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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. január 30-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, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 

 
Távol maradt képviselı: Kovács Lászlóné (távolmaradásának okát bejelentette.) 

 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, Hidasi Zoltán a 

hivatal osztályvezetıje, meghívottak, intézményvezetık, 
érdeklıdık. 

 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a Kábel TV nézıit, 
képviselıket, intézményvezetıket. Az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 
képviselı-testület tagjai közül 11-en vannak jelen. Kovács Lászlóné képviselı 
távolmaradásának okát bejelentette. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Kovács Edina és Halász Ferenc képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester az ülés napirendjét ismertette. A bejelentéseknél felvételre kerül 
még az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külsıs, szakember tag választása, mivel dr. 
Balog Zsolt kültag lemondott tisztségérıl. A zárt ülésen Murony község ajánlata kerül 
elıterjesztésre sürgıssége miatt. 
  
 
Észrevétel nem hangzott el, a polgármester a napirend elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
6/2012.(I.30.)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       
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II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 612/2011.(XI.28.)sz., 627/2011.(XII.23.)sz., 
638/2011.(XII.23.) sz., 639/2011.(XII.23.) sz., 640/2011.(XII.23.) sz., 644/2011.(XII.23.) sz., 
646/2011.(XII.23.) sz., 647/2011.(XII.23.) sz., 648/2011.(XII.23.) sz., 669/2011.(XII.23.) sz., 
670/2011.(XII.23.) sz., 684/2011.(XII.23.)sz., 685/2011.(XII.23.)sz., 686/2011.(XII.23.)sz., 
687/2011.(XII.23.)sz., 688/2011.(XII.23.)sz., 673/2011.(XII.23.) sz., 680/2011.(XII.23.)sz. lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Természeti értékek védelme (455/2011.(VIII.29.)sz. hat.) 
II/3. Az OPSKK Könyvtár stratégiai terve (608/2011.(XI.28.)sz. határozat) 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl:  

- Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint Polgármester által hozott döntések 
- Oktatási és Kulturális Bizottság által hozott döntések 

III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése (II. forduló)                         
IV./ Állattartási rendelet módosítása                     
 V./ Bejelentések 

V/1. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
V/2. Közterületi dohányzás tilalma 
V/3. Köztemetıre vonatkozó önkormányzati szabályozás 
V/4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
V/5. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 

14/1994.(V.2.) MÖK. Sz. rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása 
V/6. Az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
V/7. Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 
V/8. Intézményi átcsoportosítások 
V/9. Átcsoportosítások 
V/10. Az I. Kerületi Evangélikus Egyházközség Városi rendezvények és kulturális értékek 

teremtésének támogatása pályázaton nyert összeg lemondása 
V/11. Mezıberényi tagóvodák nyári nyitva tartásának tervezete 
V/12. 2012. évi városi rendezvények 
V/13. Vállalkozók kérelme közterület foglalási díj mentesítésére 
V/14. Szélessávú informatikai hálózat fejlesztése 
V/15. Intézményvezetıi pályázatok 
V/16. Együttmőködési megállapodás a Mécses Szolgáló Közösség Egyesülettel 
V/17. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külsıs, szakember tag választása 
V/18. Egyéb bejelentés 

VI./ Zárt ülés 
 VI/1. A Soul Light Kft bérleti díjváltoztatással kapcsolatos felülvizsgálat 
 VI/2. Geotermikus rendszer kiépítése – kiegészítı munkák (továbbfúrás, csıanyagcsere) 
      VI/3. Murony község ajánlata kistérségi informatikai hálózattal kapcsolatban 
      VI/4. Egyéb bejelentés 
               - konzorciumi csatlakozás  közös földgáz beszerzéshez 

 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az  elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
   
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2011. december 23-i zárt ülésen hozott határozatokat, 
valamint a 2012. január 18-i rendkívüli ülésen hozott határozatokat, a hatósági ügyekben 
hozott döntések kivételével.  
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A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
7/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. december 23-i zárt, valamint a 
2012. január 18-i rendkívüli ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos beszámolóból ismertette a fontosabb eseményeket, 
intézkedéseket a hallgatóság tájékoztatása érdekében. Kiegészítésként közölte, hogy  
- a mai napon a rászorulók részére megkezdıdött a támogatott fa átadása. Alapos felmérés 

történt, a Családsegítı Szolgálat, a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya, 
Nagycsaládosok Egyesülete, a Vöröskereszt képviselıi, az iskolai ifjúságvédelmi felelısök 
együttgondolkodásával készült el a lista. Az a mennyiségő fa, amihez hozzájutott az 
önkormányzat, további támogatási igények kiegészítésére is fog szolgálni majd, olyanokéra 
is, akik ezen az elsı listán nem szerepeltek. 

- Január 28-án meleg ételosztására került sor rászoruló emberek, családok részére. Amellett, 
hogy három helyszínen is lehetett jelentkezni az ételért, sajátossága volt az eseménynek, 
hogy több segítı, képviselık, hivatali dolgozók, magánszemélyek jóvoltából idıseknek, 
egyéb oknál fogva rászorulóknak házhoz is történt ételkiszállítás. Köszönetet mondott 
mindazoknak, akik az önkormányzat szervezéséhez bármilyen módon csatlakoztak és 
segítettek a megvalósításban. Ki nevét is vállalva, ki pedig pusztán munkáját, felajánlását 
biztosítva támogatta, hogy sok embernek egy tál étellel apró segítséget lehessen nyújtani. 
Az összefogás, a segítıkészség megtapasztalása nagyon jó érzés, azonban sokkal rosszabb, 
hogy erre egyáltalán sort kellett keríteni. 

 
 
A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolója 
elfogadását.   
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
8/2012.(I.30.) 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   
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II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 612/2011.(XI.28.)sz., 627/2011.(XII.23.)sz.,   

638/2011.(XII.23.)sz., 639/2011.(XII.23.)sz., 640/2011.(XII.23.)sz., 644/2011.(XII.23.)sz., 
646/2011.(XII.23.)sz., 647/2011.(XII.23.)sz., 648/2011.(XII.23.)sz., 669/2011.(XII.23.)sz., 
670/2011.(XII.23.)sz., 684/2011.(XII.23.)sz., 685/2011.(XII.23.)sz., 686/2011.(XII.23.)sz., 
687/2011.(XII.23.)sz., 688/2011.(XII.23.)sz., 673/2011.(XII.23.) sz., 680/2011.(XII.23.)sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 
beszámoló elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
9/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 612/2011.(XI.28.)sz., 
627/2011.(XII.23.)sz., 638/2011.(XII.23.) sz., 639/2011.(XII.23.) sz., 640/2011.(XII.23.) sz., 
644/2011.(XII.23.) sz., 646/2011.(XII.23.) sz., 647/2011.(XII.23.) sz., 648/2011.(XII.23.) sz., 
669/2011.(XII.23.) sz., 670/2011.(XII.23.) sz., 684/2011.(XII.23.)sz., 685/2011.(XII.23.)sz., 
686/2011.(XII.23.)sz., 687/2011.(XII.23.)sz., 688/2011.(XII.23.)sz., 673/2011.(XII.23.) sz., 
680/2011.(XII.23.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
II/2. Természeti értékek védelme (455/2011.(VIII.29.)sz. hat.) 
 
 
Gulyás Antal a Polgármesteri Hivatal mőszaki ügyintézıje mint elıterjesztı, nem kívánt 
szóbeli kiegészítéssel élni. 
 
 
Siklósi István polgármester a jelenlévık és Kábel TV nézıi tájékoztatása érdekében ismertette 
az írásos elıterjesztést. Öt egyed védelembevételére történt javaslat. A jegyzıkönyv tanulsága 
szerint a vízügyi szakemberek a Lómenta és a gát környezetében lévı faegyedek védelmét 
nem javasolják, árvízvédelmi szempontból aggályosak. A többi növényzet védetté 
nyilvánítással járó költsége 43.200 Ft.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a Körös-
Maros Nemzetipark nem kívánja országos védelem alá helyezni a területeket, de a helyi 
védelem alá helyezést mindenképpen támogatják. A Vízügyi Igazgatóság észrevételének 
figyelembevételével a három határozati javaslat megszavazását támogatta bizottsága, 
egyetértve azzal, hogy a márciusi ülésre rendelet-tervezet készüljön a védett természeti 
területekrıl. A pénzügyi kérdésekrıl majd a rendelet megalkotása után lehet tárgyalni. 
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Szekeres Józsefné alpolgármester jelezte, személy szerint nem támogatja a határozatok 
megszavazását, mert anyagi vonzata lesz a döntésnek, és még igen nehéz költségvetést kell 
összeállítania a testületnek.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatokat egyenként szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
10/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Laposi kert melletti löszgyepen a 
Mezıberény, külterület 0285/3 hrsz.-ú területen lévı nyúlánk sárma (Ornithogalum 
brevistylum) élıhelyét helyi védelem alá helyezi. 
A védett terület elhelyezkedése: a Laposi kert és a körgát közötti területen, a Vésztıi útnál 
lévı töltéshez közeli 0285/3 hrsz.-ú ingatlanon lévı ısgyep. A terület déli határvonala: a 
Laposi kert 1-es kaputól délre 50 m-re található. A terület északi határvonala: 0285/2 hrsz.-ú 
terület. A terület nagysága: 2 ha 9800 m2 

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzı urat, hogy a fenti területrıl és a már védett 
természeti területekrıl, faegyedekrıl egységes szerkezetbe foglalt rendeletet készítsen. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı  
Határidı: 2012. márciusi testületi ülés 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
11/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény, külterület 0363/4 
hrsz.-ú területen a felekezet nélküli temetıben az Erdei tulipán (Tulipa sylvestris) élıhelyét 
helyi védelem alá helyezi. 
A védett terület elhelyezkedése: A köztemetıtıl délre lévı felekezet nélküli temetı a 
Mezıberény, külterület 0363/4 hrsz-ú területen. A terület nagysága: 3010 m2  

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzı urat, hogy a fenti területrıl és a már védett 
természeti területekrıl, faegyedekrıl egységes szerkezetbe foglalt rendeletet készítsen. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı  
Határidı: 2012. márciusi testületi ülés 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
12/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény, külterület 0232 hrsz.-ú 
területen található az ırháztól délre a rámpa mellett lévı 300 m2 területő Lómenta élıhelyét, 
valamint a Mezıberény, külterület 0228 hrsz.-ú és a Mezıberény 0229/1 hrsz.-ú területeken 
lévı faegyedeket nem kívánja helyi védelem alá helyezni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
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II/3. Az OPSKK Könyvtár stratégiai terve (608/2011.(XI.28.)sz. határozat) 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a korábbi 
határozat végrehajtását, miszerint az intézmény igazgatója és a könyvtár dolgozói közösen 
elkészítették a stratégiai tervet. Bizottsága az intézkedést elfogadta. A stratégiai terven túl 
olyan elemek is megjelentek az elıterjesztésben, amelyek már az intézkedési terv irányába 
mutatnak. Néhány hiányosság is megfogalmazódott, melynek pótlására a jövıben lesz 
lehetıség. Kérte a testülettıl a határozati javaslat elfogadását.  
 
 
Harmati László képviselı a közalkalmazotti tanács véleményét hiányolta. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint a stratégiai terv elkészítése elsısorban a 
könyvtár és az intézményvezetı dolga. A stratégiai terv elkészítése során történt egy olyan 
közös munka, amely a könyvtári munka magasabb szintre emelését vélhetıleg magában 
hordozza. Remélhetıleg olyan további munkát fog eredményezni, hogy az intézkedési terv 
alapján egy kézzel fogható, konkrétan számon kérhetı anyag fog készülni. Nagyon komoly 
együttmunkálkodás indult el, komoly szakmai munka kezdıdött meg a könyvtárban. 
 
 
Smiriné Kokauszki Erika az OPSKK igazgatója tájékoztatásként elmondta, a közalkalmazotti 
tanács véleményét az intézmény dolgozóinak többségét érintı döntésekben kell kikérni. A 
stratégiai terv a könyvtári dolgozókra vonatkozik, négy szakalkalmazottra. Amennyiben ki 
tudják terjeszteni az egész intézményre pl. a minıségelvő munkavégzésre, természetesen a 
közalkalmazotti tanács elé fog kerülni. Az anyag nem volt elzárva, átolvashatták az intézmény 
dolgozói. A leadott stratégiai terv munkaanyag, el kell végezni és pótolni kell azokat a 
hiányosságokat, módosításokat benne, amit a bizottsági ülésen megbeszéltek. 
  
 
Harmati László képviselı elfogadta az indoklást. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, arról is született döntés a testület részérıl, hogy a 
2008-as szakfelügyeleti vizsgálat eredményeivel kapcsolatban a könyvtárvezetı 
felelısségénék kivizsgálása is történjen meg. A felelısség megállapítására készül egy 
összegzés arról, hogy az adott idıszakban kik voltak döntéshozó helyzetben az adott 
szinteken, így a könyvtárban, az intézmény élén,  ki volt az intézményfelügyelet, milyen 
hatáskörrel rendelkezett ez ügyben az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Képviselı-testület, 
illetve a polgármester. Ugyanezt az összegzést el fogják végezni a 2011. évi szakértıi 
véleményrıl is. 
 
  
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
13/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Könyvtára stratégiai tervét jóváhagyja. Megbízza az intézmény vezetıjét, hogy a 
stratégiai tervre alapozva az intézmény dolgozza ki az intézkedési tervet, melyben kerüljön 
lebontásra a konkrét feladatok felsorolása határidıvel, felelıs személyekkel. 
Felelıs: Körösi Mihály bizottsági elnök 

  Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
             Csabay Károly osztályvezetı, könyvtári vezetı 
Határidı: 2012. áprilisi Oktatási és Kulturális Bizottság ülése 
 
 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl:  
        - Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint Polgármester által hozott döntések 
        - Oktatási és Kulturális Bizottság által hozott döntések 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja ismertette, hogy a 
lakásfenntartási támogatás esetében lépték túl a keretet, de összességében belefértek az 
idıarányos teljesítésbe. Azt látni kell, hogy egyre több a benyújtott kérelmek száma. 
 
 
Siklósi István polgármester is beszámolt az idıarányos felhasználásról, a felhasználható 
keretbe, összességében belefért. A szociális kölcsönnél és az átmeneti segélynél történt egy 
kicsivel nagyobb támogatás nyújtása, viszont a temetési, köztemetésre adható kölcsön alatta 
maradt a meghatározott összegnek. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette bizottsága által 
készített kimutatást, 101.000 Ft városi rendezvények pályázati pénzrıl történt lemondás. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
14/2012.(I.30.) 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 költségvetése (II. forduló)           
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy második körben tárgyalja a testület a 
költségvetést. Az elsı körös tárgyalásnál mintegy 550 millió Ft-os kiadási többlettel lehetett 
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számolni. Azóta több egyeztetés történt, pontosítások, illetve a költségvetési törvények 
elfogadása utáni információk alapján történt egyeztetés. Ez alapján jelenleg közel 130 millió 
Ft a hiánnyal kell számolni a költségvetést. Az ülés elején beszámolójában utalt arra, hogy 
több mint 100 millió Ft-tal kevesebb az az összeg, amit a tavalyi évben az SZJA, illetve annak 
kiegészítéseként visszakapott összegbıl, az önkormányzat az idén megkaphat.  Arra is utalt, 
hogy a költségvetésben az ÁFA emelés mekkora többletkiadást eredményezhet. Durván 
számolva, a költségvetés mintegy fele, 2,5 milliárd Ft az, ami ÁFA-val terhelt lehet, annak 
2%-os növekedését számolva, mintegy 50 millió Ft-os többletkiadást jelent a város számára. 
Nagyjából a 130 millió Ft meglévı hiány ezt a területet lefedi. A bevételi és kiadási oldalt 
egyensúlyba kell hozni, ehhez arra van szükség, hogy az intézmények is újra felülvizsgálják a 
költségvetésüket, megtalálva azokat a területeket amelyeken megtakarítást lehet még elérni, 
úgy hogy az a lehetı legkisebb szolgáltatási színvonal csökkenéssel járjon. Véleménye szerint 
a költségvetés február hónapban elfogadásra alkalmas lesz, meg lesz az egyensúly.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiemelte, hogy takarékos 
gazdálkodásra van szükség mindenhol. Mintegy 100 millió Ft-os forráskivonás történt 
Mezıberénytıl, legalább 50 millió Ft-os kiadástöbblet jelentkezik az ÁFA emelésnél. Az elsı 
fordulós tárgyalásnál 550 millió Ft volt a hiány, mostanra bevétel elıirányzat növekedésbıl 
31 millió Ft-ot és a kiadási elıirányzat csökkentésbıl 38,5 millió Ft-ot lehetett megtalálni. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén 480 millió Ft mínusszal kezdték a tárgyalást. Ismertté 
vált az önkormányzati intézmények pénzmaradványa, nagysága 202 millió Ft. Határozatban 
kell rendelkezni az átcsoportosításáról. További javaslatok hangzottak el, melyek beépítését a 
pótlólag kiosztott táblázat tartalmazza. Több beruházásnál a kötvényt határozták meg 
forrásként, kisebb felújítások ki lettek húzva. Gyakorlatilag így 351 millió Ft-ot sikerült 
lefaragni a hiányból. Jelenleg 129 millió Ft a kiadási többlet a bevételi többlettel szemben. 
Bizottsága javaslatát megfogalmazta, kérik, hogy az intézmények újra dolgozzák át 
költségvetésüket, annak reményében, hátha találnak még hiánycsökkentı tételeket. Bizottsága 
támogatta a cafetéria-juttatásról szóló határozati javaslatot is. 
 
 
Körösi Mihály képviselı szóvá tette, hogy a Thököly utca útépítéssel egy idıben ésszerő 
lenne a Hosszú tó beruházására is fordítani, a 7 millió Ft pénzelvonást át kellene gondolni. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, nincs pályázati lehetıség a tó környékére tervezett 
beruházáshoz, az arra szánt összeg azért került ki a költségvetésbıl. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kérte a cafetéria-juttatásról szóló határozati javaslat megszavazását 
annak érdekében, hogy a költségvetési rendeletbe beépítésre kerülhessen, és a szabályzatot 
elkészíthesse. A törvényben meghatározott minimumra lett beállítva a kötelezıen adandó 
összeg. 
 
          
Harmati László képviselı megjegyezte, hogy a Thököly utca útépítésére sem nyerte még meg 
az önkormányzat a pályázatot. 
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Siklósi István polgármester összegzésképpen elmondta, hogy a költségvetést február 15-ig 
kell benyújtani a testületnek, ennek érdekében a mai ülésre három határozati javaslat került 
megfogalmazásra. Kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által javasolt, illetve támogatott 
határozati javaslatok megszavazását.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város 2012. évi 
költségvetési tervezetének kiadási többlete csökkentése érdekében az alábbiakról rendelkezik: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatát megemeli: 2744 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Mőködési bevételek: 
I./1. Mőködési bevételek 

 (2011. évi várható intézményi pm-ból  
kiadási többlet csökkentésre) 

2.A. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatát megemeli: 2000 eFt-tal 
 Ezen belül:    

I. Mőködési bevételek: 
I./1. Mőködési bevételek 

 (2011. évi várható intézményi pm-ból  
kiadási többlet csökkentésre) 

2.B. cím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola 
 bevételi elıirányzatát megemeli: 2500 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Mőködési bevételek: 
I./1. Mőködési bevételek 

 (2011. évi várható intézményi pm-ból  
kiadási többlet csökkentésre)   

3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatát megemeli: 10180 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Mőködési bevételek: 
I./1. Mőködési bevételek 

 (2011. évi várható intézményi pm-ból  
kiadási többlet csökkentésre) 

6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat  
 bevételi elıirányzatát  megemeli: 1348 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Mőködési bevételek: 
I./1. Mőködési bevételek 

 (2011. évi várható intézményi pm-ból  
kiadási többlet csökkentésre) 

7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek bevételi elıirányzatát  megemeli: 10 000 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Mőködési bevételek: 
I./1. Mőködési bevételek 

 (2011. évi várható intézményi pm-ból  
kiadási többlet csökkentésre) 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıerény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi 
és az Mt. 193/R.§ hatálya alá tartozó dolgozók számára 2012. évre cafetéria-juttatásként 
személyenként 193.250,-Ft (bruttó) összeget állapít meg.  
Mezıberény város képviselı-testülete a cafetéria-juttatás éves keretösszegét a 2012. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felkéri a jegyzıt, hogy a Közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás 
részletes szabályait vizsgálja felül, és szükség esetén módosítani. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
17/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri az intézményei vezetıit, hogy 
a 2012. évi intézményi költségvetéseiket körültekintıen vizsgálják meg, és az intézményeik 
költségvetésének kialakításával kapcsolatban tegyenek, ésszerő, lehetıség szerint jelentıs az 
intézmény mőködését még nem veszélyeztetı kiadás csökkentı és bevétel növelı 
javaslatokat. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: 2012. február 01. 
 
      
IV./ napirend 
 
Tárgy: Állattartási rendelet módosítása                     
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. Az önkormányzatot érinti, az hogy 
„az állami feladatot ellátó helyi önkormányzatok célzott anyagi forráshoz jutását is szolgálja 
az ebkataszteren alapuló ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének törvény által garantált 
lehetısége, mely opcióról az adott önkormányzat döntheti el – mérlegelve a helyi viszonyokat 
– kíván-e élni vele”. Az elıterjesztés arról szól, hogy nem kíván az önkormányzat egyenlıre 
ebrendészeti hozzájárulást bevezetni. Az ebek összeírását természetesen teljesíteni kell, de 
más úton, más módon történik a megvalósítás. Az állatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos jogi 
rendelkezések felülvizsgálata és módosítása során a kóborrá vált állatok befogását és 
elhelyezését biztosító ebrendészeti telepek és menhelyek mőködését meghatározó jogszabályi 
feltételek rendezése fog a kormányzat szintjérıl történni. Helyileg az ebrendészeti 
hozzájárulás nem kerül bevezetésre, viszont a 2005-ben megalkotott helyi rendeletben a 
képviselı-testület egy jelentıs átmeneti idıt adott az állattartók rendelkezésére. Az átmeneti 
idı 2007-ben lejárt, a rendelkezések törlésre kerültek, illetve a rendelet bevezetı részét a 
központi jogszabályok változása miatt módosítani kellett, a szabálysértési rendelkezéseknél a 
bírság maximális összegében volt változás. A rendelet belsı összhangján is pontosítás történt. 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági, valamint a Pénzügyi Gazdasági Bizottságok tárgyalták 
az elıterjesztést.  
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Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke jelezte, 
hogy bizottsága szerkezetileg rendben találta a rendelet-tervezetet.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatását 
tolmácsolta, nem kívánták sem szigorítni sem enyhíteni a leírtakat. A rendelet megalkotását 
elfogadásra ajánlják. 
 
 
Siklósi István polgármester több észrevétellel élt. Az eredeti rendelet 1.§ (6) g.) pontjában a 
rendelet hatálya nem terjed ki az ebtenyésztı szervezetekre és a kinológiai szövetségre. 
Nagyon szeretné, ha az ebtenyésztés csak lakott területen kívül lenne engedélyezett. Azokon 
az ingatlanokon, helyeken, ahol több ellentétes nemő kutya van, az állatmenhely mőködtetıje 
is azt javasolta, csak akkor lehessen tartani, ha ivartalanítva vannak az ebek. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı jelezte, nem tudja 2005-ben miért nem került a rendelet szövegébe 
megfogalmazásra a hiányolt rész. Lehetett technikai oka. Egyedi hatósági ügy folyamán az 
alkotmánybíróság utólagos normakontroll keretében vizsgálja a helyi rendelet ezen  részét, 
döntés nem született még. Amennyiben a testület az elmondottakat be akarja venni a 
rendeletbe, legyen levéve a napirend, a következı ülésre új elıterjesztés készül. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester véleménye szerint az 5.§ (6) bekezdésnél az ebtenyészetet 
is tiltani kellene. Az ebtulajdonosok figyelmében ajánlotta, hogy 20.§-ban megfogalmazásra 
kerültek az állattartás szabályai. A kormányrendelet 14.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a 
kedvtelésbıl tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állattartó lehetıvé tegye az állatnak 
természetes viselkedését, ugyanakkor a környezı lakóközösség kialakult élet és szokásrendjét 
ne zavarja tartósan.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı javasolta a rendelet-tervezetet levenni napirendrıl, a februári ülésre a 
javaslatokkal elıterjesztésre kerül.  
 
 
Siklósi István polgármester a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
18/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete további elıkészítés érdekében leveszi 
napirendrıl az állattartási rendelet módosítását. Megbízza a jegyzıt a rendelet-tervezet 
februári ülésre történı elıterjesztésével. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal, februári testületi ülés 
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V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
V/1. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy legutóbb a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ével 2011. 
szeptemberében foglalkozott a képviselı-testület. A Kormányhivatal az SZMSZ két pontja 
esetében észrevételezést tett. A módosítás az írásos elıterjesztés szerint megtörtént. Az 
Államháztartási tv. év végi módosításával kapcsolatban majd további intézkedésekre lesz 
szükség.  
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatásával 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
19/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosításait, egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyja. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: folyamatos 
 
 
V/2. Közterületi dohányzás tilalma 
 
 
Siklósi István polgármester elöljáróban kifejtette, mint nem dohányos, minden olyan dologgal 
egyetértene, ami a nem dohányzók érdekében születik, de meglehetısen kirekesztınek tőnik a 
törvényben leírt rendelkezés.  Sokkal életszerőbb lenne, hogy közterületen ne lehessen 
dohányozni, viszont a közintézményekben, vendéglátóhelyeken kijelölt helyek legyen a 
dohányzásra. A helyi rendelet megalkotásával nem abban gondolkodik a testület, hogy 
minden közterületen tiltva legyen a dohányzás, de furcsán néz ki, hogy a Petıfi utcán az 
iskolák környékén dohányoznak, mert az intézmény területén nem tehetik meg. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, 
hogy a törvényi változások miatt élt a javaslattal bizottsága. Egy munkaanyag kidolgozását 
kérték, amely rendeleti szinten, Mezıberény vonatkozásában szabályozza a közterületi 
dohányzás mikéntjét. Legkésıbb a márciusi testületi ülésre már tartalmazhatja az anyag a 
szakminisztériumok kiegészítését is, és annak segítségével ki lehet dolgozni a helyi rendelet-
tervezetet. Kérte a testület támogatását a határozat meghozatalában. 
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
20/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közterületi dohányzás tilalmáról 
szóló elıterjesztést tovább tárgyalásra alkalmasnak találja, felkéri az elıterjesztıket az 
önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozó minisztériumi szakmai anyag megérkezését 
követın a téma ismételt elıterjesztését, legkésıbb a Képviselı-testület 2012. márciusi ülésére. 
Felelıs: Debreczeni Gábor bizottsági elnök 
              Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint  
 
 
V/3. Köztemetıre vonatkozó önkormányzati szabályozás 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette, hogy a 
köztemetıre vonatkozó önkormányzati szabályozásról folynak még a tárgyalások, de szeretné, 
ha nem márciusban, hanem a februári ülésen kerülne napirendre ismételten az elıterjesztés. 
 
 
Siklósi István polgármester az elhangzott módosítással kérte a határozat meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
21/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a köztemetıre vonatkozó 
önkormányzati szabályozás tárgyú elıterjesztést tovább tárgyalásra alkalmasnak találja. 
Felkéri az elıterjesztıket, hogy az önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozóan a téma 
ismételt elıterjesztését, legkésıbb a Képviselı-testület 2012. februári ülésére tegyék meg. 
Felelıs: Nagy Sándor igazgató 
              Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: 2012. februári testületi ülés 
 
 
V/4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı az írásos anyagból kiemelte, a legfontosabb változás az, hogy az 
önkormányzat hatáskörébıl kikerült a lakásfenntartási támogatásnak a megállapítása. Ez mind 
a normatív, mind pedig a méltányossági támogatás megszüntetésével jár. Lehetıséget kapott 
az önkormányzat arra, hogy ne csak az aktívkorúak ellátásán belüli foglalkoztatást 
helyettesítı támogatás keretében szabhassa meg a porta rendbetételét, hanem kiterjesztheti azt 
a lakásfenntartási támogatásra, valamint a rendszeres szociális segélyben részesülıkre is. 
Rendelkezés történik arról is, hogy a segélyeket elsıdlegesen természetbeni formában kell 
biztosítani. Ennek nagyon jó példája most a tőzifa segélyként való kiutalása. A rendeletben a 
jogszabályi változások átvezetésre kerültek. Fontos tudni, hogy amennyiben a rendeletben 
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megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, az ellátás 
felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerül. 
 
 
Siklósi István polgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság három módosító javaslatát 
eredeti elıterjesztésként kezelve a rendelet elfogadását szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének   
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló  
10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
V/5. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 

14/1994.(V.2.) MÖK. Sz. rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a képviselık megkapták a szakbizottságok 
javaslataival egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezetet. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója annyi módosítást kért, 
hogy az üresen álló lakások meghirdetése esetén a pontos címet ne kelljen közölni biztonsági 
okok miatt. A Városi Közszolgáltató Intézménynél természetesen a felvilágosítást megadják. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı véleménye szerint, ha nem konkrét a hirdetés, honnan tudják az 
érdeklıdık, mit hirdet az intézmény. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jelezte, a címen kívül 
minden adatot meghirdetnének.  
 
 
Frey Mihály aljegyzı is azzal értett egyet, hogy amennyiben egy üres lakás meghidtesére 
kerül, nem elég körbeírni, hanem a pontos címet is meg kell jelölni. A vagyonrendelet 
egyébként is tartalmazza az önkormányzati lakások címét. Egyébként jogszabály külön nem 
szabályozza a meghirdetés mikéntjét.  
 
 
Siklósi István polgármester életszerőtlennek tartotta a meghirdetést, mivel többszörös a 
túljelentkezık száma.  
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Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója kérte indítványát 
megszavaztatni. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta, hogy kikerüljön a tervezetbıl a pontos cím 
meghatározása. 
 
A képviselı-testület 6 igen, 5 nem szavazattal támogatták a javaslatot. 
 
Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített 
többségi igen (7) szavazat szükséges.  Még egyszer kérte az ügyben szavazni, megismételve a 
módosító indítványt is. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
22/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetértett azzal, hogy Az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet-tervezet 
érintett pontjainál a bérbe adandó bérlakások pontos címe ne kerüljön feltüntetésre. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosított rendelet megalkotását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 
 

a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 
2/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete 

 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
V/6. Az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. A rendelet kiegészülne egy i.) ponttal, 
egyéb szociális bérlakás megnevezéssel, valamint a 2.§-ban a bérlı kijelölési jognál történtek 
pontosítások.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága által javasolt 
pontosítást ismertette: „Amennyiben a bérlıkijelölésre jogosult nem él bérlıkijelölési jogával, 
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és nem mondja le a bérlıkijelölési jogát, 30 napon túl köteles az irányadó lakbér összegének – 
mint rendelkezésre tartás - 50 %-át megfizetni”. 
 
 
Siklósi István polgármester, a bizottsági javaslatokat eredeti elıterjesztésként kezelve, a 
rendelet módosítás megszavazását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 
 

az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló 37/2011.(XII.27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

3/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete 
 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
V/7. Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy technikai dereguláció vált szükségessé, több 
rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza a rendelet-tervezet. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl szóló  
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete 

 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
V/8. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával kérte az 
intézményi átcsoportosítások megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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23/2012.(I.30.)  sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
3. cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül 
- Intézményi mőködési bevételi elıirányzatot megemeli:                  222 e Ft 
 ezzel egyidejőleg megemeli a  
 - dologi kiadás elıirányzatát          222 e Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
 

 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
24/2012.(I.30.) sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
3. cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül 

- mőködési bevételét az elkülönített állami pénzalapoktól csökkenti:    3. 808 e Ft 
Ezzel egyidejőleg a kiadási elıirányzatot csökkenti: 
- személyi juttatás:           2. 998e Ft 

      -    járulék:                           810 e Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
25/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testület az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése: 
     5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
        Bevételi elıirányzatán belül:  
            I. Intézményi mőködési bevételek               
           -  Mőködési bevételi elıirányzatát megemeli:                                 1.429 eFt-al 
        Kiadási elıirányzatán belül 
            Személyi juttatások elıirányzatát csökkenti:                                   - 406 eFt-al 
            Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát csökkenti:               -  110 eFt-al 
            Dologi kiadások elıirányzatát megemeli:                                       1.945 eFt-al             
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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V/9. Átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester, mivel a képviselı-testület részérıl észrevétel nem hangzott el,  a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával bocsátotta szavazásra az átcsoportosításokat. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
26/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek elıirányzatán belül: 

I. Mőködési bevételek 
I/3. Mőködési támogatások 

 I/3.1 Normatív hozzájárulások elıirányzatát csökkenti: 2111 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
2/A.cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatát csökkenti: 11 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások „-„ 9 eFt 
 I. Mőködési kiadások 

I./2. Munkaadókat terhelı járulékok „-„ 2 eFt 
2/B.cím: Mezıberényi Kistérségi Ált. Isk. kiadási elıirányzatát csökkenti: 1628 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások „-„ 1281 eFt 
 I. Mőködési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelı járulékok „-„ 347 eFt 
 3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatát csökkenti: 472 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások             „-„ 374 eFt 

I. Mőködési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelı járulékok „-„ 98 eFt 
Az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza.          
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
27/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2011. évi költségvetése: 
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7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül az Önkormányzatok 
költségvetési támogatása,  

3. Mőködési támogatások 
3.2. Központosított elıirányzatok (mők. célú) elıirányzatát megemeli: 4750 eFt-tal 
(2011. évi bérpolitikai intézkedések) 

és ezzel egyidejőleg megemeli  
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény mőködési kiadási elıirányzatán belül 

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 120 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh. jár. elıirányzatát 33 e Ft-tal 

2/A. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda mőködési kiadási elıirányzatán belül  
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 573 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát 154 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola mőködési kiadási elıirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 1182 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát 319 e Ft-tal 

3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium mőködési kiadási elıirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 826 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát 223 e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási mőködési elıirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 60 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát 16 e Ft-tal 

6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat mőködési kiadási elıirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 588 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát 159 e Ft-tal 

7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási mőködési kiadásai elıirányzatán belül 
 841126-0 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 220 e Ft-tal 
 - 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát 60 e Ft-tal 
 841126-1 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 48 e Ft-tal 
 - 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát 12 e Ft-tal 
 841126-2 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 36 e Ft-tal 
 - 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát 10 e Ft-tal 
 841126-3 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 9 e Ft-tal 
 - 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát 3 e Ft-tal 
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb mőködési kiadási elıirányzatán belül 

841133 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 36 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát 9 e Ft-tal 
841112 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 9 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát 3 e Ft-tal 

 842421 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát 33 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát 9 e Ft-tal 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
28/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

I. Mőködési bevételek 
 I./3. Mőködési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei-ból mőködési célú megemeli: 1821 eFt-tal 
 (Prémiumévek program) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát csökkenti: 1782 eFt-tal 
 (Prémiumévek program) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át megemeli: 39 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát megemeli 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
29/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási bevételek 
 II./3. Egyéb felhalmozási bevételek 
 II./3.2. Felhalmozási célú pe. átvétel Áht-n kívülrıl ei-át csökkenti: 945 eFt-tal 
 (Mezıberény Környezetvédelméért Alapítványtól érdekeltségi 
 hozzájárulás a Csatornamő Társulás fejlesztéssel kapcs. szla-ra) 
 (370000-1 szf.) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási bevételek 
 II./3. Egyéb felhalmozási bevételek 
 II./3.2. Felhalmozási célú pe. átvétel Áht-n kívülrıl ei-át csökkenti: 31994 eFt-tal 
 (Lakossági hozzájárulás csatornamő társ. kapcs.) 
 (OTP-LTP-tıl átvétel 7, 8, 9 öbl. – 841403-2 szf.) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
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 I./2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 
 I./2.2. Helyi adók elıirányzatát megemeli: 24939 eFt-tal 
 Iparőzési adó 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 
 I./2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel ei-át megemeli: 8000 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/10. Az I. Kerületi Evangélikus Egyházközség Városi rendezvények és kulturális értékek 

teremtésének támogatása pályázaton nyert összeg lemondása 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. A bizottságtól kapott támogatást nem használták fel, így lemondott az I. ker. 
Evangélikus Egyházközség a nyert összegrıl. Bizottsága javasolja, mivel a pályázat 
megvalósult, a pályázó a program megvalósulása miatt a 2012. évi pályázati eljárásból ne 
kerüljön kizárásra. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
30/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Oktatási és 
Kulturális Bizottság döntését, mely szerint a Mezıberény I. Kerületi Evangélikus 
Egyházközség a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatására 
benyújtott pályázaton, a 96/2011.(III. 7.) számú határozattal megítélt, 101. 000.- Ft-ot, nem 
használta fel, így arról lemond, valamint azt, hogy a pályázó a program megvalósulása miatt a 
2012. évi pályázati eljárásból nem kerül kizárásra. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a támogatásként 
megítélt és fel nem használt 101. 000,- Ft összeg, a Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testület 299/2011. (V. 30.) számú határozata alapján, 2011. évben az általános 
tartalékalapba kerüljön automatikusan visszahelyezésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
 
V/11. Mezıberényi tagóvodák nyári nyitva tartásának tervezete 
 
 
Siklósi István polgármester a mezıberényi tagóvodák nyári nyitva tartásának tervezetét 
jóváhagyásra ajánlotta, annyi pontosítással, hogy a nevük már nem Összevont Óvodák, hanem 
Mezıberény Kistérségi Óvodák. A Katicabogár Evangélikus Óvodával jogilag és egyéb 
szervezési okokból nem valósítható meg a nyári nyitva tartás egyeztetése. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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31/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvodák 
mezıberényi tagóvodáinak nyári nyitva tartásának tervezetét jóváhagyja. Megbízza az 
intézmény vezetıjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról legkésıbb február tizenötödikéig a 
szülıket tájékoztassa és kérje a tájékoztató megjelentését a városi honlapon és a Mezıberényi 
Hírmondóban is. 
Felelıs: Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: 2012. február 15. 
 
 
V/12. 2012. évi városi rendezvények 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette bizottsága 
írásos kiegészítését az OPSKK által benyújtott anyaghoz. A lista a honlapon megtalálható, 
folyamatos frissítésérıl az intézmény gondoskodik. A tett módosításokkal kérte a határozati 
javaslat megszavazását. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, a kulturális központban tájékoztatást kaphatnak 
részletekrıl is az érdeklıdık. Az Oktatási és Kulturális Bizottság által beterjesztett javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
32/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi Városi rendezvények 
tervét az alábbi módosításokkal fogadja el: 
- Október 6. ünnepség- OPSKK szervezésében 
- Június 23. Szent-Iván éji fürdızés - Városi Közszolgáltató Intézmény szervezésében 
- Július 7. Sakk-Strand Kupa- Városi Közszolgáltató Intézmény szervezésében 
- Július 21. Strand Kupa- Városi Közszolgáltató Intézmény szervezésében 
A képviselı-testület megbízza az intézmény igazgatóját a rendezvényterv honlapon történı 
megjelentetésével és a változások ott történı aktualizálásával, valamint az év közben történt 
változásokat kísérje figyelemmel, és a módosításokat végezze el. 
Felelıs: Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/13. Vállalkozók kérelme közterület foglalási díj mentesítésére 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy az elmúlt idıszakban 28 mezıberényi vállalkozó 
nyújtott be kérelmet az önkormányzathoz annak érdekében, hogy az üzletük, vállalkozásuk 
mellett lévı területen, közterületen kerékpártárolóért ne kelljen nekik területfoglalási díjat 
fizetni, illetve egy-két mobil hirdetıtáblát is elhelyezhessenek. Javaslatként hangzott el, 
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legyen engedélyezve olyan szemetesek kihelyezése, mint amilyenek a városközpontban az 
üzleteknél találhatóak. A szemetesek ürítésérıl a cégek saját költségen gondoskodjanak, 
valamint a hirdetıtáblákat azzal a feltétellel helyezhessék el, ha azok valamilyen egységesített 
rendszerben kerülnének elkészítésre. A határozati javaslat arról szól, hogy a közterület 
használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.)MÖK sz. rendelet kerüljön módosításra a 
vállalkozók kérésének megfelelıen, a vonatkozó jogszabályi keretek között, a márciusi ülésre. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója tájékoztatásként 
elmondta, a díjmentesítés 120 eFt-os bevételkiesést fog jelenteni az intézménynek, de 
támogatja a javaslatot. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, egy szeméttároló 15 eFt + ÁFA összegért 
szerezhetı be, a hirdetıtáblára nincs kalkuláció. A vállalkozók tájékoztatva lesznek az 
árakról, mert csak akkor van értelme a rendeletmódosításnak, amennyiben a megvalósítás 
megtörténhet.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
33/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.)MÖK sz. rendelet kerüljön módosításra a vállalkozók 
kérésének megfelelıen, a vonatkozó jogszabályi keretek között. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
     dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: márciusi testületi ülés 
 
 
V/14. Szélessávú informatikai hálózat fejlesztése 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tájékoztatásként elıvezette, hogy a Békési Kistérségi Társulás az 
ülésén az informatikai hálózat fejlesztésével kapcsolatban három olyan javaslattal élt, amirıl a 
testületnek határozatot kellene hoznia. Ismertette a határozati javaslatokat. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, a zárt ülésen ismertetve lesz Murony részérıl, az Antenna 
Hungária Zrt-vel kötött haszonbérleti szerzıdés megszüntetésével kapcsolatos megkeresés, 
mely üzleti érdeket érint. Tudatta, hogy a Kistérségi Társuláson belül azon önkormányzatok 
részérıl, akik a jelenlegi hálózat mőködtetésében részt kívánnak vállalni, egy Kft. alakítása 
történne, 100%-ig önkormányzati tulajdonnal. A három határozati javaslatot a 
szakbizottságok támogatásával elfogadásra javasolta.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette bizottsága 
támogatását, befizetési költség már beépítésre került a költségvetés tárgyalásakor, melynek a 
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kötvény a forrása. Bizottsági ülésen jelezte, hogy a társulási szerzıdés tervezetében a 
polgármester úr címe rosszul lett beírva, legyen kérve a kijavítása.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
34/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a kistérségi szélessávú 
informatikai hálózat mőködtetésére az Antenna Hungária Zrt-vel kötött haszonbérleti 
szerzıdés megszüntetésével kapcsolatban, a Békési Kistérségi Társulás a 4/2012. (I. 10.) 
számú határozatában foglalt, Mezıberény Város Önkormányzatát terhelı bruttó 12.630.096 Ft 
befizetési kötelezettségének eleget tesz, mely pénzösszeget az önkormányzat 2012. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
35/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a Békési Kistérségi Társulás 
5/2012. (I. 10.) számú határozatában foglalt, 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaság (Kft.) létrehozásával. 
A Képviselı-testület az önkormányzati Kft. társasági szerzıdését az elıterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza Siklósi István polgármestert a befizetési 
kötelezettség teljesítésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
36/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a HURO/1101. számú pályázat 
pályázatírási díjának fedezetének biztosítása érdekében 326.000 Ft pótbefizetést vállal, a 
Békési Kistérségi Társulás 7/2012. (I. 10.) számú határozatában foglalt szerint. 
A Képviselı-testület a pótbefizetés összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére 
biztosítja, egyben felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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V/15. Intézményvezetıi pályázatok 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az idei évben, július 31-ig lejár három 
intézményvezetıi (óvoda, általános iskola, gimnázium) megbízás, ezért a pályázatokat ki kell 
írni. Az Oktatási és Kulturális Bizottság valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság tárgyalta a pályázatokat és néhány kiegészítést téve elfogadásra javasolják a 
kiírásokat. A pályázatok megjelenésétıl számított egy hónap áll rendelkezésre a pályázatok 
benyújtására.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
37/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
intézményvezetıi állására a következık szerint írja ki a pályázatot: 
A pályázatot meghirdetı szerv Mezıberény Város Önkormányzati 

Képviselı-testülete 
Képviseli Siklósi István polgármester 
5650 Mezıberény, Kossuth tér 1. 
www.mezobereny.hu 

A meghirdetett munkahely megnevezése Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
5650 Mezıberény, Kálvin utca 2-4. 

A meghirdetett munkakör megnevezése Intézményvezetı (magasabb vezetı) 
Az intézményvezetıi megbízás idıtartama 5 év, kezdı napja 2012. 08.01, zárónapja 

2017. 07.31. 
Szükséges végzettségek Felsıfokú óvodapedagógus diploma, 

pedagógus szakvizsga 
Szakmai gyakorlat Öt év óvodapedagógus szakmai gyakorlat 
Elınyfeltételek A vezetıi megbízásnál elınyt jelent a német 

és/vagy szlovák nyelv alapfokú szintő, 
nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt 
ismerete, valamint a közoktatási vezetı 
szakvizsga, illetve az óvodavezetıi, 
óvodavezetı-helyettesi szakmai gyakorlat 

A vezetıi beosztással járó lényeges feladatok A Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
intézményvezetıi feladatainak az ellátása a 
hatályos jogszabályi elıírások és szakmai 
elvárások szerint 

A pályázattal együtt benyújtandó iratok Iskolai végzettségeket igazoló iratok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti 
erkölcsi bizonyítvány. A pályázathoz csatolni 
kell a szakmai önéletrajzot és a 
helyzetelemzésre épülı vezetıi programot is. 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez 
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hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának feltételei A pályázatokat egy példányban, írásban, zárt 

borítékban kell beküldeni az alábbi címre: 
Polgármesteri Hivatal 5650 Mezıberény 
Kossuth tér 1. „Óvodavezetıi pályázat” 
felirattal, valamint a pályázati adatbázisban 
szereplı azonosítószám feltüntetésével. A 
vezetıi programot CD mellékleten is csatolni 
kell. 

Juttatások A Kjt vonatkozó elıírásai alapján 
A pályázat elbírásának a határideje A hatályos jogszabályi elıírások szerint. 
További felvilágosítást ad Siklósi István polgármester 

Tel.: 66/515-500 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
38/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat fıigazgatói állására a következık szerint írja ki a pályázatot: 
A pályázatot meghirdetı szerv Mezıberény Város Önkormányzati 

Képviselı-testülete 
Képviseli Siklósi István polgármester 
5650 Mezıberény, Kossuth tér 1. 
www.mezobereny.hu 

A meghirdetett munkahely megnevezése Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat, 5650 Mezıberény Petıfi út 
17-19. 

A meghirdetett munkakör megnevezése Intézményvezetı (fıigazgató, magasabb 
vezetı) 

Az intézményvezetıi megbízás idıtartama 5 év, kezdı napja 2012. 08.01., zárónapja 
2017. 07.31. 

Szükséges végzettségek Az intézményben pedagógus munkakör 
betöltéséhez szükséges megfelelı, felsıfokú 
végzettség, pedagógus szakvizsga 

Szakmai gyakorlat Az intézmény által ellátott szakterületek 
valamelyikében szerzett legalább öt éves 
pedagógus szakmai gyakorlat 

Elınyfeltételek A vezetıi megbízásnál elınyt jelent a német 
nyelv közép szintő, nyelvvizsga 
bizonyítvánnyal igazolt ismerete, valamint a 
közoktatási vezetı szakvizsga, illetve az 
intézmény által ellátott szakterületek 
valamelyikén szerzett legalább öt-éves 
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intézményvezetıi szakmai gyakorlat 
A vezetıi beosztással járó lényeges feladatok A Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola, 

Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményvezetıi feladatainak 
az ellátása (fı-igazgató) a hatályos 
jogszabályi elıírások és szakmai elvárások 
szerint 

A pályázattal együtt benyújtandó iratok Iskolai végzettségeket igazoló iratok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti 
erkölcsi bizonyítvány. A pályázathoz csatolni 
kell a szakmai önéletrajzot és a 
helyzetelemzésre épülı vezetıi programot is. 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának feltételei A pályázatokat egy példányban, írásban, zárt 
borítékban kell beküldeni az alábbi címre: 
Polgármesteri Hivatal 5650 Mezıberény 
Kossuth tér 1. „Iskolaigazgatói pályázat” 
felirattal, valamint a pályázati adatbázisban 
szereplı azonosítószám feltüntetésével. A 
vezetıi programot CD mellékleten is csatolni 
kell. 

Juttatások A Kjt vonatkozó elıírásai alapján 
A pályázat elbírásának a határideje A hatályos jogszabályi elıírások szerint. 
További felvilágosítást ad Siklósi István polgármester 

Tel.: 66/515-500 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
  
 
39/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Petıfi Sándor 
Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ igazgatói állására a következık szerint írja 
ki a pályázatot: 
A pályázatot meghirdetı szerv Mezıberény Város Önkormányzati 

Képviselı-testülete 
Képviseli Siklósi István polgármester 
5650 Mezıberény, Kossuth tér 1. 
www.mezobereny.hu 

A meghirdetett munkahely megnevezése Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium és 
Közétkeztetési  Központ 5650 Mezıberény, 
Petıfi út 13-15. 
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A meghirdetett munkakör megnevezése Intézményvezetı (magasabb vezetı) 
Az intézményvezetıi megbízás idıtartama 5 év, kezdı napja 2012. 08.01., zárónapja 

2017. 07.31. 
Szükséges végzettségek Az intézményben pedagógus munkakör 

betöltéséhez szükséges megfelelı, felsıfokú 
végzettség, pedagógus szak-vizsga 

Szakmai gyakorlat Az intézmény által ellátott szakterületek 
valamelyikében szerzett legalább öt éves 
pedagógus szakmai gyakorlat 

Elınyfeltételek A vezetıi megbízásnál elınyt jelent a német 
nyelv legalább középszintő, nyelvvizsga 
bizonyítvánnyal igazolt ismerete, valamint a 
közoktatási vezetı szakvizsga, illetve az 
intézmény által ellátott szakterületek 
valamelyikén szerzett leg-alább ötéves 
intézményvezetıi szakmai gyakorlat 

A vezetıi beosztással járó lényeges feladatok A Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium és 
Közétkeztetési Központ intézményvezetıi 
feladatainak az ellátása (intézményvezetı) a 
hatályos jogszabályi elıírások és szakmai 
elvárások szerint 

A pályázattal együtt benyújtandó iratok Iskolai végzettségeket igazoló iratok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti 
erkölcsi bizonyítvány. A pályázathoz csatolni 
kell a szakmai önéletrajzot és a 
helyzetelemzésre épülı vezetıi programot is. 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának feltételei A pályázatokat egy példányban, írásban, zárt 
borítékban kell beküldeni az alábbi címre: 
Polgármesteri Hivatal 5650 Mezıberény 
Kossuth tér 1. „Gimnáziumi igazgatói 
pályázat” felirattal, valamint a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosítószám 
feltüntetésével. A vezetıi programot CD 
mellékleten is csatolni kell. 

Juttatások A Kjt vonatkozó elıírásai alapján 
A pályázat elbírásának a határideje A hatályos jogszabályi elıírások szerint. 
További felvilágosítást ad Siklósi István polgármester 

Tel.: 66/515-500 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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V/16. Együttmőködési megállapodás a Mécses Szolgáló Közösség Egyesülettel 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az egyesület megkeresését. Pályázatot szeretnének 
benyújtani TÁMOP keretén belül, amihez az önkormányzat együttmőködésére is szükség 
lenne. Pénzügyi vonatkozása nincs a kitételeknek. A határozat meghozatalát támogatásra 
ajánlotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
40/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a Mécses Szolgáló Közösség 
Egyesülettel kötendı együttmőködési megállapodás-tervezettel és felhatalmazza Siklósi 
István polgármestert az együttmőködés aláírására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal. 
 
 
V/17. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külsıs, szakember tag választása 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, külsıs szakember tag megválasztására kerülne sor, mivel 
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság szakember tagja, dr. Balog Zsolt a mai napon 
írásban is megerısítette lemondását. Budapesten kapott munkát, nem tud részt venni az 
üléseken, nem tudja segíteni helyben a bizottság munkáját. Kérte a lemondás tudomásul 
vételét.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
41/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi dr. Balog Zsolt az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külsıs, szakember tagjának, tisztségérıl való 
lemondását. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a képviselıkkel egyeztetés történt arról, kivel, 
hogyan lehetne pótolni a megüresedett bizottsági tagságot. Eredményeként Dr. Hantos Katalin 
nevét javasolja jelöltként felvenni a szavazólapra a titkos szavazás megtartása érdekében. Dr. 
Hantos Katalin kinyilatkozta, hogy vállalja a feladatot, a mai ülésen elıre nem tervezett 
okoknál fogva  nem tudott részt venni.  
 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı közölte, hogy Dr. Hantos Katalin a nyílt ülésen történı titkos 
szavazással bonyolított választás megtartásához hozzájárult, illetve amennyiben 
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megválasztásra kerül, jogszabályban meghatározott eskü letétele után bekapcsolódhat az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság munkájába. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért arról, hogy a jelölt neve felkerüljön a szavazólapra.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı a szavazás menetét ismertette. Egykörös szavazás fog történni, 
minısített többségi (7) támogató szavazat szükséges a megválasztáshoz.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
42/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság külsıs, szakember tagjának megválasztása titkos szavazással 
történjen, és az ismertetett választási szabályok alapján Dr. Hantos Katalin jelölt neve 
felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
Siklósi István polgármester felkérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot a titkos 
szavazás lebonyolítására. A szavazás idejére szünetet rendelt el. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
titkos szavazás eredményét. A bizottság megállapította, hogy Dr. Hantos Katalint, 11 igen 
szavazattal, külsıs szakember tagnak a testület megválasztotta. Munkájához sok sikert és jó 
egészséget kívánt. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
43/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság külsıs, szakember tagjának titkos szavazással történı megválasztásánál 11 
támogató szavazattal Dr. Hantos Katalin (5650 Mezıberény, Kastély köz 1. II/7.sz.), az 
elfogadott választási szabályok alapján, a bizottság tagja lett. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
  
/A titkos szavazásról készült jegyzıkönyv a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
bejelentette, hogy a 11 képviselı és polgármester úr leadták a kötelezı vagyonnyilatkozatot, a 
bizottság mindent rendben talált. A vagyonnyilatkozat leadása volt a feltétele annak, hogy 
február 1-jét követıen is mindenki gyakorolhassa a képviselıi jogait.  
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V/18. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a következı testületi ülés idıpontja: 2012. 
február 27. Fı napirendje: 1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
elfogadása, 2./ Városi elismerések adományozása. 
 
 Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, elköszönt a 
jelenlévıktıl, a Kábel TV nézıitıl, a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt 
ülésen folytatják a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

                   Siklósi István                                                                Dr. Baji Mihály  
                   polgármester                                                                     jegyzı 
 
 
 
 
                   Kovács Edina                                                                Halász Ferenc  
                      képviselı                                                                       képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                                   jkv.hitelesítı  
 


