
 1 

JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 26-án 
megtartott ülésérıl. 

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

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

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, a hivatal 
osztályvezetıje, meghívottak, intézményvezetık, érdeklıdık. 

 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a Kábel TV nézıit, 
képviselıket, intézményvezetıket, meghívott vendégeket. Az ülés lefolytatásának törvényi 
akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül mind a 12 fı jelen van 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Kovács Edina és Halász Ferenc képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester az ülés napirendjét ismertette a kiküldött sorrend szerint. Javasolta  
a nyílt ülésrıl levenni napirendrıl a „II/4. Lakossági hozzájárulás helyi szabályozása” 
elıterjesztést, további információk szükségesek. A nyílt, valamint zárt ülés egyéb 
bejelentéseihez még két-két bejelentést ismertetett. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kérését sürgıssége miatt fontos tárgyalni, a megkeresés a 
mai napon érkezett. Kérte az ismertetett napirend elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
465/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl   
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl             
II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 173/2011.(III.28.)sz., 252/2011./V.16./sz., 

278/2011./V.30./sz., 303/2011./V.30./sz., 304/2011./V.30./sz., 308/2011.(V.30.)sz., 
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390/2011.(VII.25.)sz., 391/2011.(VII.25.)sz., 392/2011.(VII.25.)sz., 393/2011.(VII.25.)sz., 
394/2011.(VII.25.)sz., 395/2011.(VII.25.)sz., 397/2011.(VII.25.)sz., 398/2011.(VII.25.)sz., 
402/2011.(VIII.05.)sz., 403/2011.(VIII.05.)sz., 406/2011.(VIII.12.)sz., 414/2011.(VIII.29.)sz., 
415/2011.(VIII.29.)sz., 417/2011.(VIII.29.)sz., 418/2011.(VIII.29.)sz., 419/2011.(VIII.29.)sz., 
420/2011.(VIII.29.)sz., 421/2011.(VIII.29.)sz., 422/2011.(VIII.29.)sz., 424/2011.(VIII.29.)sz., 
426/2011.(VIII.29.)sz., 427/2011.(VIII.29.)sz., 428/2011.(VIII.29.)sz., 429/2011.(VIII.29.)sz., 
431/2011.(VIII.29.)sz., 432/2011.(VIII.29.)sz., 434/2011.(VIII.29.)sz., 435/2011.(VIII.29.)sz., 
436/2011.(VIII.29.)sz., 437/2011.(VIII.29.)sz., 439/2011.(VIII.29.)sz., 440/2011.(VIII.29.)sz., 
441/2011.(VIII.29.)sz., 443/2011.(VIII.29.)sz., 444/2011.(VIII.29.)sz., 446/2011.(VIII.29.)sz., 
447/2011.(VIII.29.)sz., 452/2011.(VIII.29.)sz., 454/2011.(VIII.29.)sz., 456/2011.(VIII.29.)sz., 
458/2011.(VIII.29.)sz., 459/2011.(VIII.29.)sz., 461/2011.(VIII.29.)sz., 462/2011.(VIII.29.)sz., 
464/2011.(VIII.29.)sz., 442/2011.(VIII.29.)sz., 412/2011.(VIII.29.)sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. A Mezıberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmével kapcsolatos határozat 
módosítása (449/2011.(VIII.29.)sz.hat.)          

II/3. Gépjármő-használati szabályzat módosítása (452/2011.(VIII.29.)sz. hat.)  
II/4. Levéve napirendrıl  Lakossági hozzájárulás helyi szabályozása (463/2011.(VIII.29.)sz. 

hat.)    
II/5. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (231/2011.(IV.26.)sz.hat.) 
II/6. Szervezeti és Mőködési Szabályzatok módosítása 
II/7. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
II/8. Esélyegyenlıségi terv felülvizsgálata (271/2010.(VI.28.) 

III./ Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról 
IV./ 2012. évi ellenırzési terv elfogadása 
V./ A TAPPE Kft.-vel fennálló szerzıdés felülvizsgálata                            
VI./ Bejelentések 

VI/1. Társulási Megállapodás módosítása 
VI/2. Közfoglalkoztatási létszám évközi változása 
VI/3. Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2011.(V.31.) sz. rendelet módosítása 
VI/4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) sz. rendelet 

módosítása 
VI/5. P.S. Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 
VI/6. Kistérségi busz üzemeltetése 
VI/7. Intézményi átcsoportosítások 
VI/8. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/9. A helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos lehetıségek 
VI/10. Gimnázium pedagógiai program módosítása 
VI/11. A Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatás lemondása 
VI/12. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Alapító Okirat és Szakmai Program 

módosítása 
VI/13. Egyéb bejelentés 
           - Sürgısséggel – Békés Megyei Vízmővek Zrt. tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

kérése 
           - Barna Márton képviselı részérıl lakossági fórum tartásának bejelentése 

VII. Zárt ülés 
VII/1. Határidı módosítási kérelem – Geotermikus rendszer 
VII/2. Városháza mögötti terület 
VII/3. Egyéb bejelentés 
           - Nagycsaládosok kérelme (Civil Fejlesztı Központ használata) 
           - Megbízott intézményvezetı bérével kapcsolatos intézkedés 
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I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az  elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
   
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette az augusztus 29-i zárt testületi ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
466/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. augusztus 29-i zárt testületi 
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 tudatta, hogy a KEOP-
2011-4.2.0-A „Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” megnyert pályázat támogatási szerzıdése aláírásra került, illetve a 
támogatási szerzıdés módosítása lett kérve, mivel az eredeti határidıben megvalósítani nem 
lehet. Miután erre elızetesen feltételes közbeszerzést kellett kiírni, így a közbeszerzés 
eredményeként a kivitelezésre is megtörtént a szerzıdés, aminek november 11-re kellene 
megvalósulni. Az aláírásokat a közbeszerzési szabályzat, illetve az elızı képviselı-testület 
által hozott határozatok alapján tette meg. A saját erı mértéke bruttó 1.535.562 Ft, teljes össz 
bekerülési költsége a beruházásnak 10.243.750 Ft bruttó összeg, és mint egy 9,6 KW-ot tud 
termelni.  
 
Kérte a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámoló elfogadását. 

 
 

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
467/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
II./ napirend: 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl    
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II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 173/2011.(III.28.)sz., 252/2011./V.16./sz., 

278/2011./V.30./sz., 303/2011./V.30./sz., 304/2011./V.30./sz., 308/2011.(V.30.)sz., 
390/2011.(VII.25.)sz., 391/2011.(VII.25.)sz., 392/2011.(VII.25.)sz., 393/2011.(VII.25.)sz., 
394/2011.(VII.25.)sz., 395/2011.(VII.25.)sz., 397/2011.(VII.25.)sz., 398/2011.(VII.25.)sz., 
402/2011.(VIII.05.)sz., 403/2011.(VIII.05.)sz., 406/2011.(VIII.12.)sz., 414/2011.(VIII.29.)sz., 
415/2011.(VIII.29.)sz., 417/2011.(VIII.29.)sz., 418/2011.(VIII.29.)sz., 419/2011.(VIII.29.)sz., 
420/2011.(VIII.29.)sz., 421/2011.(VIII.29.)sz., 422/2011.(VIII.29.)sz., 424/2011.(VIII.29.)sz., 
426/2011.(VIII.29.)sz., 427/2011.(VIII.29.)sz., 428/2011.(VIII.29.)sz., 429/2011.(VIII.29.)sz., 
431/2011.(VIII.29.)sz., 432/2011.(VIII.29.)sz., 434/2011.(VIII.29.)sz., 435/2011.(VIII.29.)sz., 
436/2011.(VIII.29.)sz., 437/2011.(VIII.29.)sz., 439/2011.(VIII.29.)sz., 440/2011.(VIII.29.)sz., 
441/2011.(VIII.29.)sz., 443/2011.(VIII.29.)sz., 444/2011.(VIII.29.)sz., 446/2011.(VIII.29.)sz., 
447/2011.(VIII.29.)sz., 452/2011.(VIII.29.)sz., 454/2011.(VIII.29.)sz., 456/2011.(VIII.29.)sz., 
458/2011.(VIII.29.)sz., 459/2011.(VIII.29.)sz., 461/2011.(VIII.29.)sz., 462/2011.(VIII.29.)sz., 
464/2011.(VIII.29.)sz., 442/2011.(VIII.29.)sz., 412/2011.(VIII.29.)sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról.  

 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 
beszámoló elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
468/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 173/2011.(III.28.)sz., 
252/2011./V.16./sz., 278/2011./V.30./sz., 303/2011./V.30./sz., 304/2011./V.30./sz., 
308/2011.(V.30.)sz., 390/2011.(VII.25.)sz., 391/2011.(VII.25.)sz., 392/2011.(VII.25.)sz., 
393/2011.(VII.25.)sz., 394/2011.(VII.25.)sz., 395/2011.(VII.25.)sz., 397/2011.(VII.25.)sz., 
398/2011.(VII.25.)sz., 402/2011.(VIII.05.)sz., 403/2011.(VIII.05.)sz., 406/2011.(VIII.12.)sz., 
414/2011.(VIII.29.)sz., 415/2011.(VIII.29.)sz., 417/2011.(VIII.29.)sz., 418/2011.(VIII.29.)sz., 
419/2011.(VIII.29.)sz., 420/2011.(VIII.29.)sz., 421/2011.(VIII.29.)sz., 422/2011.(VIII.29.)sz., 
424/2011.(VIII.29.)sz., 426/2011.(VIII.29.)sz., 427/2011.(VIII.29.)sz., 428/2011.(VIII.29.)sz., 
429/2011.(VIII.29.)sz., 431/2011.(VIII.29.)sz., 432/2011.(VIII.29.)sz., 434/2011.(VIII.29.)sz., 
435/2011.(VIII.29.)sz., 436/2011.(VIII.29.)sz., 437/2011.(VIII.29.)sz., 439/2011.(VIII.29.)sz., 
440/2011.(VIII.29.)sz., 441/2011.(VIII.29.)sz., 443/2011.(VIII.29.)sz., 444/2011.(VIII.29.)sz., 
446/2011.(VIII.29.)sz., 447/2011.(VIII.29.)sz., 452/2011.(VIII.29.)sz., 454/2011.(VIII.29.)sz., 
456/2011.(VIII.29.)sz., 458/2011.(VIII.29.)sz., 459/2011.(VIII.29.)sz., 461/2011.(VIII.29.)sz., 
462/2011.(VIII.29.)sz., 464/2011.(VIII.29.)sz., 442/2011.(VIII.29.)sz., 412/2011.(VIII.29.)sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. A Mezıberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmével kapcsolatos határozat 

módosítása (449/2011.(VIII.29.)sz.hat.)          
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A testület korábbi határozatával 
döntött, hogy mint egy 770 eFt értékben kötelezettséget vállal arra az önkormányzat, hogy a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat közösségi házában 1 fı alkalmazva lesz közmunkaprogram 
keretében. Változtak a feltételek, a Munkaügyi Központtól kapott információ alapján a 
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továbbfoglalkoztatás nem 4, hanem 10 hónap, így a szükséges összeg 1.480 eFt. Ezért a 
javaslat az, hogy a korábbi határozat visszavonásra kerüljön.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
bizottsága az 1. sz. határozati javaslatot ajánlja elfogadásra, cigány kisebbségi referens 
foglalkoztatásra ne legyen most pályázva, hátha lesz majd késıbb kedvezıbb kiírás.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
469/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kérelemének helyt adó 449/2011.(VIII.29.) sz. határozatát visszavonja, egyben 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy az új feltételő TÁMOP 1.1.2 pályázat keretében cigány 
kisebbségi referens foglalkoztatásra nem kíván pályázni, így a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kérelmet nem támogatja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
II/3. Gépjármő-használati szabályzat módosítása (452/2011.(VIII.29.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a szabályzat módosítását  gépkocsi vásárlás tette 
szükségessé. A szabályzatot két bizottság tárgyalta. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, 
hogy a szabályzat ki lett egészítve a gépjármő adataival, fogyasztási normáival. Egyetértettek 
azzal, hogy a gépjármő üzemanyagköltsége havi szinten 2000 km-ig, éves szinten 24000 km 
legyen engedélyezve, alkalmazva legyen a 60/1992(IV.1.) Korm rendelet korrekciós tényezıi. 
Bizottsága elfogadásra ajánlja az elmondottak szerint a szabályzatot. 
 
 

Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke alábbi pontosításokkal, 
kiegészítésekkel ajánlotta elfogadásra a Gépjármő-használati szabályzat módosítását a 
Képviselı-testületnek: 

- az LTT-914 forgalmi rendszámú gépjármő használatát a polgármester részére engedélyezi a 
gépjármő üzemanyagköltségét maximum havi átlag 2500 km-ig, évi 30.000 km-ig biztosítja a 
hivatali célú használat tényleges kilométere alapján, az ahhoz kapcsolódó üzemanyag 
felhasználás mértékéig, maximum a 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendeletben foglalt korrekciós 
tényezık (téli üzemeltetés: 3%, december 1-je és március 1-je közötti idıszakban, 
légkondicionáló berendezés üzemeltetése: 5%, május 1-je és szeptember 1-je közötti 
idıszakban) figyelembevételével. 

- a  LUA-297 forgalmi rendszámú gépjármő magáncélú használatának igénylése a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak részére a Titkárságon a 3. sz. melléklet szerint, az 
elszámolása a 4. sz. mellékleten történik. 
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Személyes megjegyzése, hogy kisebbségben maradt a szavazásnál, a havi 2000 km 
meghatározást tudta támogatni, hiszen a polgármester nem kérte, hanem ajánlotta a havi 2000 
km  meghatározását. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı véleménye szerint zavaró az a megfogalmazás, hogy a gépjármő 
használat magába foglalja a gépjármő korlátozás nélküli személyes használatát is. Vagyis, ha 
elfogyott az évi keret, akár hova megy a polgármester, hivatali célra is fizetni kell a 
költségeket.  
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a használat úgy történne, mint a másik 
gépjármőnél. Menetlevelet kell vezetni, a menetlevélben feltüntetve, mi az, ami hivatali és mi 
az, ami magáncél.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı fontosnak tartotta, legyen kimondva, hogy a város a megszabott 
km-ert fizeti, a fölött nem fizeti. 
 
 
Siklósi István polgármester felolvasta a 8.) bek. második bekezdését, lehet, hogy az 
értelmezéssel van gond. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kihangsúlyozta, a város kifizeti a biztosítást, a gumicserét, 
mőszakit, stb., de ha túl megy a polgármester a megjelölt km-en, azt saját maga fizeti. Ha 
elfogy  a biztosított keret, pl. Gronauba is fizeti az utat vagy nem utazik el a polgármester. 
Ennek alapján el tudja fogadni a 2500 km/hó biztosítását, bár az elmúlt ülésen 2000 km-rıl 
volt szó, annak ismeretében szavazták meg a gépkocsi vásárlást. 
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett az értelmezéssel. Megjegyezte, hogy a 2500 km-ert a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javasolta. Bizottsági ülésen egy szórendcserét is kértek, „a 
polgármester részére az alábbi feltételekkel engedélyezi” helyett a „polgármester részére 
engedélyezi az alábbi feltételekkel” szöveg kerüljön leírásra. 
 
 
Harmati László képviselı módosító javaslattal élt. Legyen 2000 km átlag meghatározva, de ne 
legyen benne a külföldi út, az külön legyen számolva.  
 
 
Kovács Edina képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja jelezte, bizottsági ülésükön a 
2500 km/hó maximum keretként lett megszavazva, jó ha van egy olyan bıvebb keret, amibe 
bele lehet férni. A polgármester tájékoztatása szerint  2000 km-nél több utat tett meg egy 
hónap alatt.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı véleménye szerint az éves km-t kell figyelni. 
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Siklósi István polgármester tudatta, hogy 2010. október 7-tıl 2011. augusztus 29-ig,  327 nap 
alatt, 22934 km-ert tett meg közcéllal, ez havi átlagban 2084 km, napi átlag: 70,1 km. Harmati 
László bizottsági elnök felvetette, hogy a két ülés közötti beszámolókból nem tőnik ki, hogy 
ekkora távolságot tett volna meg. Nincs benne minden, fıleg nincsenek benne a mezıberényi 
utak, amit mégis csak meg kell tenni valami oknál fogva.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy összeírta a 
beszámolóból, január 1-tıl augusztus 31-ig 40 megyén belüli, 9 megyén kívüli, 2 külföldi út 
volt, ez mintegy 5500 km-nek felel meg, ez havi 700 km. Nem kétli a polgármester 
igazmondását. Egyetért azzal, hogy kerüljön elfogadásra a 2500 km/hó.  
 
 
Siklósi István polgármester visszautalt, az elızı polgármester úr  2010. január 1-tıl október 6-
ig összesen 41263 km-ert tett meg, havi átlag 4437 km, napi 145,9 km. Akkor nem merültek 
fel hasonló kérdések. Kovács Edina által elmondottakkal teljes mértékben egyet ért, egy felsı 
limit határ kerülne meghatározásra, amit nem muszáj kimeríteni, mint ahogy a 
gépjármővásárlásnál is az 5 millió Ft-os keret nem lett igénybe véve. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı jelezte, hogy a külföldi kiküldetéssel, utazással kapcsolatban a testület 
eddig is mindig egyedileg döntött.  
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte Harmati László képviselıt, fenntartja-e korábban tett 
indítványát. 
 
 
Harmati László képviselı visszavonta indítványát, az elıbbiekben javasolta, kerüljön 
elfogadásra, hogy maximum havi átlag 2500 km-ig, évi 30.000 km-ig kerüljön biztosításra az 
üzemanyagköltség. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a szabályzat elfogadását a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság módosításával. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
470/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a hivatali gépjármővek 
üzemeltetésére, hivatali gépjármővek magáncélú használatának elszámolására vonatkozó 
elıterjesztett szabályzatot az alábbi módosításokkal: 
“8. pont Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az LTT-914 forgalmi 

rendszámú gépjármő használatát a polgármester részére engedélyezi az alábbi 
feltételekkel: 

- A gépjármő üzemanyagköltségét maximum havi átlag 2500 km-ig, évi 30.000 km-
ig biztosítja a hivatali célú használat tényleges kilométere alapján, az ahhoz 
kapcsolódó üzemanyag felhasználás mértékéig, maximum a 60/1992. (IV. 1.) 
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Kormányrendeletben foglalt korrekciós tényezık (téli üzemeltetés: 3%, december 
1-je és március 1-je közötti idıszakban, légkondicionáló berendezés üzemeltetése: 
5%, május 1-je és szeptember 1-je közötti idıszakban) figyelembevételével. 

II./1. pont A  LUA-297 forgalmi rendszámú gépjármő magáncélú használatának igénylése a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak részére a Titkárságon a 3. sz. melléklet szerint, 
az elszámolása a 4. sz. mellékleten történik.” 

a jegyzıkönyvhöz csatolt egységes szerkezetben – elfogadja. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı  
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/4. Levéve napirendrıl  Lakossági hozzájárulás helyi szabályozása (463/2011.(VIII.29.)sz. hat.)   
 
  
II/5. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (231/2011.(IV.26.)sz.hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság támogatásával szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
471/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

    IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
       IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát   csökkenti: „-„ 40 eFt-tal 

(842541 szakfeladat  Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek) 
és ezzel egyidejőleg  
7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát             megemeli: 40 eFt-tal 
  (842541 szakfeladat  Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek) 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
II/6. Szervezeti és Mőködési Szabályzatok módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı  ismertette a módosításokat. Az önkormányzat SZMSZ-e esetében 
beírásra került a  képviselı-testületi, valamint a bizottsági anyagok elektronikus úton történı 
megküldése, illetve az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal 
SZMSZ-ében a hatósági osztály feladatkörét több szociális ágazatot érintı változás miatt 
módosítani kellett. Kérte elıbb a rendelet-tervezetet, majd a határozati javaslatot elfogadni, 
melyek megszavazását az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatta. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
25/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 11/2007. (V. 23.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
472/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításait, egységes szerkezetbe foglalva 
jóváhagyja. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: folyamatos 
 
/Az SZMSZ a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
II/7. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kifejtette, hogy a 
lakásfenntartási támogatásra nagyon nagy az igény, most még nem látszik, de érkeznek a 
kérelmek. A helyi járatú autóbuszbérlet dolga rendezıdött, a többi ellátás idıarányos 
felhasználása megfelelı 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a saját hatáskörében hozott döntéseknél is nagyjából 
idıarányos a felhasználás, de ezután következik a nehezebb idıszak, jön a főtési szezon, 
alkalmi munkákra sem lesz annyi lehetıség a rossz idı beálltával. Kérte kijavítani az elírást a 
második táblázatnál, amely nem a bizottság, hanem a polgármester által hozott döntések 
kimutatását tartalmazza. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
473/2011.(IX.26.)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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II/8. Esélyegyenlıségi terv felülvizsgálata (271/2010.(VI.28.) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı elıvezette, hogy a terv felülvizsgálatáról 2011. június 30-ig kellett 
intézkedni, ugyanis ez érinti a Békési Kistérségi Társulás esélyegyenlıségi programját. 2011. 
június 17-én írásban megkeresésre került a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 
szakértıként Bernát Péter kijelölése lett kérve. A Hivatal írásban azt válaszolta, hogy jelenleg 
nem áll módjában szakértıt kijelölni, szakértı kirendelése fel van függesztve, jogszabály 
módosítás várható. Továbbra is hatályba lesz tartva a települési esélyegyenlıségi terv, és 
miután a Békési Kistérségi Társulás a társulási esélyegyenlıségi programot felülvizsgáltatta, 
kérte az elıterjesztett határozati javaslatot megszavazni az Oktatási és Kulturális Bizottság 
támogatásával.   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
474/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a település esélyegyenlıségi tervét 
annak módosításáig hatályban tartja, egyben felkéri Siklósi István polgármestert, hogy 
szakértı kirendelése érdekében intézkedjen.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte Balogh Istvánt a Békés Kistérségi Társulás 
munkaszervezetének vezetıjét, akinek beszámolója alapján készült el az elıterjesztett 
tájékoztató. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén két kérdés hangzott el az anyaghoz. 
Egyik kérdés, hogy  a közmunkával végzett téli, tavaszi programnál miért nem szerepelt 
Mezıberény, a másik, hogy miért nincs a kistérségi honlapon több mezıberényi információ,  
vállalkozás? 
 
 
Balogh István a Békési Kistérségi Iroda vezetıje a feltett kérdésekre válaszként annyit tudott 
mondani, hogy azt csak Mezıberény tudhatja, miért nem vettek részt a közmunkaprogramban. 
Minden esetben a társulási tanácsban résztvevı polgármesterek döntik el a pályázaton való 
indulást, valamennyi település elıtt a kistérség összefogásával a társulás keretén belül a 
pályázati lehetıség nyitva van. Mezıberénynek valószínő más egyéb pályázata lehetett, 
egyébként más munkapályázatokon részt vett a település. A honlapon való megjelenésnek 
nincs akadálya, annak idején mindenki meg lett keresve, de nyitva van, bárki bármikor 
továbbra is jelentkezhet.  Most tulajdonosváltás van, de rövidesen nem lesz akadálya a 
felkerülésnek. 
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Siklósi István polgármester biztatott minden vállalkozást, civil szervezetet a honlapon való 
megjelenésre. Tájékoztatásként elmondta, hogy Mezıberény a kérdezett munkaprogramban 
valószínőleg azért nem tudott részt venni, mert akkor futott más olyan közmunkaprogram, 
ami mellett ezt nem tudta bevállalni. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága tárgyalta az anyagot, elfogadásra ajánlja. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
kistérségi iroda a társulás végrehajtó szervezete, csak azokat a döntéseket tudja végrehajtani, 
amit a társulás neki kiszab. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is bizottsága támogatását 
tolmácsolta. 
 
 
Siklósi István polgármester a kistérségi iroda dolgozóinak további jó munkát kívánt, kérte a 
tájékoztatás elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
475/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békési Kistérség munkájáról szóló 
tájékoztatást elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értelem szerint  
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: 2012. évi ellenırzési terv elfogadása 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a Békési Kistérségi Társulás részérıl megjelent 
Kovács László és Gyarmati Zoltánné belsı ellenıröket. Az elıterjesztık szóbeli kiegészítéssel 
nem kívánnak élni. Az ellenırzési tervet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elıadta, hogy bizottsága a 
tervet jónak tartotta, amely része a 2010. novemberében elfogadott 2011-14 éves stratégiai 
ellenırzési tervnek. Bizottsági ülésen feltett kérdésekre kielégítı választ kaptak, elfogadásra 
ajánlják a 2012. évi ellenırzési tervet. Megadták azt a jogot a belsı ellenırnek, hogy mivel az 
EU támogatásból megvalósuló beruházás „Belvízrendezés az élhetıbb településekért” most 
fut, valószínőleg nem fog befejezıdni májusig, másik EU-s pályázatot vizsgáljon a kijelölt 
területén. 
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Siklósi István polgármester tudomása szerint október 5-ig kell beérkezni az ajánlatoknak, 
november 12-én kerül sor a szerzıdéskötésre, amennyiben lesz érvényes ajánlattevı mind a 
négy területre. Következı év májusára a megvalósulás kérdéses, de amennyiben 
megvalósulhat, ez egy fontos része lenne az ellenırzésnek. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönve a végzett munkát, a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
476/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város 
Önkormányzatának 2012. évi éves ellenırzési tervét az elıterjesztés 1. számú melléklete 
szerint elfogadja. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: folyamatos, beszámolásra: 2012. évi zárszámadás idıpontja 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: A TAPPE Kft.-vel fennálló szerzıdés felülvizsgálata                            
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elıadta, hogy december 31.-ével lejár a TAPPE 
Kft.-vel kötött szemétszállítási, egyéb városon belüli feladatok ellátásáról szóló szerzıdés. 
Kétféle módon lehetne megoldani a további szemétszállítást. Egyik lehetıség, hogy  
közbeszerzés kerül kiírásra, és január 1-tıl más szolgáltatóval oldja meg a feladatot a város, 
mivel a TAPPE Kft. nincs abban a helyzetben, hogy egy minimum öt éves közbeszerzési 
szerzıdés alá esı szolgáltatást tudjon nyújtani. Távolabbról pályázók, a szállítási távolságok 
miatt nagyobb költségekkel számolnának, Gyomaendrıd esetében bizonytalansági tényezı, 
hogy igen-igen telített állapotban van a szemétlerakójuk. Másik megoldásként merült fel, 
hogy saját tulajdonban lévı céggel legyen megoldva a feladat. A Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretében oldja meg több település a szolgáltatást. A Kft.-ét 14 
település és a TAPPE Kft. hozta létre, azóta csatlakozott hozzájuk még 9 település. Javaslat 
az, hogy az önkormányzat belépne, és a Kft-én keresztül történne meg a szemétszállítás a 
jelenlegi kukákkal, szállító eszközökkel, gyakorlatilag a lakosság nem venne észre semmilyen 
változást. Dönteni abban szükséges, hogy az önkormányzat kéri a felvételét a Kft-be. Miután 
a Kft döntött a felvételrıl, egy szolgáltatási szerzıdést kell kötni. A városnak a TAPPE Kft.-
vel további szolgáltatásokra is volt megállapodása (köztéri szemetesek ürítése, dögtelep 
üzemeltetése, stb.) amelyeket a TAPPE Kft. továbbra is vállal elvégezni. Véleménye szerint 
az utóbb felvázolt lehetıséget kellene választani. Nem lehet tudni, hogy a szemétszállítás 
2012-ben nem lesz-e hatósági áras, annak ismeretében lehet majd az árakról tárgyalni. A 
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez úgy csatlakozna az önkormányzat, hogy 
maximum egy éves szerzıdés kerülne aláírásra a hulladékszállításra, amit 6 hónap határidıvel 
mindkét fél felmondhat. Egy év alatt lesz mód átgondolni, miként lehetne tovább folytatni a 
szemétszállítást Mezıberényben. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, 
ahol jelen voltak a TAPPE Kft. részérıl is. A mai ülésre egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak 
megjelenni. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke az elmondottakhoz 
hozzáfőzte, nagyon nincs más lehetısége a településnek. Praktikus és olcsóbb megoldásnak 
tőnik, ha belép az önkormányzat a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-be. 
Bizottsága javasolja a belépést. A TAPPE Kft.-vel külön megállapodásban lesz rögzítve az 
eddig is ellátott egyéb (pl. közterületen lévı szemétgyőjtık ürítése, szelektív hulladék 
győjtése, állati tetemek begyőjtése, stb.) szolgáltatás végzése. A TAPPE Kft. ügyvezetıje, 
Gyurkó Csaba a díjak vonatkozásában nem tudott nyilatkozni,  valamilyen mértékben nıni 
fog, hiszen pl. az üzemanyagárak nınek, de valószínőleg 10% alatt lesz a szolgáltatási díj 
emelése. Békés megyét nézve, Mezıberényben eddig is az egyik legolcsóbb a szemétszállítás 
díja. Felolvasta az érdeklıdık tájékoztatása érdekében a Békés-Manifest Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.-vel kötendı közszolgáltatási szerzıdés fıbb pontjait. 
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, az információk valóban arról szólnak, hogy a 
mezıberényi szemétszállítás a legolcsóbbak között van. Tárgyalás folyik, miként lehetne a 
kóbor kutyák kérdését megoldani, miként lehetne befogni és megfelelı módon elhelyezni 
ıket. Jelenleg a TAPPE Kft., valamint egy újkígyósi vállalkozó végzi a begyőjtést, de ennek 
ellenére nem tudják megakadályozni a kóbor kutyák jelenlétét a közterületeken. Fıbb oka, 
hogy sok a kirakott, megunt kutya, jó szándékú emberek pedig enni adnak nekik. A TAPPE 
Kft.-vel és a hatóság állatorvossal tárgyalni fognak egy állatmenhely létrehozásának 
lehetıségérıl. Nehezíti a megoldást, hogy a kóborállatok befogását sem a TAPPE Kft., sem az 
újkígyósi vállalkozó különbözı indokok miatt nem vállalja. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a közszolgáltatási szerzıdésben foglalt alapján nem értette, hogy 
lesz szavazati joga, hogy lesz tulajdonos  az önkormányzat, ha anyagilag nem lép be a Kft-be? 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, a testületnek most arról kell döntenie, hogy csatlakozni 
kíván az önkormányzat a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez, a határozati 
javaslatot módosítva erre hatalmazza fel a testület. A Kft. ezután dönt arról, beveszi-e az 
önkormányzatot, amennyiben igen, ez 250 eFt törzstıke emelést jelent, amivel be kell lépni és 
innentıl számít tagnak az önkormányzat. Utána a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. egy tagján keresztül a szolgáltatást meg tudják valósítani. A Kft. támogató döntése után 
lehet tárgyalni a csatlakozási szerzıdésrıl, amelyben a Mezıberényre vonatkozó részletek 
kerülnek megfogalmazásra. A 250 eFt belépési díjnak megfelelı összeget a Kft. 
hulladékkezelési célra visszajuttat a településre. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı határozati javaslatot ismertetett, melyet a polgármester szavazásra 
bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
477/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. január 1-tıl csatlakozni kíván a 
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft –hoz a közszolgáltatás ellátására. Amennyiben 
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a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. a csatlakozási szándékot elfogadja, a 
képviselı-testület megbízza Siklósi István polgármestert a csatlakozási szerzıdés aláírásával, 
és a belépési díj -250 eFt, melynek fedezete a költségvetés általános tartaléka- befizetésével. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint. 
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
VI/1. Társulási Megállapodás módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztésbıl a módosítás okát a belsı eljárási 
rendben a kötelezettségvállalás és utalványozás kérdésében, valamint az oktatásban 
bekövetkezett változások miatt. A Békési Kistérségi Társulás Tanács kérte, hogy a társulásban 
résztvevı önkormányzatok külön-külön is fogadják el a módosítást. 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztett határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
478/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa által 2011. szeptember 13.–án, a 40/2011. (IX. 13.) sz. 
határozatával elfogadott társulási megállapodás módosítási javaslatát, egyben megbízza 
Siklósi István polgármestert az okiratok aláírásával. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/2. Közfoglalkoztatási létszám évközi változása 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogató 
döntését tolmácsolta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
479/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a közfoglalkoztatási létszám évközi 
változása szerint: 
- A Mezıberényi Kistérségi Óvoda engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát, és 

átlagos állományi létszámát 2011. évre 1 fıvel megemeli, 55 fırıl 56 fıre módosítja. 
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- A Petıfi Sándor Gimnázium engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát, és átlagos 
állományi létszámát 2011. évre 2 fıvel megemeli, 107 fırıl 109 fıre módosítja. 

- A Polgármesteri Hivatal engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát, és állományi 
létszámát 2011. évre 4 fıvel megemeli: (a Polgármesteri Hivatal + önkormányzati 
képviselık) álláshely számát 69 fırıl 73 fıre, átlagos állományi létszámát 70 fırıl 74 fıre 
módosítja. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyzı 
              Öreg István fıigazgató 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/3. Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2011.(V.31.) sz. rendelet módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette, hogy a lakásfenntartási támogatás változása miatt vált 
szükségessé a rendelet módosítása. A Szociális és Egészségügyi Bizottsággal egyeztetve 
lettek meghatározva a feltételek.  
 
 
Siklósi István polgármester a véleményezı bizottság támogatásával kérte a rendelet 
megalkotását, melyhez minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
26/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 
18/2011.(V.31.) számú rendelet módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
VI/4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) sz. rendelet 

módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı kifejtette, hogy jelen rendelet módosításának esetében is a szociális 
törvény módosításai lettek követve, amely a helyi lakásfenntartási támogatást nagyban érinti. 
Ismertette a rendelet-tervezetbıl a módosításokat.  
 
 
Siklósi István polgármester a véleményezı bizottság támogatásával kérte a rendelet 
megalkotását, melyhez minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
27/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

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

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
VI/5. P.S. Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az alapító okirat módosítására azért van szükség, 
mert az intézményben ellátott feladatok közzé bekerült a közcélú és közhasznú foglalkoztatás. 
Véleményezı bizottságok elfogadásra ajánlják az alapító okirat módosítását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
480/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztésben 
foglaltak szerint, egységes szerkezetben elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az egységes szerkezető alapító okirat a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete/ 
 
 
VI/6. Kistérségi busz üzemeltetése 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy az általános iskola kéri, hogy a Városi 
Közszolgáltató Intézmény üzemeltetésében lévı, közösségi feladatokat ellátó busz az 
iskolához kerüljön. Eredetileg is az iskolához gondolta az önkormányzat elhelyezni a buszt, a 
pályázat errıl szólt annak idején, közben változások miatt, közösségi busz feladatként került a 
Közszolgáltató Intézményhez. Az iskola indoka, hogy eddig is a legnagyobb használó az 
általános iskola volt, valamint a muronyi és bélmegyeri  gyerekek bejárása miatt is szükség 
lenne a gépjármőre. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága 
a kérelmet támogatta, felhívva a lakosság figyelmét, ha a civil szervezetek megfelelı idıben 
leadják az igényüket, továbbra is rendelkezésre áll a busz. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
481/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
üzemeltetetésében lévı közösségi feladatokat ellátó busz üzemeltetését 2012. január 1-el a 
Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium 
és Egysége Pedagógiai Szakszolgálatnak adja át. A feladatátadással járó költségvetési és 
egyéb kérdéseket a 2012. évi költségvetés tervezésénél kell figyelembe venni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/7. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztettek szerint, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
támogatásával, javasolta a határozatok meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
482/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
- Felhalmozási bevételi elıirányzatát     csökkenti      339 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 - Mőködési bevételi elıirányzatát       megemeli     339 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Kerekes László a Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetıje 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
483/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011.évi költségvetése: 
2. B. cím: 
- Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 

 - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 3400 eFt-al 
 - Egyéb bevétel 3400 eFt 

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

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  3400 eFt-al 



 18 

- Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 - Személyi juttatás elıirányzatát csökkenti 2.000 eFt-al 
 - Munkaadói járulék elıirányzatát csökkenti    540 eFt-al 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
 - Felhalmozási kiadások elıirányzatát  1.791 eFt-al 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  749 eFt-al 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Öreg István fıigazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
484/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításával rendelkezik. 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
3 cím. Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzaton belül: 

- Mőködési célú támogatási értékő bevételek, fejezeti 
 kezeléső elıirányzatát megemeli: 1.159e.Ft 

- Mőködési célú pénzeszköz átvétel (non-profit szervtıl) 
  elıirányzatát  megemeli:                                                              2.784e.Ft 
 - Mőködési bevétel elıirányzatát megemeli: 1.055e.Ft 
 Ezzel egyidejőleg megemeli: 

 - Személyi juttatás elıirányzatát: 1.920e.Ft 
 - Járulékok elıirányzatát: 206e.Ft 
 - Dologi kiadások elıirányzatát: 1.255e.Ft 

 - Ellátottak juttatása elıirányzatát: 1.617e.Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
             Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
485/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a következı saját hatáskörő 
elıirányzat módosításokról rendelkezik. 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási elıirányzatain belül módosít: 
Elıirányzat módosítás: 
Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát csökkenti    6023 eFt 
(Étkeztetés többlet tervezése miatt) 
Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát csökkenti   6023 eFt 
(Étkeztetés többlet tervezése miatt) 
Felelıs: Siklósi István - polgármester 
              Kovács Edina - igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
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VI/8. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztettek szerint, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
támogatásával, javasolta az átcsoportosítások megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
486/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

   I./3. Mőködési támogatások 
      I./3.2. Központosított ei.-ból mőködési célú elıirányzatát       megemeli: 314 eFt-tal 

(Könyvtári támogatás) 
és ezzel egyidejőleg  
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát           megemeli: 314 eFt-tal 
(Könyvtári támogatás) 

B) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

   I./3. Mőködési támogatások 
      I./3.2. Központosított ei.-ból mőködési célú elıirányzatát    megemeli: 435 eFt-tal 

(Kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz) 
és ezzel egyidejőleg  
2/B.cím: Mezıberényi Kistérségi Ált. Isk. mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát          megemeli: 435  eFt-tal 
  (Kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz) 

C) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

   I./3. Mőködési támogatások 
      I./3.2. Központosított ei.-ból mőködési célú elıirányzatát        megemeli:1821 eFt-tal 
     - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  

(prémiumévek program) 
és ezzel egyidejőleg  
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

   I./4. Egyéb mőködési bevételek 
      I./4.1. Támogatás értékő mőködési bevételek 

  elıirányzatát         csökkenti: „-„1821 eFt-tal 
     - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  

(prémiumévek program) 
D) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

   I./3. Mőködési támogatások 
      I./3.2. Központosított ei.-ból mőködési célú elıirányzatát       megemeli: 3797 eFt-tal 
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     - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  
(létszámcsökkentés) 

és ezzel egyidejőleg  
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

   I./4. Egyéb mőködési bevételek 
      I./4.1. Támogatás értékő mőködési bevételek 

  elıirányzatát         csökkenti: „-„3797 eFt-tal 
     - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  

(létszámcsökkentés) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
487/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
               I./4. Egyéb mőködési bevételek   
               I./4.1. Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát        megemeli:  54 eFt-tal 
                       (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás   882118 szakfeladat)                                                      
és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül        
     I./ 4. Egyéb mőködési kiadások 
  I./4.3. Társ. szoc.pol. és egyéb jutt., tám. elıirányzatát                 megemeli: 54 e Ft-tal 
                      (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás   882118 szakfeladat)                                                      
B) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
            I./4. Egyéb mőködési bevételek   
               I./4.1.Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát    megemeli: 120 eFt-tal 
                („Körös-Körül fesztivál”)                                                       
és ezzel egyidejőleg 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                        megemeli: 120 eFt-tal 
    („Körös-Körül fesztivál”) 
C) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
               I./4. Egyéb mőködési bevételek 
               I./4.1.Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát      megemeli: 6380 eFt-tal 
          (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül 

  I./4. Egyéb mőködési kiadások  
  I./4.3. Társ. szoc.pol. és egyéb jutt., tám. elıirányzatát         megemeli:6380 eFt-tal  

         (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
D) 
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7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
               I./4. Egyéb mőködési bevételek 
               I./4.1.Támogatás értékő mőködési bevételek  
            elıirányzatát  csökkenti: „-„ 5058 eFt-tal 

     - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  
(létszámcsökkentés) 

és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül        
      IV.Pénzforgalom nélküli kiadás 
      IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások  
           elıirányzatát                                                               csökkenti: „-„ 5058 eFt-tal 

     - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  
(létszámcsökkentés) 

E) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
               I./4. Egyéb mőködési bevételek 
               I./4.1.Támogatás értékő mőködési bevételek  
            elıirányzatát  megemeli:  347 eFt-tal 

        (Közhasznú foglalkoztatás   890443 szakfeladat) 
és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül 

   I./1. Személyi juttatások elıirányzatát            megemeli: 273 eFt-tal 
    I./2. Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát          megemeli:   74 eFt-tal 
      (Közhasznú foglalkoztatás   890443 szakfeladat)                      
Felelıs: Siklósi István polgármester               
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
488/2011.(IX.26.)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./4. Egyéb mőködési bevételek 
  I./4.1. Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát    megemeli:    3716 eFt-tal 

     (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú  
      kiegészítı támogatása) 

és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   I.4. Egyéb mőködési kiadások 
   I./4.1. Támogatás értékő mőködési kiadások elıirányzatát     megemeli:   3716 eFt-tal 

  (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú kiegészítı 
támogatása 

   Kisebbségi önkormányzatok részére, állami tám. ei. bizt.  
    + Városi rend. ei. bizt + egyéb  tám ei. bizt. 841126 szakfeladat) 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
489/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
       I./4. Egyéb mőködési bevételek 
       I./4.1. Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát  megemeli:  384 e Ft-tal 
       (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú kiegészítı 
támogatása) 
és ezzel egyidejőleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül:  
       I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát               megemeli:    384 eFt-tal 
       (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú kiegészítı 
támogatása) 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
       I./4. Egyéb mőködési bevételek 
       I./4.1. Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát   megemeli:  726 eFt-tal 
       (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú kiegészítı 
támogatása) 
és ezzel egyidejőleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
           I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát              megemeli:    609 eFt-tal 
      I./4. Egyéb mőködési kiadások 
      I./4.2. Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 
                elıirányzatát                                                               megemeli:    117 eFt-tal 
              (II.ker. Evangélikus Egyház részére: 67 eFt, Mezıberényi Szlovákok Szervezete 
                részére: 50eFt) 
- 10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül:  
       I./4. Egyéb mőködési bevételek 
       I./4.1. Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát megemeli: 2606 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- 10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
                   (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú kiegészítı 
támogatása) 
           I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát          megemeli:       906 eFt-tal 
      I./4. Egyéb mőködési kiadások 
      I./4.2. Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 
                elıirányzatát                                                            megemeli:    1200  eFt-tal 
      II./1. Beruházási kiadások Áfá-val elıirányzatát              megemeli:      500  eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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490/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások, IV.2. Egyéb pénzforgalom nélküli 
kiadások, Általános tartalék elıirányzatát                                        csökkenti:   „-„     37 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, II. Felhalmozási kiadások 
1. Beruházási kiadások Áfával elıirányzatán belül: 
   - DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi 
      régióban c. pályázat Petıfi utcán (Fınix orvosi központtól a Kálvin térig) 
      lévı kerékpárút felújítása, ill. a Köröstarcsai út – Kinizsi u. keresztezıdésétıl 
      a Körtöltésig új kerékpárút eng. tervének elkészítése elıirányzatát    megemeli:   19 eFt-tal 
     (Engedélyezési eljárás díja: 18900 Ft ~ 19 eFt) 
   - DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi  
      régióban c. pályázat Kálvin tér-Vasút u.-Vasútállomásig vezetı kerékpárút 
      építési eng. terv elkészítése elıirányzatát                                           megemeli:    16 eFt-tal       
      (Engedélyezési eljárás díja: 16400 Ft ~ 16 eFt) 
   - 853000 szakf. NFÜ-TIOP 2007 elıirányzatát                                    megemeli:       2 eFt-tal    
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
491/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül az Önkormányzatok 
költségvetési támogatása,  

3. Mőködési támogatások 
3.2. Központosított elıirányzatok (mők.célú) elıirányzatát        megemeli: 4951 eFt-tal 
(2011. évi bérpolitikai intézkedések) 

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

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     156 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát      42 e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák mőködési kiadási elıirányzatán belül  
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     678 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát   183 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola mőködési kiadási elıirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     1202 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát     324 e Ft-tal 

3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium mőködési kiadási elıirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát       837 e Ft-tal  
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- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát     226 e Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási mőködési elıirányzatán belül 

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát       57 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       579 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát     157 e Ft-tal 

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

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát      218 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        9 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 
 
 
VI/9. A helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos lehetıségek 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a helyi járatú autóbusz közlekedést a régi formában 
nem lehet megoldani. A helyi járatú közlekedést a Körös Volán helyközi közlekedéssel 
oldaná meg a jövıben. A városban biztosítva lenne az iskolai buszközlekedés, a temetıjárat, 
vasúti járatok. A Körös Volán három ajánlatot tett, ezek közül a 3.) pontban leírtak jöhetnek 
számításba. Mindkét véleményezı bizottság a 3.1.) pontot javasolja megvalósítani. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy 
bizottsága bekért egy helyi járatú menetrendet, az elıterjesztés így teljes. A városban ezentúl 
nem helyi járat hanem helyközi járat fog közlekedni, 5 km-es bérlettel évi 1250 db bérletet 
kell megvásárolni ahhoz, hogy a helyi közlekedés megmaradjon, hiszen a bérleteken kívül 
igen csekély a jegyforgalom. A Körös Volánnal tárgyalni kellene a vasúti járatokról, a 
lakosság nem tartja biztonságosnak az odaközlekedést.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy a 3.1.) 
pont szerint javasolta bizottsága a buszközlekedés megoldását biztosítani. A Körös Volán 
ugyanazt vállalja, amit eddig vállalt, csak nem helyi, hanem helyközi járattal oldja meg, a 
tarifa nem fog nıni. 
 
 
Barna Márton képviselı örömmel venné, ha a mezıberényiek észlelhetnék a változást, mert a 
vasútjáratok nincsenek összhangban a vasúti közlekedéssel. Arra is oda kellene figyelni, hogy 
nyáron a legnagyobb melegben közlekedett a temetıjárat. 
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett az észrevételezéssel, arra kell törekedni, hogy 
megfelelı menetrenddel közlekedjen a busz, minél több használója legyen. A Körös Volánnak 
a menetrendet minisztérium állapítja meg, finomításokra lehet esély. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
492/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı- testülete 2011. december 31. után is biztosítani 
kívánja  Mezıberény városon belül az általános iskolai és középiskolai tanulók iskolába 
járását szervezett autóbusz közlekedés igénybevételével, a 355-11/2011. ikt. számú 
elıterjesztés 3.1 pontja szerint. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/10. Gimnázium pedagógiai program módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a gimnázium a pedagógiai programjába 
beépítene egy sportosztály indítását, négyéves általános tantervő képzésként. A jóváhagyásról 
bizottságok tárgyaltak, olyan döntés született, hogy jelenleg a beiskolázás meghirdetéséhez, a 
felvételi tájékoztatóhoz legyen megadva az engedély. További kiegészítésként szerepel, hogy 
az engedélyt nem csak a beiskolázási tájékoztatóban való megjelenítéshez, hanem ahhoz is 
adja a képviselı-testület, hogy a sportosztályba való beiskolázáshoz a gimnázium felvételi 
eljárást dolgozzon ki és alkalmazzon, folytasson le. Határozati javaslatot ezzel kérte 
kiegészíteni, és a gimnázium a Pedagógiai Programjának módosítását jóváhagyás végett 
legkésıbb 2012. március 30-ig terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
 
Szilágyi Tibor a Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója tájékoztatásként elmondta, a 
lehetıséggel bıvülne a gimnázium képzése. Elképzelésük szerint a gimnázium biztosítja a 
mindennapos testedzés lehetıségét, ezen keresztül felkészítést a testnevelés érettségire 
középszinten. A sportági továbbhaladás feltételeit sport szakosztályokkal, egyesületekkel 
kötött megállapodás keretében, délutáni idıkeretben, az egyesületek biztosítják. A 
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bajnokságokban, versenyeken való indulásra is lehetıség lesz, a diákolimpiákon, 
sportversenyeken az iskolát képviselik a tanulók. Kérte a képviselı-testület hozzájárulását a 
sportosztály indításához, a beiskolázás során pedig a szülık és a diákok támogatását is. 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, a sportosztály indításának gondolata azért is merült fel, 
mert hosszú évek óta folyik testnevelés tagozatos képzés az általános iskolában, így a 
tehetséges gyerekeket itt kellene tartani a középiskolában is. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke nagy örömmel vette a 
gimnázium kérelmét. Mezıberény sportmúltja lehetıvé teheti azt, hogy középiskolai szinten 
is folytatódjon a gyermekek sportképzése. A diákok a szakosztályokban végeznék el a 
megfelelı óraszámú képzést, fontos az együttmőködés. Egy általános tantervő, négy 
évfolyamos osztályban, középszintő érettségivel lenne bevezethetı a sportosztály. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
támogatását tolmácsolta.  
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, hogy a szakosztályokkal folynak az egyeztetések, 
szerencsére fogadókészségre találnak.  
 
 
Barna Márton képviselı a törekvést jónak tartotta, támogatja a megvalósítást, a 
sportkoncepcióban is jelezve lett ez az igény.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ismertetett határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
493/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Petıfi Sándor 
Gimnázium a 2012/2013-as tanévre vonatkozó beiskolázási tájékoztatóban a sportosztály 
indítását tegye közzé, és engedélyezi, hogy a sportosztályba való beiskolázáshoz felvételi 
eljárást dolgozzon ki és folytasson le. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri az intézmény igazgatóját, hogy 
a Petıfi Sándor Gimnázium Pedagógiai Programjának módosítását jóváhagyás végett 
legkésıbb 2012. március 30-ig terjessze a Képviselı-testület elé. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
    Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal, illetve 2012. március 30. 
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VI/11. A Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatás lemondása 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, bizottsága határozati javaslatát. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogató 
döntését tolmácsolta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
494/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Oktatási és 
Kulturális Bizottság döntését, mely szerint a Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület a 
Nemzetközi kapcsolatok támogatására benyújtott támogatást, a 46/2011.(III. 7.) számú 
határozattal megítélt, 30. 000.- Ft-ot, nem használta fel, így arról lemond, valamint azt, hogy a 
pályázati összeg felhasználása nem a pályázó hibájából történt, így a következı évi pályázati 
eljárásból nem kerül kizárásra. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 30. 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 
 
 
VI/12. Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Alapító Okirat és Szakmai Program 

módosítása 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója ismertette és 
kérte elfogadni intézménye beterjesztett dokumentumainak módosítását. Szeptember 1-tıl új 
szolgáltatással bıvült a családsegítı szolgáltatatásnak a feladatköre, ami átvezetésre került.   
 
 
Barna Márton képviselı a szakmai programban pontatlanságot fedezett fel. A 8.) Az 
intézményirányítása vezetése pontban az igazgató határozatlan idıre szóló megbízása már 
nem valós, a kinevezés határozott idıre lett megállapítva. 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója megköszönte 
az észrevételt, elvégzik a javítást. 
 
 
Siklósi István polgármester a pontosítás értelmében kérte kezelni a szakmai programot. A két 
szabályzat elfogadását szavazásra bocsátotta.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
495/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberényi Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálatának alapító okirat módosításait, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratát elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatot, a 
módosítást és egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje 
meg.  
Felelıs: Siklósi István polgármestert 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az alapító okirat a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
496/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberényi Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat Szakmai Programjának módosításait, valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt Szakmai Programot jóváhagyja. 
Felelıs: Kovács Edina igazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/A szakmai program a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./ 
 
 
VI/13. Egyéb bejelentés 
 
- Sürgısséggel – Békés Megyei Vízmővek Zrt. tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kérése 

 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Vízmővek Zrt. azzal kereste meg az 
önkormányzatot, hogy az újkígyósi 045 hrsz. számú ingatlanon való építéshez, illetve 
kútbetömés megvalósításához nyertek közel 500 millió Ft támogatást, felhasználásához az 
önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása is szükséges. A Vízmővek Zrt.-tıl szolgálati lakás 
ügyében is érkezik majd újabb megkeresés, de most a jelen ügyben tartják fontosnak a 
döntéshozatalt.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
497/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az „Újkígyós 045 hrsz. hozzájáruló nyilatkozat kérése” tárgyában, a 
Békés Megyei Vízmővek Zrt.-tıl érkezett  tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármestert 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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- Barna Márton képviselı részérıl lakossági fórum tartásának bejelentése 
 
 
Barna Márton képviselı az 1. sz. választókerület képviselıje felhívta a körzetben élık és az 
érdeklıdık figyelmét, hogy lakossági fórumot tart október 8-án 16 órakor a Szikora büfében. 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy október 23-án ünnepi testületi ülésre kerül sor, 
a következı testületi ülés pedig nem a hónap utolsó hétfıi napján, hanem október 24-én lesz 
megtartva. Napirend: 1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése, elıadója Czirbuly 
Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos, 2./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók 
felülvizsgálata, elıadója Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke, Czirbuly 
Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos. 

 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester elköszönt az érdeklıdıktıl, 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  
 
 
 
 


