz Zrt. 
megterveztette a bekötést a telekhatáron belülre, költsége bruttó 324.405 Ft. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság ülésén jelezte, a testületi ülésig árajánlat lesz kérve, hogy a belsı rákötés 
a rendszerre mekkora költséget igényelne. A Berény-Csı Bt. ajánlatot készített bruttó 210.811 
Ft összegben. A vállalkozás autentikus az Alföldvíz Zrt. bekötéseivel kapcsolatosan. A 
bekötést indokolja az is, hogy a katasztrófavédelmi ırs rá tud majd kötni a 
szennyvízhálózatra, és az önkormányzatnak sem kell talajterhelési díjat fizetni.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága úgy 
döntött, hogy a bekötést meg kell ejteni, példát is mutatva ezzel a rákötésre biztatott lakosok 
elıtt. A beérkezett árajánlatok alapján javasolta, hogy összesen 540.000,-Ft kerüljön 
biztosításra a költségvetés általános tartaléka terhére.  
 
 
Siklósi István polgármester a javaslatot szavazásra bocsátotta, mivel a pénzügyi osztály 
megerısítette, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítható az 540.000,-Ft. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
594/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény, Liget tér 2/A. szám 
alatti önkormányzati ingatlan szennyvízbekötésére maximum bruttó 540.000,-Ft-ot biztosít a 
2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A munka elvégzése érdekében: 
- az Alföldvíz Regionális Víziközmő-szolgáltató Zrt. 255.437,-Ft + ÁFA (27%) azaz bruttó 

324.405,- Ft összegő ajánlatát telekhatáron belüli szennyvízbekötésének tárgyában 
elfogadja, 

- a Berény-Csı Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Békés, Lánc u. 40. szám) 165.993,-Ft + ÁFA 
azaz bruttó 210.811 Ft összegő ajánlatát az ingatlan csonkról történı szennyvízbekötése 
tárgyában elfogadja.  

A Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ajánlatok alapján 
bonyolítsa le a beruházást. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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V/16. Tiszteletdíjról való lemondás 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
595/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Hantos 
Katalin, önkormányzati bizottság nem képviselı tagja, a részére megállapított május-
november havi tiszteletdíjáról: 147.700 Ft-ról lemond.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/17. Beruházások saját forrásának kötvény bevételbıl történı biztosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával javasolta a 
határozat meghozatalát.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
596/2012.(XI.26.) 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: 
  - 6500 eFt: A határon átnyúló informatikai hálózatbıvítés érdekében, pályázati 

sajáterıként 
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 
 
 
V/18. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával szavazásra 
bocsátotta az átcsoportosítást.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
597/2012.(XI.26.) 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: 184 eFt-tal 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás 
és ezzel egyidejőleg  
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatát                                csökkenti: 184 eFt-tal 
 1. Mőködési kiadások: 
 1.1. Személyi juttatások elıirányzata: „-„ 148 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzata:  „-„ 36 eFt 
 841112 szakfeladat: Jogalkotás 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatát             csökkenti: 184 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: 184 eFt-tal 
 1. Mőködési kiadások: 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Mőködési célú pénzeszköz átadások 
 A Mezıberényi Német Hagyományápoló Egyesület 
 részére, gyermekprogramjai megvalósításához támogatás biztosítása 
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 
 
 
V/19. Mezıberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által 
beadott kérelmet, melyben kéri 19.070. Ft víz, illetve 17.674 Ft gázköltséget elılegezzen meg 
számukra az önkormányzat, annak érdekében, hogy ne szüntessék meg a szolgáltatást a 
közösségi házban. A szolgáltatók által kiadott fizetési felszólításokból nem egyértelmő, hogy 
csak a kérelemben leírt tartozás áll fenn. Számára megdöbbentı, hogy ilyen fontos kérdés 
esetén senki nem képviseli az önkormányzatot, javaslata az, hogy kerüljön visszavételre a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzattól 2012. december 1-i hatállyal a közösségi ház. Volt már 
erre példa, és a jövıben nem is kíván ezzel a vezetéssel ilyen jellegő támogatásról tárgyalni. 
Nyílván a költségek a városi önkormányzatra fognak szállni, viszont esetleg más célra, jobban 
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ki lehetne használni az ingatlant, továbbra is a cigányság érdekeinek megfelelıen, de nem 
olyan módon, ahogy jelenleg történt.  
 
 
Harmati László képviselı emlékezete szerint néhányan mondták, nem kell visszaadni az 
épületet a nemzetiségi önkormányzatnak, tudták, hogy finanszírozási gondok lesznek elıbb-
utóbb.   
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett az elmondottakkal, de a testület adott egy „tisztalapot” 
az elızı után felállt új cigány nemzetiségi önkormányzatnak, de most sem tudtak élni a 
lehetıséggel.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester határozati javaslatot ismertetett, melyet 
szavazásra bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
598/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 1-jei hatállyal a 
Mezıberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak biztosított közösségi házat 
(Mezıberény, Kérhalom u. 10. sz.) visszaveszi, más formában kívánja mőködtetni, 
üzemeltetni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/20. Erdıtelepítés (határozat hatályon kívül helyezése) 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy az 553/2012.(X.29.) sz. határozat hatályon kívül 
helyezésére van szükség, mivel az erdıtelepítéshez külön cég biztosítja a makkot, és külön 
cég végzi a vetést, így a Jázmin Szolgáltató Kft.-vel nem jöhetett létre megállapodás. A vetés 
már megtörtént, intézkedni lehetett az 554/2012.(X.29.) sz. határozat értelmében. Kérte a 
határozat hatályon kívül helyezését.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
599/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi az 553/2012. 
(X.29.) sz. (erdıtelepítés megállapodás-kötés) határozatát. 
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V/21. A talajterhelési díjról szóló 34/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítása  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A rendelet módosítását az 
indokolja, hogy 2012. december 31. a határidı a csatornarákötésre, de a szolgáltató nem tud 
maradéktalanul eleget tenni vállalásának, így a lakosok sem tudnak a rendszerhez csatlakozni. 
Információ alapján 53 lakosnak elkészültek a tervei, de még kb.140 fınek várni kell rá. Az 
Alföldvíz Zrt. vállalta a tervek elkészítését év végig. A rendelet módosítását elfogadásra 
ajánlotta, melyben 2013. március 31. napja szerepel, illetve „az Alföldvíz Regionális 
Víziközmő-szolgáltató Zrt. részére a bekötési hozzájárulás összegét megfizette” kitétel, ha 
esetlegesen a vízi-közmő nem tudja tartani ígéretét, csúszik a tervezési munkával. Az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatta a rendelet módosítását. A rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
54/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

 
a talajterhelési díjról szóló 34/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./ 
 
 
V/22. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy közmeghallgatással egybekötve a következı 
testületi ülés idıpontja december 21. Napirendje: 1./ Mezıberény Város 2013. évi 
költségvetésének I. fordulós tárgyalása, 2./ A Képviselı-testület 2013. évi munkatervének 
elfogadása, 3./ 100 éves Mezıberény sportja beszámolója. A közmeghallgatás tárgya: a város 
2013. évi költségvetése. 
 
 
Megköszönte a jelenlévık, Kábel TV nézıinek figyelmét, az ülést befejezettnek nyilvánította, 
a képviselık zárt ülésen folytatják munkájukat.  
 

k.m.f. 
 

 
                Siklósi István                                                                    Dr. Földesi Szabolcs 
                  polgármester                                                                       jegyzı 
 
 
 
                Harmati László                                                                 Körösi Mihály 
                    képviselı                                                                           képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                                    jkv.hitelesítı 


