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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án 
megtartott ülésérıl. 

 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Barna Márton, Dr. Burján Katalin, Debreczeni 

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

                         
                        (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg 

az ülésre.) 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, a hivatal 
osztályvezetıje, meghívottak, intézményvezetık, érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, vendégeket. Megállapította, 
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 
11 fı jelen van.  
 
Ismertette, hogy az aljegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Barna Márton és Kovács Edina képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a napirendek megtárgyalása elıtt a város új 
jegyzıjének eskütételére kerül sor. Május 1-jétıl Dr. Földesi Szabolcs Mezıberény város 
jegyzıje, aki korábban Csárdaszállás jegyzıje volt, így önkormányzati gyakorlatával, 
tudásával tudja segíteni az önkormányzat munkáját. Felkérte Dr. Földesi Szabolcsot a 
köztisztviselıi eskü letételére. 
 
A jelenlévık felállva hallgatták meg az eskütételt. 
 
(A köztisztviselıi eskü aláírt példánya a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı megköszönte a testület bizalmát, igyekszik meghálálni 
munkájával.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy az ülés törvényességi felügyeletét az aljegyzı úr 
látja el, ı vett részt az elıterjesztések elıkészítésében.   
Ismertette a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat. Az I. napirend keretében, a két ülés 
között történt események beszámolásánál Debreczeni Gábor képviselı tájékoztatást ad a 
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Gronau-i látogatásról. A nyílt ülés VI/1. számú bejelentése, Közösségi közlekedés címő 
DAOP-3.2.1/A-11 pályázaton való részvétel, április 24-i rendkívüli ülésen megtárgyalásra 
került, napirendrıl levételre kerül. A VI/15. Gimnázium egyházi fenntartásba adása 
bejelentésnél kérte a megállapodás-tervezetek véleményezését is megtenni, a képviselık 
megkapták az elıterjesztést. Az egyéb bejelentések keretében az ÁSZ vizsgálat eredményérıl 
ad tájékoztatást. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte az ismertetett napirend megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
233/2012.(V.02.) 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   
            - Gronaui útról beszámoló       
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl       
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 411/2011.(VIII.29.)sz., 530/2011.(X.24.)sz., 

538/2011.(X.24.)sz., 582/2011.(XI.28.)sz., 583/2011.(XI.28.)sz., 584/2011.(XI.28.)sz., 
585/2011.(XI.28.)sz.,  586/2011.(XI.28.)sz., 587/2011.(XI.28.)sz., 588/2011.(XI.28.)sz., 
641/2011.(XII.23.)sz., 649/2011.(XII.23.)sz., 650/2011.(XII.23.)sz., 651/2011.(XII.23.)sz., 
652/2011.(XII.23.)sz., 653/2011.(XII.23.)sz., 654/2011.(XII.23.)sz., 655/2011.(XII.23.)sz., 
656/2011.(XII.23.)sz., 657/2011.(XII.23.)sz., 658/2011.(XII.23.)sz., 659/2011.(XII.23.)sz., 
660/2011.(XII.23.)sz., 661/2011.(XII.23.)sz., 662/2011.(XII.23.)sz., 663/2011.(XII.23.)sz., 
664/2011.(XII.23.)sz., 665/2011.(XII.23.)sz., 667/2011.(XII.23.)sz., 668/2011.(XII.23.)sz., 
674/2011.(XII.23.)sz., 15/2012.(I.30.)sz., 17/2012.(I.30.)sz., 23/2012.(I.30.)sz., 
24/2012.(I.30.)sz., 25/2012.(I.30.)sz., 26/2012.(I.30.)sz., 27/2012.(I.30.)sz., 28/2012.(I.30.)sz., 
29/2012.(I.30.)sz., 30/2012.(I.30.)sz., 81/2012.(II.27.)sz., 91/2012.(II.27.)sz., 
92/2012.(II.27.)sz., 93/2012.(II.27.)sz., 94/2012.(II.27.)sz., 102/2012.(II.27.)sz., 
115/2012.(II.27.)sz., 117/2012.(II.27.)sz., 122/2012.(III.08.)sz., 123/2012.(III.08.)sz., 
125/2012.(III.21.)sz., 149/2012.(III.26.)sz.,  150/2012.(III.26.)sz., 151/2012.(III.26.)sz., 
154/2012.(III.26.)sz., 155/2012.(III.26.)sz., 156/2012.(III.26.)sz., 157/2012.(III.26.)sz., 
158/2012.(III.26.)sz., 160/2012.(III.26.)sz., 161/2012.(III.26.)sz., 162/2012.(III.26.)sz., 
163/2012.(III.26.)sz., 164/2012.(III.26.)sz., 165/2012.(III.26.)sz., 166/2012.(III.26.)sz., 
167/2012.(III.26.)sz., 168/2012.(III.26.)sz., 169/2012.(III..26.)sz., 171/2012.(III..26.)sz., 
173/2012.(III..26.)sz., 174/2012.(III..26.)sz., 175/2012.(III..26.)sz., 183/2012.(III.26.)sz., 
189/2012.(III.26.)sz., 197/2012.(III.26.)sz., 198/2012.(III.26.)sz., 204/2012.(III.29.)sz., 
206/2012.(IV.03)sz., 207/2012.(IV.03)sz., 208/2012.(IV.03)sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról. 

II/2. Petıfi Sándor Gimnázium Pedagógiai Program határidı módosítási kérelme. 
(493/2011.(IX.26.) 

II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
IV./ Beszámoló a 2011. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól 
V./ Beszámoló Mezıberény sportéletérıl                          
VI./ Bejelentések 

VI/1. Levéve napirendrıl (megtárgyalva 2012.04. 24-i rendkívüli testületi ülésen)             
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          - Közösségi közlekedés címő DAOP-3.2.1/A-11 a.számú pályázaton való részvétel 
VI/2. Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület kérelme 
VI/3. TÖOSZ tagság 
VI/4. Mezıberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 
VI/5. 666/2011.(XII.23.) sz. határozat visszavonása 
VI/6. A 2012. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 

kapcsolatok pályázat alapítványi támogatása 
VI/7. Mezıberényi Református Egyházközség fellebbezése 
VI/8. Az OPSKK Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódás miatti törlési 

jegyzékének tudomásulvétele  
VI/9. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságokba 
VI/10. Mosoda kialakításához fedezetbiztosítás iránti kérelem 
VI/11. A Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 
VI/12. Helyi termelıi piac 
VI/13. Az óvodai létszám alakulása 
VI/14. Az iskolai létszám alakulása, az elsı osztályok indítása a 2012/2013-as tanévben 
VI/15. Gimnázium egyházi fenntartásba adása, megállapodás-tervezetek véleményezése 
VI/16. Trianon emlékmő építéséhez hozzájárulás 
VI/17. Uniós pénzek befagyasztása elleni tiltakozás 
VI/18. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 
VI/19. Az OPSKK TÁMOP pályázataihoz fenntartó nyilatkozat 
VI/20. Erdıtelepítés, erdıgazdálkodás 
VI/21. Díszkivilágításra ajánlat 
VI/22. NIF Zrt. kérelme 
VI/23. Egyéb bejelentés 
           - ÁSZ vizsgálat eredménye 

VII./ Zárt ülés 
VII/1. Geotermikus energia - II. határidı módosítási kérelem 
VII/2. Árajánlat Mezıberény belterület 4/5 és 4/6 hrsz-ú ingatlanokra (Békési út 

tömbbelsı) 
VII/3. Önkormányzati lakásokból való kilakoltatások 
VII/4. K&H Bank Zrt. által az egyéb kondíciók (kötvény) és a számlavezetési kondíciók 

módosítására javaslat 
      VII/5.  Egyéb bejelentés 
 
(Szekeres Józsefné alpolgármester megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-testületi tagok 
száma: 12 fı.) 
 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl 
 
 
Frey Mihály aljegyzı kihirdette a 2012. március 26-i zárt, a március 29- rendkívüli zárt, az 
április 3-i rendkívüli nyílt, az április 24-i rendkívüli nyílt és zárt ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
234/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. március 26-i zárt, a március 
29-i rendkívüli zárt, az április 3-i rendkívüli nyílt, az április 24-i rendkívüli nyílt, valamint az 
április 24-i rendkívüli zárt üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
                        
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
 
 
Siklósi István polgármester elsıként felolvasta Harmati László képviselı írásban benyújtott, 
arra irányuló kérdését, hogy az önkormányzat miért nem tett eleget, a kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése pályázat keretében a pályázatot lebonyolító szervezet kéréseinek, a 
hiánypótlásnak, aminek következtében, mintegy 230 millió Ft támogatástól elesett 
Mezıberény? A feltett kérdésre válaszolva tudatta, az eset kivizsgálása folyamatban van, 
felmerült a Polgármesteri Hivatal ügyintézıi körében a felelısség kérdése, Dr. Baji Mihály az 
utolsó munkanapján, március 30-án elindított egy vizsgálatot. Tette ezt mindazok után, hogy 
január 23-án érkezett az értesítés a DARFÜ-tıl, hogy nem nyert az önkormányzat. Az aktát 
felkérte magához napokon belül, talán január 24-én, ennek ellenére a vizsgálatot március 30-
án indította meg. Addig, amíg a vizsgálat le nem zárult, nem kíván részletekbe menıen 
tájékoztatást adni, de nem biztos, hogy a „bőnbe vont” hivatali szakalkalmazott a legnagyobb 
felelıse a hiányosságnak. Amint a vizsgálat lezárul, nyilvánosságra hozza, milyen okok miatt 
nem kerültek idıben benyújtásra, elkészítésre a pályázati pótlólagos anyagok.  
Az írásos beszámolóból ismertette a fontosabb eseményeket, intézkedéseket a hallgatóság 
tájékoztatása érdekében.  
- Az Állami Számvevıszék Mezıberény városára vonatkozó 2007-2010. évek pénzügyi 

vizsgálatainak megállapításai az ÁSZ honlapján olvashatóak, melyet a bejelentések 
keretében az ülésen is ismertetni fogja.  

- A mai nap folyamán ki lett helyezve a két kutyabefogására alkalmas ketrec a szociális otthon 
környezetében, azon a területen jelezték a legtöbb kóbor kutyát.  

- Május 1-jén 100. születésnapját ünnepelte Szikora Pálné, ebbıl az alkalomból köszöntötte a 
Juhász Gyulai Szociális Otthonban. Ilonka néni a születésnapi megemlékezésen meséket 
mondott, énekelt is a Berény TV számára. Elképzelhetı, hogy a „Mesélj nekem” sorozat 
keretében a gyerekeknek is mesélni fog. 

Harmati László képviselı írásban benyújtott kérdésére: lehet-e többet tudni a geotermikus 
energia projekttel kapcsolatos tárgyalásról, válasza: nem született megállapodás egyelıre.  
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolója 
tudomásulvételét. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
235/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
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Siklósi István polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az elmúlt év Berényi Napok 
alkalmával a külföldi testvérvárosok vezetıivel egyetértettek abban, hogy az eddigi kulturális 
és sportkapcsolatok mellett próbálják bıvíteni a gazdaság területén a kapcsolatokat. Ennek 
elsı lépése, hogy Gronauból érkezett meghívás április 25-re, ahol a város delegációja 
gazdasági szereplıkkel mutatkozhatott be. Mivel személyesen nem tudott részt venni a 
rendezvényen, Debreczeni Gábor képviselı képviselte az önkormányzatot, aki a tavalyi évben 
a munkahelyteremtéssel kapcsolatos elıterjesztést készítette, a korábbi években pedig igen 
sok információt tudott beszerezni a kistérségben, különbözı gazdasági és pályázati 
eseményekrıl.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı beszámolt arról, hogy április 26-29. között 8 fıs tárgyaló 
delegáció tartózkodott a Németországi Gronauban. A találkozó azért is volt nagyon fontos, 
mert a két város között már 21 éves kapcsolat áll fenn, és most gazdasági kapcsolatok 
felvétele volt a szándék. A kiutazó vállalkozókkal nagyon érdekes, tanulságos szakmai 
programokon vettek részt, érzése szerint rendkívül biztató további kapcsolatok lehetnek. 
Ellátták kézjegyükkel az „Aranykönyvet” Gronau városában, a város vezetése üdvözletét 
küldi Mezıberény minden lakójának. Viszonzásul meghívta Gronau város vezetését a Berényi 
Napokra, valamint a Békéscsabai Kolbászfesztiválra. Megköszönte a szervezı munkát, amely 
lehetıvé tette a csoport kiutazását.  
 
 
A képviselık részérıl kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 
beszámoló tudomásulvételét. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
236/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
események keretében ismertetett Gronauban tett szakmai látogatás beszámolóját tudomásul 
vette. 
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl       
 
 
II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 411/2011.(VIII.29.)sz., 530/2011.(X.24.)sz., 

538/2011.(X.24.)sz., 582/2011.(XI.28.)sz., 583/2011.(XI.28.)sz., 584/2011.(XI.28.)sz., 
585/2011.(XI.28.)sz.,  586/2011.(XI.28.)sz., 587/2011.(XI.28.)sz., 588/2011.(XI.28.)sz., 
641/2011.(XII.23.)sz, 649/2011.(XII.23.)sz., 650/2011.(XII.23.)sz., 651/2011.(XII.23.)sz., 
652/2011.(XII.23.)sz, 653/2011.(XII.23.)sz., 654/2011.(XII.23.)sz., 655/2011.(XII.23.)sz., 
656/2011.(XII.23.)sz, 657/2011.(XII.23.)sz., 658/2011.(XII.23.)sz., 659/2011.(XII.23.)sz., 
660/2011.(XII.23.)sz, 661/2011.(XII.23.)sz., 662/2011.(XII.23.)sz., 663/2011.(XII.23.)sz., 
664/2011.(XII.23.)sz, 665/2011.(XII.23.)sz., 667/2011.(XII.23.)sz., 668/2011.(XII.23.)sz., 
674/2011.(XII.23.)sz., 15/2012.(I.30.)sz., 17/2012.(I.30.)sz., 23/2012.(I.30.)sz., 
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24/2012.(I.30.)sz., 25/2012.(I.30.)sz., 26/2012.(I.30.)sz., 27/2012.(I.30.)sz., 
28/2012.(I.30.)sz., 29/2012.(I.30.)sz., 30/2012.(I.30.)sz., 81/2012.(II.27.)sz., 
91/2012.(II.27.)sz., 92/2012.(II.27.)sz., 93/2012.(II.27.)sz., 94/2012.(II.27.)sz., 
102/2012.(II.27.)sz., 115/2012.(II.27.)sz., 117/2012.(II.27.)sz., 122/2012.(III.08.)sz., 
123/2012.(III.08.)sz., 125/2012.(III.21.)sz., 149/2012.(III.26.)sz.,  150/2012.(III.26.)sz., 
151/2012.(III.26.)sz., 154/2012.(III.26.)sz., 155/2012.(III.26.)sz., 156/2012.(III.26.)sz., 
157/2012.(III.26.)sz., 158/2012.(III.26.)sz., 160/2012.(III.26.)sz., 161/2012.(III.26.)sz., 
162/2012.(III.26.)sz., 163/2012.(III.26.)sz., 164/2012.(III.26.)sz., 165/2012.(III.26.)sz., 
166/2012.(III.26.)sz., 167/2012.(III.26.)sz., 168/2012.(III.26.)sz., 169/2012.(III..26.)sz., 
171/2012.(III..26.)sz., 173/2012.(III..26.)sz., 174/2012.(III..26.)sz., 175/2012.(III..26.)sz., 
183/2012.(III.26.)sz., 189/2012.(III.26.)sz., 197/2012.(III.26.)sz., 198/2012.(III.26.)sz., 
204/2012.(III.29.)sz., 206/2012.(IV.03)sz., 207/2012.(IV.03)sz., 208/2012.(IV.03)sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, van-e a 82 db határozat végrehajtásával 
kapcsolatban észrevétel? 
 
 
Harmati László képviselı kiemelte, hogy a 81/2012.(II.27.) sz. határozat esetében a 2 db Opel 
Astra Casco biztosításának mikéntje pontosítva lett.  
 
 
Siklósi István polgármester a beszámoló elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
237/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 411/2011.(VIII.29.)sz., 
530/2011.(X.24.)sz., 538/2011.(X.24.)sz., 582/2011.(XI.28.)sz., 583/2011.(XI.28.)sz., 
584/2011.(XI.28.)sz., 585/2011.(XI.28.)sz.,  586/2011.(XI.28.)sz., 587/2011.(XI.28.)sz., 
588/2011.(XI.28.)sz., 641/2011.(XII.23.)sz., 649/2011.(XII.23.)sz., 650/2011.(XII.23.)sz., 
651/2011.(XII.23.)sz., 652/2011.(XII.23.)sz., 653/2011.(XII.23.)sz., 654/2011.(XII.23.)sz., 
655/2011.(XII.23.)sz., 656/2011.(XII.23.)sz., 657/2011.(XII.23.)sz., 658/2011.(XII.23.)sz., 
659/2011.(XII.23.)sz., 660/2011.(XII.23.)sz., 661/2011.(XII.23.)sz., 662/2011.(XII.23.)sz., 
663/2011.(XII.23.)sz., 664/2011.(XII.23.)sz., 665/2011.(XII.23.)sz., 667/2011.(XII.23.)sz., 
668/2011.(XII.23.)sz., 674/2011.(XII.23.)sz., 15/2012.(I.30.)sz., 17/2012.(I.30.)sz., 
23/2012.(I.30.)sz., 24/2012.(I.30.)sz., 25/2012.(I.30.)sz., 26/2012.(I.30.)sz., 27/2012.(I.30.)sz., 
28/2012.(I.30.)sz., 29/2012.(I.30.)sz., 30/2012.(I.30.)sz., 81/2012.(II.27.)sz., 
91/2012.(II.27.)sz., 92/2012.(II.27.)sz., 93/2012.(II.27.)sz., 94/2012.(II.27.)sz., 
102/2012.(II.27.)sz., 115/2012.(II.27.)sz., 117/2012.(II.27.)sz., 122/2012.(III.08.)sz., 
123/2012.(III.08.)sz., 125/2012.(III.21.)sz., 149/2012.(III.26.)sz.,  150/2012.(III.26.)sz., 
151/2012.(III.26.)sz., 154/2012.(III.26.)sz., 155/2012.(III.26.)sz., 156/2012.(III.26.)sz., 
157/2012.(III.26.)sz., 158/2012.(III.26.)sz., 160/2012.(III.26.)sz., 161/2012.(III.26.)sz., 
162/2012.(III.26.)sz., 163/2012.(III.26.)sz., 164/2012.(III.26.)sz., 165/2012.(III.26.)sz., 
166/2012.(III.26.)sz., 167/2012.(III.26.)sz., 168/2012.(III.26.)sz., 169/2012.(III..26.)sz., 
171/2012.(III..26.)sz., 173/2012.(III..26.)sz., 174/2012.(III..26.)sz., 175/2012.(III..26.)sz., 
183/2012.(III.26.)sz., 189/2012.(III.26.)sz., 197/2012.(III.26.)sz., 198/2012.(III.26.)sz., 
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204/2012.(III.29.)sz., 206/2012.(IV.03)sz., 207/2012.(IV.03)sz., 208/2012.(IV.03)sz. lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Petıfi Sándor Gimnázium Pedagógiai Program határidı módosítási kérelme. 

(493/2011.(IX.26.) sz. határozat. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a 
köznevelési törvény és egyéb jogszabályok várható változása miatt kérte a gimnázium a 
pedagógiai programjuk módosításának határidı meghosszabbítását. Bizottsága támogatta a 
kérelmet. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
238/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Petıfi Sándor Gimnázium 
Pedagógiai Programjának módosítására vonatkozó -493/2011. ( IX.26.) sz. számú 
határozatban szereplı -2012. március 30-i határidıt 2012. július 31-re módosítja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 

  Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: 2012. augusztus 30. 
 
 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jó, idıarányos 
felhasználásról számolt be, elutasítás mindig van, a kérelmek száma pedig nem csökken.  Új 
elemnek számít, hogy természetben próbálnak segítséget nyújtani, ennek következménye, 
hogy néhányan nem vették fel a támogatást.  
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, hogy a kérelmek száma nem csökken, kiugrónak 
számít a temetési kölcsönök nagyságrendje. Jónak tartotta, hogy több esetben nem készpénzt 
kapnak a rászorulók, hanem pl. közvetlen számla kiegyenlítés történik.  
 
 
Kérdés észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
239/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
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III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítése 

(zárszámadás) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a 2011. évi rendelet módosítását, a szakbizottságok 
megtárgyalták, elfogadásra ajánlják. A 2011. évi költségvetés 5.951.514 eFt-os azonos 
összegő bevételi és kiadási elıirányzattal lett megállapítva. Formailag hiánnyal lett 
megállapítva a költségvetés, a bevételek 4.409.007 eFt elıirányzattal, a kiadások 5.796.586 
eFt elıirányzattal szerepelnek, viszont a bevételeknél olyan összegek vannak, amelyek 
magasabb pénzforgalom nélküli bevételeket jelentenek, mint ami a hiányból jelentkezne. 
Jelezte, hogy az engedélyezett dolgozói álláshelyek száma az önkormányzat intézményeinél 
564 fı, az induló álláshely 562-ben volt meghatározva.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke kiemelte, hogy bizottsága 
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát eredeti elıterjesztésként kezelve, 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(III.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
Bizottsága a zárszámadásról szóló rendeletet és ahhoz kapcsolódó több határozati javaslatot is 
elfogadásra ajánlja. A lakosságot tájékoztatta a bevételek teljesülésérıl, melyek 100,9 %-ban 
teljesültek, a kiadások ezzel szemben 76,8%-ot értek el. Az intézményi bevételek általában 
teljesültek, a lakbérbevételeknél van mintegy 9 millió Ft-tal elmaradás. Az adóbevételek a 
telekadó kivételével, az elvárt célkitőzéseknek megfelelıen teljesültek. Pozitívum, hogy a 
nehéz gazdasági helyzetben is, valamennyi intézmény gond nélkül tudott mőködni. A város 
legfontosabb feladata, hogy a jó színvonal továbbra is megmaradjon, természetesen a 
beruházások, felújítások realizálásáért is dolgozni fog a testület. Az elmúlt évben viszonylag 
kevesebb beruházás valósult meg, több az áthúzódó közöttük. Nehéz volt, de teljesült a 
költségvetés. 
 
 
Siklósi István polgármester a 2011. évi rendelet módosításának elfogadását szavazásra 
bocsátotta. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazatra van szükség.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
       21/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete 

Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 
2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
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Siklósi István polgármester üdvözölte az ülésen megjelent Dr. Orosz Tivadar könyvvizsgálót. 
Kérte rávilágítani arra, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott számokkal szemben a 
zárszámadási rendeletben nem ugyanazok a számok szerepelnek. 
 
 
Dr. Orosz Tivadar könyvvizsgáló tudatta, hogy Mezıberény Város Önkormányzata törvényi 
kötelezettségének megfelelıen összeállította 2011. évi összevont, egyszerősített éves 
beszámolóját. Az éves beszámoló több részbıl tevıdik össze, az egyik fırésze a mérleg, 
aminek az eszközök, források egyezı fıösszege 8.739.330 eFt, a tartalékok összege 1.324.401 
eFt, ez jellemzıen a pénzmaradványa. A teljesített költségvetési bevétel összege 4.612.603 
eFt, a teljesített kiadások összege 3.179.638 eFt. A számokból is látszik, hogy eltérnek a 
költségvetési és a tényleges teljesítésnek megfelelı pénzforgalmi jelentésben lévı 
számadatok. A mérlegen kívül a pénzforgalmi jelentés is része az összevont beszámolónak, 
valamint a pénzmaradvány kimutatás és a vállalkozási maradvány kimutatás is. Az összevont 
mérleg a teljes önkormányzat vagyonát, mérlegtételeit, eszközeit, forrásait összevontan 
tartalmazza. A költségvetés több szempontból is eltér, pl. áthúzódó beruházások következı 
évben történı megvalósulása, az intézmények finanszírozása bizonyos halmozódásokat 
tartalmaz, más jellegő a költségvetés szerkezete, más jellegő a pénzforgalmi jelentés, ami 
nettósított, összevont jellegő, a belsı mozgásokat nem tükrözi. Technikailag is értelmezhetı 
eltérések vannak általában, ami nem azt jelenti, hogy nem teljesült a terv, hanem 
magyarázatai az eltérésnek. Könyvvizsgáló szempontból megállapította azt, hogy az 
önkormányzat a 2011. évi összevont éves beszámolóját a jogszabályoknak megfelelıen 
állította össze, és a benne lévı számadatok a valóságnak megfelelıen tükrözik az 
önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi bevétel, kiadási helyzetét. Általában 
elmondható, hogy egy jól menedzselt, jól szabályozott, igen részletes és jól bizonylatolt 
nyilvántartási rendszerrel rendelkezik az önkormányzat, az intézmények. Ezek alapján 
elfogadta Mezıberény városának 2011. évi összevont egyszerősített beszámolóját, azt 
hitelesítı záradékkal látta el, megállapítva, hogy az szabályszerő és a vagyoni, pénzügyi, 
jövedelemi helyzetét jól kifejezi az önkormányzatnak. A könyvvizsgálói jelentésben 
megfogalmazott hitelesítés minıségét nem érinti, de észrevétellel élt a mérlegtétel 
kötvénytartozásával kapcsolatban. Ez egy folyamatban lévı vizsgálandó terület, jelentıs 
összegő tartozás. Az önkormányzatnak arról volt tudomása, hogy a tartozás forint alapú, 
2011-ben derült ki, tıketörlesztés során, hogy devizaalapú tıketörlesztést írt elı a bank. Ez 
jelentıs eltérést mutatott mind a szerzıdéshez képest, mind a tervezetthez képest a svájci 
frank árfolyam emelkedése miatt. Az önkormányzatnak tovább kell vizsgálnia ezt a kérdést, 
mert az eredeti tartozás több mint másfélszerese került be a mérlegbe, technikai 
árfolyamveszteséget okozott, ezt nem realizált veszteség, csökkentette 2011. év végére az 
önkormányzat vagyonát. Az önkormányzat vagyona egyébként gyarapodó, jelentısen 
gyarapodik minden évben, de ez a technikai elszámolt veszteség viszont a saját tıke 
csökkenését eredményezte mintegy 145 millió Ft értékben.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, a bankkal tárgyalások folynak, zárt testületi ülésen kell 
döntést hozni a képviselıknek bizonyos kérdésekben. 
 
 
Dr. Orosz Tivadar könyvvizsgáló véleménye szerint még annyi elmondható, hogy a frank 
alapú kamatelszámolásnak helye lehet, az nem jelentett különösebb veszteséget eddig sem az 
önkormányzatnak, viszont ebbıl nem következik a svájci frank alapú tıketartozás, itt 
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ellentmondás van, nem ugyanarról beszél a bank. Természetesen, mint könyvvizsgáló azt 
fogadta el, amit a felek jelenlegi álláspontja, az elıírások tartalmaznak. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy az önkormányzat és a bank álláspontja messze 
áll egymástól, folynak a tárgyalások. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, aki régi képviselı, 
mindig is tudta, hogy svájci frank alapú a kötvénykibocsátás. A könyvvizsgáló úr 
megjegyezte, hogy a hitelkamatot -ami azért alacsony, mert devizában lett kibocsátva-, nem 
befolyásolja, hogy forint vagy devizaalapú. Véleménye szerint nem mindegy, hogy forint 
vagy deviza alapú, mert forint esetén nem 3-4%, hanem 8-10% lenne a hitelkamat.  
 
 
Siklósi István polgármester nem tartotta még jó dolognak adatokat kiszolgáltatni. Személy 
szerint eddig csak forintértékben írt alá, egyetlen egy olyan okiratot nem írt alá, amiben svájci 
frank alapú lett volna a kötvény kibocsátása. A képviselık tájékoztatva lettek mindenrıl, egy 
képviselı, Kovács Edina élt jelzéssel, hogy elolvasta az anyagot. Úgy tudja, annak idején, az 
eredeti kötvény kibocsátásnál az derült ki, hogy nem látta senki a képviselık közül. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke egyetértett a zárt ülésen 
való tárgyalással, nem hinné, hogy kikerültek banki titkok. Azt gondolta, polgármester úr 
talán több mindent aláírt, mert elıfordult már olyan, hogy nem voltak megfelelıen 
tájékoztatva mindenrıl a képviselık.  
 
 
Dr. Orosz Tivadar könyvvizsgáló a felvetésre jelezte, természetesen nem mindegy, hogy 
svájci frank alapon fizetik a kamatot, arra utalt, hogy a tıketartozásnál nem következik, hogy 
svájci frankra átkonvertálják magát a tıketartozást, mikor az forint alapon lett kibocsátva, 
tényleges konverzió nincs. Ezzel ellentétes a svájci frank alapú kamatelszámolás, ahhoz nem 
kell átkonvertálni, hogy svájci frank alap után történik a kamatfizetés, az nem azt jelenti, hogy 
a tartozás is automatikusan átváltódik. Azt kellene igazán vizsgálni, hogy a kettı szorosan 
összetartozik vagy nem.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint az elmondottak miatt gyengült a tárgyalási 
pozíció a bank felé. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 

Siklósi István polgármester az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatokat, a 
könyvvizsgáló jelentés elfogadása elıtt a zárszámadásról szóló rendelet megalkotását 
bocsátotta szavazásra. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat 
szükséges. A 2011. évi hitelesített egyszerősített pénzügyi beszámoló, mérleg közzétételérıl 
2012. június 30-ig szükséges gondoskodni. A könyvvizsgáló munkáját megköszönte, 
számítva a további segítségnyújtására is. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
240/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 2011. évi költségvetés 

bevételeit 5.951.514 eFt elıirányzattal 
                6.004.217 eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel: 877 eFt ) 
kiadásait  5.951.514 eFt elıirányzattal, 
                4.571.252 eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás: -48258 eFt ) 
 

az egyenleget 1.432.965  eFt-tal jóváhagyja, és a 2011 évi költségvetés alapján a 2011. I.-IV. 
n.évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
241/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az intézmények 2011. évi 
jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4-5. oszlopa 
szerint az intézményeket terhelı befizetési kötelezettség összegét: 
- Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola esetében: 5805 eFt összegben állapítja 
meg, 
- Mezıberényi Kistérségi Óvoda esetében:  1905 eFt összegben állapítja 
meg, 
és kötelezi az intézményeket a feltüntetett összegek önkormányzat javára 2012. május 10-ig 
történı befizetésére. 
Befizetendı összeg: 
     - Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola: 5805 eFt 
     - Mezıberényi Kistérségi Óvoda: 1905 eFt         
Felelıs: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
               Mezıberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetıje 
Határidı: 2012. május 10. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
242/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2011. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az 
elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./ 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
Intézményi mőködési bevételeit 5244 eFt-tal csökkenti 
ezzel egyidejőleg az elızı évi pénzmaradványát 5244 eFt-tal megemeli 
2.A. alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
Intézményi mőködési bevételeit 3098 eFt-tal csökkenti 
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ezzel egyidejőleg az elızı évi pénzmaradványát 3098 eFt-tal megemeli 
2.B. alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola 
Intézményi mőködési bevételeit  3653 eFt-tal csökkenti 
ezzel egyidejőleg az elızı évi pénzmaradványát 3653 eFt-tal megemeli 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium  
Intézményi mőködési bevételeit 11229 eFt-tal csökkenti 
ezzel egyidejőleg az elızı évi pénzmaradványát 11229 eFt-tal megemeli 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
Intézményi mőködési bevételeit 76 eFt-tal csökkenti 
ezzel egyidejőleg az elızı évi pénzmaradványát 76 eFt-tal megemeli 
5. alcím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat 
Intézményi mőködési bevételeit 1348 eFt-tal csökkenti  
ezzel egyidejőleg az elızı évi pénzmaradványát 1348 eFt-tal megemeli 
Felelıs:   Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                Mezıberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetıje 
                Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
                Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója 
 Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 
                Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidı: Költségvetési rendeletmódosítás átvezetésekor 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
243/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2011. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott alábbi összegeket az 
intézmények szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelıen. 
2012. évi költségvetés: 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény 

1. Mőködési bevételek 
 1./4. Egyéb mőködési bevételek 
 Elızı évi mők. célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele ei-át megemeli: 101 eFt 
ezzel egyidejőleg: 

1. Mőködési kiadások 
1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 101 eFt 

2.A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda  
1. Mőködési bevételek 

 1./4. Egyéb mőködési bevételek 
 Elızı évi mők. célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele ei-át megemeli: 1218 eFt 
ezzel egyidejőleg: 

1. Mőködési kiadások 
1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 1218 eFt 

 Murony költségmegtakarítása 
2.B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola 

1. Mőködési bevételek 
 1./4. Egyéb mőködési bevételek 
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 Elızı évi mők. célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele ei-át megemeli: 1470 eFt 
ezzel egyidejőleg: 

1. Mőködési kiadások 
1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 1470 eFt 

 Murony költségmegtakarítása 
5. alcím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat 

1. Mőködési bevételek 
 1./4. Egyéb mőködési bevételek 
 Elızı évi mők. célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele ei-át megemeli: 1 eFt 
ezzel egyidejőleg: 

1. Mőködési kiadások 
1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 1 eFt 

Felelıs:    Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
                Mezıberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetıje 
                Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidı: Költségvetési rendeletmódosítás átvezetésekor 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
244/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 

1. Mőködési bevételek 
 1./4. Egyéb mőködési bevételek 
 Elızı évi mőködési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele 

25819 eFt, 14991 eFt 
 bevételi elıirányzatát megemeli: 40810 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát megemeli: 40810 eFt-tal 
      ebbıl:  - Szabad felhasználású elıirányzat: 25819 eFt 
                  - Zárolt, elkülönített bevételek 
                    elıirányzata 14991 eFt 
B) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatát megemeli: 10297 eFt-tal 

1. Mőködési bevételek 
 1./4. Egyéb mőködési bevételek 
 Elızı évi mőködési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatát 
   Intézményi mőködési bevételek, (egyéb int. mők. bev.) 
   bevételi elıirányzatát csökkenti: 10000 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatát megemeli: 297 eFt-tal 
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      ebbıl: Dologi kiadások elıirányzatát 
        - Egyéb eszköz beszerzések 150 eFt 
        - 2012. évi várható szabadidı pénzbeli megváltása fedezetére: 147 eFt 
            - Személyi juttatások: 116 eFt 
            - Szociális hozzájárulási adó: 31 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Frey Mihály aljegyzı 
Határidı: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
22/2012.(V.03.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2011. évi  költségvetésének teljesítésérıl, a zárszámadásról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
245/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. 
évi hitelesített egyszerősített pénzügyi beszámoló, mérleg közzétételérıl gondoskodjon 2012. 
június 30-ig. 

bevételeit 4.541.273 eFt elıirányzattal 
                4.612.603 eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel: 877 eFt ) 
kiadásait  4.541.273 eFt elıirányzattal, 
                3.179.638 eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás: -48.258 eFt ) 

az egyenleget 1.432.965  eFt-tal jóváhagyja, és a 2011 évi költségvetés alapján a 2011. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Hitelesített mérleg közzétételére 2012. június 30. 
 
 
IV./ Napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a 2011. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte Gyarmati Zoltánné belsı ellenırt, Balog Istvánt a 
Békési Kistérségi Iroda vezetıjét. Megkérdezte a napirend elıterjesztıitıl, kívánnak-e az 
írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítéssel élni? 
 
 
Gyarmati Zoltánné belsı ellenır nem kívánt kiegészítést tenni beszámolójához 
 
Balog István a Békési Kistérségi Iroda vezetıje is nemleges választ adott. 
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Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, a többi településhez képest 
Mezıberény kiemelt szerepet kapott a belsıellenırzésnél 2011. évben. Az ellenırzések 
összességében pozitív kicsengésőek, a hiányosságok felszámolására hozott intézkedések az 
utóellenırzés során elfogadásra kerültek. A Békési Kistérségi Iroda munkája tájékoztató 
jelleggel került kiadásra, minden évben beszámolnak.   
 
 
A képviselık részérıl kérdés nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban. 
 
 
Siklósi István polgármester a szakbizottságok támogatásával a beszámolók elfogadását 
bocsátotta szavazásra, megköszönve a napirendet készítık munkáját.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
246/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete a 2011. évben végzett belsı ellenırzésekrıl szóló 
beszámolót elfogadja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
247/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Iroda által 2011. 
évben végzett munkaszervezeti feladatok ellátásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V./ Napirend 
 
Tárgy: Beszámoló Mezıberény sportéletérıl                          
 
 
Barna Márton képviselı napirend elıterjesztıje elıadta, hogy Mezıberényben 22 civil 
szervezet, egyesület található, amelyek alapszabályában a sporttal való kapcsolódás rögzítésre 
került. 12 sportegyesületet, szakosztályt közvetlenül is támogat az Önkormányzat. A 
beszámoló a 2011. évi sportteljesítményrıl szól, a szakosztályok által megfogalmazott óhajok, 
kívánságok aktuálisak 2012. évre is. Megköszönte minden edzınek, támogatónak, 
szakosztályok befogadóinak segítı tevékenységét. Jó egészséget kívánt mindenkinek. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselık részérıl. 
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Siklósi István polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság támogató javaslatával a 
beszámoló elfogadását bocsátotta szavazásra. A sportéletrıl szóló beszámoló a város 
honlapján megtalálható, olvasható. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
248/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Mezıberény Város 
Sportéletérıl szóló 2012.évi beszámolót és azt elfogadta.  
 
 
VI./ Napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
VI/1. Levéve napirendrıl (megtárgyalva 2012.04. 24-i rendkívüli testületi ülésen)             

- Közösségi közlekedés címő DAOP-3.2.1/A-11 a.számú pályázaton való részvétel 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a kiíró hatóság a pályázatot felfüggesztette, 
kártérítési igénnyel érdemes lenne élni.  
 
 
VI/2. Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület kérelme 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, az Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület kérelmét, mely házi 
segítségnyújtáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadására vonatkozik. Bizottsága az 
elutasító határozati javaslatot támogatta, Mezıberényben ez a feladat teljes mértékben ellátott, 
lefedett, úgy az önkormányzati, mint az egyházi intézmények részérıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
249/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Otthonközeli Szociális Támogató 
Közhasznú Egyesület (5700 Gyula, Szent István u. 15.) kérelmét - mely a házi 
segítségnyújtáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadására vonatkozik – nem támogatja, 
a kérelmezı részére a házi segítségnyújtáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat nem ad ki. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatról a 
kérelmezıt értesítse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. május 15. 
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VI/3. TÖOSZ tagság 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a szakbizottságok nem támogatták a  Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének tagjai sorába belépni, mivel Mezıberény tagja a 
Magyar Önkormányzatok Szövetségének, valamint a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Szövetségének is. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
250/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy nem kíván tagja lenni a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a testület döntésérıl a 
TÖOSZ titkárságát tájékoztassa. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal, legkésıbb 2012. május 15.        
 
 
VI/4. Mezıberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatait kérte 
elfogadni, a májusi testületi ülésig további pontosításokra van még szükség. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
251/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Mezıberény Város 
Polgármesteri Hivatalának jegyzıjét, hogy Mezıberény Város Önkormányzata Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának módosításait - az Önkormányzat szakfeladatainak, szakfeladat-
rendjének SZMSZ mellékleteként történı beállítása érdekében - a 2012. május havi rendes 
testületi ülésre terjessze elı. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: 2012. május havi rendes testületi ülés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
252/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Mezıberény Város 
Polgármesteri Hivatalának jegyzıjét, hogy Mezıberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratában a szakfeladat-rend változása miatt szükséges módosításokat végezze el, és a 
2012.május havi képviselı-testületi ülésre terjessze elı. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: 2012.május havi rendes Képviselı-testületi ülés 
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VI/5. 666/2011.(XII.23.) sz. határozat visszavonása 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés szerint javasolta a határozat visszavonását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
253/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 666/2011.(XII.23.) sz. határozatát 
visszavonja. 
Felelıs:Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal, legkésıbb 2012.05.15-ig. 
 
 
VI/6. A 2012. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 

kapcsolatok pályázat alapítványi támogatása 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottságához nem csak egyesületektıl érkeztek be pályázatok, hanem alapítványoktól is. 
Alapítványokat átruházott hatáskörben nem támogathatnak, a testület döntése szükséges, 
szakmai javaslatuk, hogy a testület ne támogassa a Spektrum Alapítvány „Légy Te is 
karácsonyi angyalka!” rendezvényét. 
 
 
Harmati László képviselı véleménye szerint a testületnek csak abban az esetben kellene 
szavaznia, amennyiben támogatásra javasolta volna a bizottság a kérelmet. 
 
 
Frey Mihály aljegyzı jelezte, az alapítvánnyal kapcsolatban mind a támogató, mind az 
elutasító döntést a testület hozhatja meg. 
 
 
Siklósi István polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatával -elıterjesztésben 
foglalt határozati javaslatban a támogatott szó helyére a pályázó szó kerüljön- kérte a 
határozat meghozatalát.  
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
254/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Spektrum Alapítvány (5650 
Mezıberény, Juhász Gyula u. 1.) kérelmét a Városi rendezvények, és kulturális értékek 
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teremtésének támogatására elıirányzat terhére „Légy Te is karácsonyi angyalka!” 
rendezvényt nem támogatja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a pályázót a döntésrıl 
értesítse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester     
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/7. Mezıberényi Református Egyházközség fellebbezése 
 
 
A határozattal kapcsolatban bírósági eljárás van folyamatban, az eljárás lezártáig a 
megtekinthetıség szünetel. 
 
 
VI/8. Az OPSKK Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódás miatti törlési 

jegyzékének tudomásulvétele  
 
 
Siklósi István polgármester a szakbizottság által megtárgyalt és támogatott határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
256/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKK 
Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány 
ellenırzésérıl (leltározásáról) és az állományból történı törlésrıl szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a 1/2012 
törlési jegyzéken felsorolt könyveket törölte.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: május 2. 
 
 
VI/9. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságokba 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a hagyományoknak megfelelıen az érettségi 
vizsgabizottságba képviselık delegálása történne meg az Oktatási és Kulturális Bizottság 
javaslata alapján. 
 
 
Körösi Mihály képviselı megjegyezte, hogy a delegált képviselık külön díjázás nélkül látják 
el a tevékenységet, és tanácskozási joggal vesznek részt a vizsgabizottságban.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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257/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium 2012. évi 
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében – a vizsgabizottságokba tanácskozási joggal 
delegálja Mezeiné Szegedi Erzsébet és Körösi Mihály önkormányzati képviselıket. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidı: az érettségi vizsgák befejezése 
 
 
VI/10. Mosoda kialakításához fedezetbiztosítás iránti kérelem 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kérelmét, 
mosoda kialakításához kérnének fedezetet, mivel ilyen célra költségvetésükben nem terveztek 
keretösszeget. A mosodai költségek egyre nagyobbak, és az eddigi szolgáltató csökkentette 
járatait, így célszerőnek mutatkozik egy helyi mosoda kialakítása. Az intézmény a mosoda 
költségeit A és B variációban számolta ki, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az A változat 
megvalósítását támogatta, de nem a teljes összeggel, mivel ebben az évben már megtakarítás 
is várható.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tudatta, hogy a polgármester úr 
által elmondott indokkal 2000 eFt biztosítását javasolták, az idei költségvetés általános 
tartaléka terhére. Elgondolkodtatható lehet majd a bérmosatás (éttermek, panziók számára) 
felvállalása is, amennyiben a mosoda kapacitása bírni fogja, bevételt is elérhet vele az 
intézmény. Kérdésként merülhet fel, miért nem lett ez hamarabb meglépve? 
 
 
Siklósi István polgármester átgondolásra jónak ítélte meg a felvetést.  
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója elmondta, a 
miskolci patyolat kedvezı áron tudta biztosítani eddig a mosást, az üzemanyag árak jelentıs 
emelkedése okozta, hogy heti egy alkalommal vállalnák most már az elszállítást. Az 
intézménynek kevés az ágynemője a heti egyszeri szállításhoz. A bérmosatás lehetıségén 
gondolkodni fognak, egyelıre igen nagy szervezést igényel az is, hogy a jelenlegi létszámmal 
megvalósíthassák a mosoda üzemeltetését.  
 
 
Barna Márton képviselı üdvözölte a vállalkozást, az látszik, hogy az intézmény hajlandó 
ilyen módon is költségvetésének kiegészítésére. 
 
 
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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258/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat mosoda megvalósításával egyetért, az elıterjesztés „A” változat szerinti 
megvalósításához a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat részére 2.000,- eFt-ot biztosít 
a 2012. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidı: beszámolás a Képviselı-testület felé 2012. június havi testületi ülés 
 
 
VI/11. A Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyás  
 
 
Siklósi István polgármester javasolta a társulási megállapodás módosításának jóváhagyását a 
leírtak szerint.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
259/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa által 2012. április 10-én, a 24/2012. (IV. 10.) sz. határozatával elfogadott társulási 
megállapodás módosítási javaslatot - mely arról szól, hogy  A „Megállapodás” II. fejezetének 
1.12.) pontja hatályát veszti, helyébe a 1.12.) Kistérségi informatikai hálózat kiépítése, 
mőködtetése, hasznosítása; információs bázisok, honlapok létrehozása, kezelése, mőködtetése 
szöveg lép - jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békési Kistérségi 
Társulást a határozatról értesítse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal, legkésıbb 2012.05.15. 
 
 
VI/12. Helyi termelıi piac 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette a falugazdász ötletét. A cél az, hogy a helyi 
ıstermelık, valamint otthon, a családi háznál termelık a megtermelt áruikat értékesíthessék, 
valamint a helyi lakosság olcsóbb, de jó minıségő termékhez juthasson. A Városi 
Közszolgáltató Intézmény lenne megbízva a szükséges intézkedések megtételével. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója egyetértett a szombati 
napon történı termelıi piac megvalósításával. Kérése, hogy május 26-tól történjen a 
bevezetése.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı véleménye szerint is be kell indítani a helyieknek a szombati 
termelıi piacot. A feltételeket pontosítani kérte. Milyen feltételekkel lesz ez a szombati piac, 
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kell-e helypénzt, parkolási díjat fizetni? A családi háznál termelıknek nem feltétlen van 
ıstermelıi igazolványa, nem kellene ıket kizárni, hiszen nem is kötelezı kiváltani. Minél 
több helyi árunak, egy helyen kellene lenni, a húsnak, kenyérnek, kisipari termékeknek, stb. 
Elgondolásra ajánlotta azt is, hogy ne mindenki maga áruljon, lenne egy ıstermelık boltja. 
Induljon el, alakuljon ki, drukkol érte. Fontos, hogy a lakosság vásároljon a helyiektıl. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint is, ha jól fog mőködni a kezdeményezés, ki 
lehetne alakítani egy ıstermelıi boltot. Az önkormányzat segíteni próbál, parkolási díjat nem 
kellene szedni, a piac fenntartásának fedezetére elképzelhetı, hogy helypénzben gondolkodni 
kell, de az indulásnál semmiképpen.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a termelıi bolt nyitását jó 
ötletnek tartja, bizottsága is támogatta az elıterjesztésben leírtakat, javasolják a határozati 
javaslat megszavazását. A nyitás idıpontjának változását el lehet fogadni.  
 
 
Halász Ferenc képviselı támogatta, jó ötletnek tartotta a helyi termelıi piac beindítását, 
kezdetben semmilyen díjszedés ne történjen.  
 
 
Barna Márton képviselı az esetleges helypénzszedésnél is fontosnak tartotta a helyi termelık 
lehetıségeinek szem elıtt tartását, esély legyen megadva mindegyikıjüknek. 
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett azzal, hogy a keveset kiárulóknak a helypénz is 
megterhelı lehet. Önkormányzati rendeletben szabályozva van a helypénz, parkolási díj 
összege, ha ezen változtatni akar a testület, a rendeletet módosítani szükséges. A május 29-i 
ülésen történhet meg a szabályozás, ennek értelmében június 1-et követıen, szombati 
napokon indulhat el a helyi termelıi piac. Határozati javaslatot ismertetett, melyet szavazásra 
bocsátott.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
260/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2012. június 1-tıl 
szombati napokon történı helyi termelıi piac megtartásához lehetıséget biztosít.  
Megbízza a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıjét, hogy a piac bonyolításához szükséges 
intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a helypénz és a parkolási díj az ıstermelıknek ingyenes 
legyen. A Képviselı-testület a rendelkezések szabályozása érdekében a májusi ülésén az 
Önkormányzat által fenntartott piacról szóló rendeletét módosítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
              Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıje 
Határidı: 2012. május 29 
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VI/13. Az óvodai létszám alakulása 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, két határozati javaslatot, melynek megszavazását bizottsága támogatta. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is bizottsága támogatását 
tolmácsolta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
261/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi, hogy a Mezıberényi 
Kistérségi Óvoda Kálvin úti Tagóvodájában a 2012-2013. nevelési évben négy csoport 
induljon. Ezzel együtt biztosítja a fedezetet az 1 fı óvónı és az 1 fı dajka foglalkoztatására 
egy nevelési évre – 2012. szeptember 1-tıl 2013. június 30-ig – úgy, hogy a délutáni 
tevékenységeket három csoportban oldja meg.  Megbízza az intézményvezetıt, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elrendeli, hogy a költségvetési 
rendeletben kerüljön átvezetésre a létszámváltozás: az engedélyezett álláshely változás + 2 fı, 
változás átvezetése után 52 fı; a 2012. évi átlagos állományi létszám + 1 fı, változás 
átvezetése után 54 fı, továbbá a Magyar Államkincstár elıirányzat változásról szóló 
tájékoztatását követıen, a pótlólagosan megítélt támogatás. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
              Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal, illetve a költségvetési rendelet módosításaikor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
262/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012-2013. nevelési évben a város 
óvodájában 13 óvodai csoport indítását rendeli el. Megbízza az intézményvezetıt, hogy a 
maximális csoportlétszám túllépésrıl (valamennyi tagóvoda esetében) a júniusi Képviselı-
testületi ülésre készítsen tájékoztatót. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal, illetve a Képviselı-testület júniusi ülése 
 
 
VI/14. Az iskolai létszám alakulása, az elsı osztályok indítása a 2012/2013-as tanévben 
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Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, hogy az általános 
iskola esetében 114 tanulói létszám indokolja az 5 elsı osztály indítását. Bizottsági ülésen 
megvitatva az iskola kérelmét, javasolták 5 elsı osztály indításának engedélyezését, de csak a 
2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott keretszámok figyelembe vételével. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy az Oktatási 
és Kulturális Bizottság határozati javaslatát támogatták, így a szakma is jól jár, és ebben az 
évben az önkormányzatnak sem kerül több pénzébe. 
 
 
Siklósi István polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát szavazásra 
bocsátotta.  A szakmát nézve jó döntés születik, de a 2013. évi költségvetésben nem lesz 
egyszerő „összerakni” az intézmények mőködését.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
263/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete tudomásul veszi az általános iskola fıigazgatója 
tájékoztatását a 2012/2013. tanévre beiratkozott elsı osztályos gyermekek létszámáról. A 
hatályos jogszabályi elıírások figyelembe vételével ehhez a létszámhoz 5 elsı osztály 
indítását engedélyezi, de csak a 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott 
keretszámok figyelembe vételével. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/15. Gimnázium egyházi fenntartásba adása, megállapodás-tervezetek véleményezése 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a tárgyalások február vége óta folyamatosan 
tartanak. Múlt hét pénteken eljutott olyan pontra, hogy a mai ülésen már nem csak a 
szándéknyilatkozatot lehet megfogalmazni, hanem a megállapodás tervezetek is a képviselık 
elé kerülhettek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy majd a végeleges döntést is meg tudja 
hozni a testület. Elıször a szándéknyilatkozatról kérte a határozatot meghozni.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı jelezte, hogy a határozati javaslatban meghatározott végeleges 
döntés határideje nem jó, hiszen az egyház a szerzıdés-tervezet szerint már május 10-ig kéri a 
döntés meghozatalát. 
 
 
Barna Márton képviselı kérdése, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinat részére 
elég a szándéknyilatkozat, vagy már a konkrét szerzıdés is kell? 
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Siklósi István polgármester válaszként közölte, a zsinatnak a megállapodás-tervezet is kell, de 
ha nincs meg a szándék a testület részérıl, nincs értelme a magállapodásokkal foglalkozni.  
Az elhangzott módosítással szavazásra bocsátotta a szándéknyilatkozatról szóló határozati 
javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
264/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi abbéli szándékát, hogy a 
Petıfi Sándor Gimnázium és Kollégium fenntartói jogát az önkormányzat által is elfogadható, 
megállapodásban rögzített feltételek alapján átadja a Magyarországi Evangélikus Egyháznak. 
Végleges döntést a megállapodások ismeretében hoz a képviselı-testület. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: határozat megküldésére 2012. május 02. 
 
 
Siklósi István polgármester a megállapodás tervezetet, majd a mellékletét képezı közoktatási 
megállapodást ismertette. Több olyan dátum került leírásra, ami pontosításra vár. Az egyház 
kérése az, hogy 2002. augusztus 21-i dátummal legyen mőködésre átadva, fenntartói 
szereppel a gimnázium. A jogszabályokat meg kell nézni, információi szerint az augusztus 31. 
lenne a pontos dátum, ez a holnapi nap folyamán a Kormányhivatalban egyeztetve lesz. 
Amennyiben nincs akadálya, nyílván elfogadja az önkormányzat az egyház javaslatát, viszont 
akkor az augusztus 21-31-ig terjedı idıszakra szóló normatívát nekik kell valahonnan 
elıgazdálkodni, mert a normatívát csak szeptember 1-tıl tudják igényelni. A testület által 
hozott határozat pontjai, hogy mi mentén történjen a tárgyalás az egyházzal, egy kivételével 
szerepel a tervezetben. Az igazgató tanácsban való részvétel nem lett beírva, de nem sok 
jelentısége van, egyedül az intézményvezetı személyével kapcsolatos döntések tartoznak a 
jogkörébe, sem az intézményfenntartásával, sem pályázatokkal kapcsolatosan nem hoznak 
döntést. Nagyjából az iskolaszékhez hasonlítható. Vélhetıleg a zsinati ülésen olyan döntést 
fog születni, hogy nem 12, csak 7 fıs igazgató tanácsok jönnek létre az egyházi fenntartású 
intézményeknél. A szándéknyilatkozattal és a megállapodás-tervezetek elfogadásával az 
önkormányzat gyakorlatilag eleget tesz annak a pontnak, hogy május 10-ig az 
intézményátadásról szóló döntés legyen meghozva. Viszont van a megállapodás-tervezetben 
arra nézve kikötés, hogy mind két fél, július 31-ig visszavonhatja a megállapodást abban az 
esetben, ha nem teljesülnek bizonyos feltételek, itt szerepel többek között a május 10-i is. Az 
egyház részére azért fontos a döntés, hogy a zsinat elé tudják vinni. Szóbeli egyeztetések 
alapján az önkormányzat abban döntsön, hogy a szándéknyilatkozatot kiadja, és a 
megállapodás-tervezeteket aláírásra alkalmasnak tartja. Az önkormányzatnak ezek után még 
egyeztetéseket, véleményeztetést kell lefolytatni a szülıi szervezetekkel, a tantestülettel, a 
diákokkal, stb. Tervek szerint a jövı hét folyamán tájékoztatná az egyház illetékese a 
szülıket, diákokat, valamint a pedagógusokat is arról, milyen módon kívánják az intézményt 
mőködtetni. A megállapodásokban Gáncs Péter elnök-püspök és Kákay István országos 
irodaigazgató neve szerepel, mint megállapodást kötı személyek, de aláíróként már csak 
Kákay István van megnevezve. Meg kell kérdezni ennek okát, tisztázni fogja. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselınek a megállapodás-tervezet III-as pontjához volt észrevétele. 
Leírásra került a 3.2. pontban, hogy „az Önkormányzat a telekmegosztás után gondoskodik 
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saját költségvetése terhére az Evangélikus Egyháznak átadott kollégiumi célra használandó 
épületek és hozzájuk tartozó telekrészek társasházzá nyilvánításáról, valamint az ingatlanon 
található mérıórák elhelyezésérıl, illetve almérısítésérıl”. Az iskolaépület ugyanilyen 
szétbontása szerepel-e, nem találja, holott a gimnáziumnál van bevezetve a főtés, ott van 
mérve, ık számlázzák tovább az általános iskolának a fogyasztást. További kérdése, hogy a 
társasházzá nyilvánítás miért nem valósult már meg, ugyanis errıl korábban tervek készültek, 
sokba került vagy nem lehetett megoldani? Érdekesnek ítélte, hogy „a feladatai ellátásához 
szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek feletti használati (rendelkezési) joga a 
nevelési-oktatási intézmény mőködéséhez legalább öt nevelési évre biztosított” az egyháznak, 
míg az önkormányzat adja 100 évre az ingatlant. A közoktatási megállapodásban már öt év 
van írva, a „legalább” nem szerepel. A 4.5 pontot kérte megmagyarázni: „Az Önkormányzat 
erre irányuló külön megállapodásban rögzített feltételekkel hozzájárul, hogy az intézmény a 
Mezıberény Városa közintézményei számára kiépítendı geotermikus főtésrendszerére 
rákapcsolódhasson, és ugyancsak külön megállapodásban határoznak a Felek a 
megvalósításhoz szükséges költségekhez való hozzájárulásról.” A képviselık ennyi 
szerzıdést el sem tudnak olvasni már, keverednek a különbözı változások, jegyzıi feladat 
lenne átnézése.  
 
 
Siklósi István polgármester fontosnak tartotta, hogy követni kell a változásokat. A közoktatási 
megállapodás öt évre szólhat csak a jogszabályok szerint, utána felülvizsgálni, rendezni lehet. 
A 3.2. pontot érintı válasza: A testület decemberben döntött arról, hogy a kollégium 
épületérıl leválasztja a konyha épületét, költségelése megtörtént.  
 
 
Öreg István fıigazgató jelezte, hogy a két iskolának a víz és áramfogyasztás mérése külön 
történik, a főtés díja légtérarányosan osztódik. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı fontosnak tartotta tisztázni a főtés kérdését. A közoktatási 
megállapodás tervezetéhez élt kérdéssel. 2. pont: „A tanköteles korú tanulók esetében a 
szülık, illetve a felnıttkorú tanulók pedig saját maguk írásban nyilatkoznak arról, hogy 
tanulmányaikat az új intézményben kívánják folytatni. Ezzel együtt elfogadják az új 
intézmény világnézeti elkötelezettségét és az ebbıl fakadó házirendet.” – ennek mi a 
határideje, véleménye szerint május 10-ig, a zsinat üléséig meg kellene lenni? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, az országos irodaigazgató várhatóan jövı hét 
szerdai napján érkezik Mezıberénybe, rögtön ık szeretnék elindítani a folyamatot, a 
dolgozókat is és a tanulókat is nyilatkoztatják arról, kívánnak-e továbbiakban az 
intézményben dolgozni, tanulni. A házirendbıl fakadó kötelezettségeknél a tervezetben utalás 
van arra, hogy az iskolán kívüli viselkedésre, egyebekre nem kötelezi az egyház a diákokat, 
pedagógusokat. Aki 2013-tól jelentkezik a gimnáziumba, tudni fogja, milyen 
elkötelezettséggel mőködik az intézmény.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
bizonyos tájékoztatások a polgármester úr részérıl megtörténtek a gimnáziumban, 
tájékozódtak az egyház részérıl is. A szülıknek és a tanulóknak nem ismeretlenül kell 
nyilatkozniuk. A határidı rövid, de ezt be kell tartani. Az óvoda esetében nyilatkoztatták a 
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szülıket a tárgyalások legelején is, de meg kellett ismételni, mert csak a hivatalos utat lehetett 
követni. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint is csak a megállapodások ismeretében lehet 
tényleges tájékoztatást nyújtani a szülıknek, tanulóknak, pedagógusoknak. Az elvi 
tájékoztatást idıben megadta a gimnázium felé. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke egyetértett azzal, hogy a 
rövid határidı miatt minél hamarabb a megállapodás-tervezeteket egyeztetni kell, a 
tájékoztatásokat meg kell tenni. A mérıórák átszerelése, leválasztása rendezve legyen. A 
képviselı-testület a szándéknyilatkozatot elfogadta, a további lépéseket is meg kell tenni. A 
szülık tudják már a gyermekeiktıl a változást, a jelenlegi diákok részére nincs semmilyen 
megkötöttség attól, hogy más lesz a fenntartó, nem kötelezı hittant tanulniuk.  
 
 
Siklósi István polgármester a közoktatási megállapodás tervezet 6.8. pontjához élt 
kiegészítéssel. A közoktatási megállapodás mellékletében (6. sz. melléklet) lesz rögzítve a 
pályázatok, illetve indikátorok száma. Nagyon sok munka van még, a mellékleteket is el kell 
készíteni.  
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı az 5.3 ponthoz szólt hozzá. Az Arany János 
Tehetséggondozó Program a szerzıdı felek elállási jog gyakorlás okaként van megjelölve. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy állásfoglalást kértek a kérdésben az államtitkár 
asszonytól, a gimnázium igazgatója felé a válasz megérkezett. Tartalmát még nem ismeri, de 
vélhetıen nem fogják meggátolni a program továbbvitelét az egyházi iskolában. Az országban 
19 Arany János Tehetséggondozó Program mőködik, ebbıl egy, a Bonyhádi Evangélikus 
Gimnáziumban. Rengeteg aggály merülhet fel, személy szerint sem tudja mi a jó döntés, de 
úgy érzékeli, hosszú távra az a jó, ha a képviselı-testület a lehetıségek figyelembevételével a 
kialkudott pontok, megállapodások alapján átadja a fenntartói jogokat az egyháznak. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester a megállapodás tervezetek elfogadását javasolta azzal, hogy az 
augusztus 21-e vagy 31-i dátumnak a pontosítása megtörténik abban az esetben, amikor 
ismert lesz a Kormányhivatal észrevétele. Tisztázásra kerül a közoktatási megállapodás 
bekezdı részénél, hogy csak a Kormányhivatalnak van jogosítványa oktatási dolgokkal 
kapcsolatban intézni bármit is. A Kormányhivataltól visszajelzés érkezett arra nézve, hogy az 
önkormányzatnak közoktatási szakértıvel is véleményeztetni kell a megállapodásokat, ennek 
megtételéhez két megjelölt személy közül választhat a testület. 
A megállapodás-tervezetek elfogadását szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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265/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ közös igazgatású többcélú intézményének gimnázium 
és kollégium intézményegysége fenntartói jogának, a közoktatási feladatellátáshoz szükséges 
ingatlanok és ingóságok használatának biztosításával a Magyarországi Evangélikus Egyház 
számára történı átadásáról szóló megállapodás-tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármester a megállapodás aláírására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı:  értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
266/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ intézményegységeként mőködı gimnáziumot és 
kollégiumot, a közoktatási feladatellátásához szükséges ingatlanok Evangélikus Egyház 
használatába adásáról szóló közoktatási megállapodás-tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármester a megállapodás aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı:  értelem szerint 
 
 
VI/16. Trianon emlékmő építéséhez hozzájárulás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a KDNP helyi szervezete elvi hozzájárulást kért 
az emlékmő felállításhoz. A kérelem beadása óta a pontos szöveget is megküldték: 
„TRIANON 1920-2012 Mezıberény; ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART; a tekercsen: CUM 
DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE”. Ennek ismeretében és a határozati javaslatban való 
rögzítéssel, javasolta az elvi hozzájárulás megadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
267/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzati Képviselı-testülete a KDNP Mezıberényi Szervezete 
kérelmét támogatja, és elvi hozzájárulását adja, hogy Mezıberényben az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ Mővelıdési ház melletti, a Petıfi szobor mögötti területen a KDNP 
Mezıberényi Szervezete Trianoni Emlékmővet állítson fel, az alábbi szöveggel: 
„TRIANON 1920-2012 Mezıberény; ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART; a tekercsen: CUM 
DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE” 
Az önkormányzat elvi hozzájárulása nem mentesíti az építtetıt az engedélyek beszerzése alól, 
amennyiben az emlékmő állítása engedélyekhez kötött. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a KDNP Mezıberényi 
Szervezetét a határozatról tájékoztassa. 
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Felelısök: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal, legkésıbb 2012. május 15.                   
 
 
VI/17. Uniós pénzek befagyasztása elleni tiltakozás 
 
 
Siklósi István polgármester a megkeresésre az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
döntését javasolta elfogadni. 
 
 
Harmati László képviselı támogatta a tiltakozáshoz való csatlakozást. Lehet, hogy az Európai 
Uniós Kohéziós Alapból kapható támogatások felfüggesztése miatt nem kapott a város pénzt 
a buszmegálló felújítására. Politikai hovatartozás nélkül javasolta a tiltakozást. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
döntését indokolta. A kohéziós alap csak egy forrása a Magyarország által lehívható uniós 
pályázatoknak, más területrıl Mezıberény és a város vállalkozói számos pályázatot már 
megvalósítottak. Személy szerint politikai állásfoglalásnak tartja a megkeresést, ezzel, mint 
Mezıberény, nem szabadna foglalkozni. Nem jó a megvonás, de ez nem jelent olyan jelentıs 
pénzügyi forrást az ország számára. 
 
 
Siklósi István polgármester, mivel Harmati László képviselı fenntartotta módosító javaslatát, 
szavazást kért róla.  
 
 
A képviselık 2 igen szavazata, 8 nem szavazata és 2 tartózkodás értelmében a képviselı-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 
 
268/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta Harmati László 
képviselı módosító indítványát, hogy a testület foglalkozzon az uniós pénzek befagyasztása 
elleni tiltakozás tárgyú felhívással a csatlakozás érdekében.  
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
269/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem csatlakozik Budakeszi Város 
uniós pénzek befagyasztása elleni tiltakozás tárgyú felhívásához. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
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Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/18. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatásával az 
alapító okirat jóváhagyását szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
270/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti 
egységes szerkezető alapító okiratot jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal, legkésıbb 2012.05.10. 
 
(Az alapító okirat a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete.) 
 
 
VI/19. Az OPSKK TÁMOP pályázataihoz fenntartó nyilatkozat 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette az OPSKK fenntartó nyilatkozat kérését, három 
TÁMOP pályázaton való részvételhez. Önerı biztosítását nem, de a képviselı-testületnek 
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a következı 5 évben nem hoz olyan döntést, mely a 
fenntartási kötelezettséget akadályozná. A véleményezı Oktatási és Kulturális Bizottság a 
határozati javaslat elfogadására tett javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
271/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó elviekben támogatja az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részvételét az „Egészségre nevelı és szemléletformáló 
életmód programok – lokális színterek” TÁMOP - 6.1.2/11/1 címő 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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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
272/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó elviekben támogatja az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részvételét a „Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatás fejlesztés érdekében” TÁMOP 3.2.12-12/1 címő 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 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
273/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó elviekben támogatja az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részvételét a „Múzeumok Mindenkinek Program – 
Múzeumok oktatási képzési szerepének erısítése” TÁMOP-3.2.8.B-12/1 címő 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 
 
 
VI/20. Erdıtelepítés, erdıgazdálkodás 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hosszabb elıkészítı munka után elérhetıvé válik, hogy 
a Start munkaprogramban, valamint egyéb más program keretében erdıtelepítés 
valósulhasson meg önkormányzati területen. Az erdıtelepítésekkel kapcsolatosan tervekkel, 
szakvéleményekkel kell rendelkezni, kéri, hogy elkészítéséhez biztosítson fedezetet a testület.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatását 
tolmácsolta. Kérdése, hogy a Boldisháton 30 telket elegendı lesz megtartani, bár tudott dolog, 
hogy évek óta pang az ingatlanpiac, nincs rá kereslet.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint eddig is szinte csak a vízparti telkekre volt 
kereslet, a többire nagyon érdeklıdı sem volt. A 30 telek lehetıséget biztosíthat még a 
vásárlásra, a Boldisháti holtág sokkal több használót nem igazán tud elviselni, mint ami most 
marad. Az erdıtelepítési tervdokumentáció költségét, 70 eFt-os összeget el lehet számolni a 
közmunkaprogramban, de ehhez az kell, hogy az átcsoportosítási kérelmet jóváhagyja a 
munkaügyi központ. A terület kimérést onnan lehetett finanszírozni.  
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Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
274/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete erdıgazdálkodással (érintett területek: 
15A, 16A és 16B erdırészek) és erdıtelepítésekkel (érintett területek: 03542hrsz, 4,4254 ha, 
valamint Boldishát több helyrajzi számon 14,7577 ha) kapcsolatos tervek, szakvélemények 
költségeinek fedezetére összesen bruttó 224.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
                  tervek, egyéb dokumentumok elkészítésre 2012. június 30. 
 
 
VI/21. Díszkivilágításra ajánlat 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát támogatandónak 
tartotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
275/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszöni a Blachere Illumination 
Hungary Kft. megkeresését díszvilágítási berendezések ajánlatával kapcsolatban, de jelenleg 
nem kíván élni vele. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/22. NIF Zrt. kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A NIF Zrt. kéri, hogy a 
mezıberényi felüljáró építése érdekében a kisajátított, de még részükrıl ki nem fizetett 
ingatlanok vonatkozásában a területre lépési engedély adja meg az önkormányzat. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén megfogalmazott határozati javaslatot kérte 
megszavazni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kifejtette, bizottsága azért 
döntött úgy, hogy amennyiben az ingatlanok vételára 2012. május 31-ig teljes összegben 
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megfizetésre kerül, akkor kezdıdjön meg a munka, mert ha e nélkül elkezdik a munkát, nem 
tudni mikorra történne meg a kifizetés. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a NIF Zrt. ajánlata kedvezınek tőnt, de a 
szakértıi vélemény bevárásával kiderült, lényegesen nagyobb összeggel hagyta jóvá a 
Kormányhivatal a kisajátítások költségét.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
276/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 
részére a kisajátításra került, a tervezett felüljáró nyomvonalában lévı, a Mezıberény 683/3, 
674/4, 634/8, 634/10, 675/3, 676/1, 678/2, 677/2, 0344/3, 0344/4, 0358/3, 0361/4, 0361/5, 
0366/2, 0362/2 hrsz. alatti ingatlanokra, a területre lépési engedélyt 2012. június 01-el 
engedélyezi, amennyiben az ingatlanok vételára 2012. május 31-ig teljes összegben 
megfizetésre kerül. Mezıberény Város Önkormányzata korábbi teljesítés esetén a vételár 
megfizetését követı munkanapon biztosítja a területre lépést.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/23. Egyéb bejelentés 
           - ÁSZ vizsgálat eredménye 
 
 
Siklósi István polgármester felolvasta az írásos anyagból az ÁSZ vizsgálat eredményét, az 
önkormányzat 2007-2010. évek közötti pénzügyi helyzetérıl szóló ellenırzés tapasztalatairól. 
A város honlapján olvasható az elkészült vizsgálat. Összességében a képviselı-testület abban 
a tekintetben nyugodt lehet, hogy jelenleg rövid és középtávon stabilgazdálkodásra utaló 
megállapításokat tett az ÁSZ, ellenben a kötvénnyel kapcsolatos komoly veszélyekre hívja fel 
a figyelmet. 
 
Ismertette, hogy a következı rendes testületi ülés idıpontja az ünnepek miatt május 29. kedd. 
Napirendje: Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
munkáról. 
 
 
A polgármester megköszönte a figyelmet, elköszönt a jelenlévıktıl, Kábel TV nézıitıl, a 
nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják a munkát. 
 

k.m.f. 
 

 
                   Siklósi István                                                                Frey Mihály  
                   polgármester                                                                    aljegyzı 
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