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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 

 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös 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, Hidasi Zoltán a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetıje, Borgula Péter a Polgármester Hivatal 
beruházási munkatársa, valamint Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, intézményvezetıket, 
vendégeket. Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs 
képviselı-testület tagjai közül mindenki jelen van. A rendkívüli képviselı-testületi ülés 
összehívását az indokolta, hogy a geotermikus energiát érintı projekt további kivitelezésének 
közbeszerzésérıl kell dönteni, valamint a 2012. évi költségvetést február 11-ig be kell 
nyújtani.  
 
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 képviselıt. 
 
 
Siklósi István polgármester a meghívóban kiküldött, valamint még egy kiosztott, írásos 
bejelentés -Jutalom részösszegrıl lemondás- megtárgyalásával kérte a napirendet elfogadni.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1.) Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külsıs szakember tagjának eskütétele 
2.) Közbeszerzés geotermikus energiával kapcsolatosan  
3.) Mezıberény város 2012. évi költségvetésének tárgyalása 
4.) Nevelési intézményfejlesztés (Kálvin utcai óvoda) 
5.) Egyéb bejelentés 
      - 2012. év Kolbászfesztivál díszvendége Mezıberény 
      - 2013.  Év sportolója és embere címátadás helyszíne 
      - Jutalom részösszegrıl lemondás 
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1.) Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külsıs szakember tagjának eskütétele 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte az ülésen megjelent Dr. Hantos Katalint, akit 
eskütételre kért fel.   
 
 
Az eskütételt a jelenlévık felállva hallgatták meg.  
 
/Az aláírt esküokmány a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester gratulált, és jó munkát kívánt a megválasztott Dr. Hantos 
Katalinnak megköszönve, hogy vállalta a megbízatást.  
 
 
Dr. Hantos Katalin az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külsıs tagja elmondta, igaz 
hogy 5 éve már nem gyakorolja szakmáját, de igyekszik jogi tudásával a bizottság munkáját 
segítve tapasztalatával, tudásával a város javáért tevékenykedni. Bejelentette, hogy nem kíván 
tiszteletdíjat felvenni munkájáért, írásban le fog mondani róla valamelyik civilszervezet 
javásra. 
 
 
2.) Közbeszerzés geotermikus energiával kapcsolatosan  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az ülés elıtt megtartott közbeszerzési bizottság 
ülésén minden képviselı részt vett, amennyiben nincs kérdés, a bizottság ülésén hozott 
döntéseket kéri megszavazni. 
 
 
Észrevétel, kérdés nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
50/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri Dr. Baji Mihály jegyzıt, hogy 
Dr. Szathmáry Péter közbeszerzési tanácsadó bevonásával a közbeszerzési szabályzat 
kidolgozásáról és elkészítésérıl intézkedjen. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: a Képviselı-testület soron következı 2012. február 27-i ülése 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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51/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Geotermikus energia 
hasznosítása Mezıberényben” elnevezéső projekt további kivitelezésének tárgyában a 
„Geotermikus energia hasznosítása – visszasajtoló kút továbbfúrása és csıvezeték rendszer 
anyagminısítésének megváltoztatása” címő ajánlati felhívását meghirdeti. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint, intézkedésre azonnal 
 
 
3.) Mezıberény város 2012. évi költségvetésének tárgyalása 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a költségvetéssel kapcsolatban a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén, bizonyos megszorítások irányába való elmozdulások 
lettek elıterjesztve. Jobb lett volna hamarabb élni a javaslatokkal, az intézményeknek, 
hivatalnak lett volna lehetıségük aszerint elıkészíteni a költségvetést. Emlékeztetett arra, 
hogy az elızı év végén a testület megszavazott olyan 22 millió Ft-nyi kiadást, amit 
pénzmaradványként át lehetett volna hozni erre az évre.  
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója elmondta, az 
ingatlanértékesítésbıl 41.835 eFt bevétele származott az intézménynek, kérdésként merült fel 
bizottsági ülésen, mi lesz, ha jövıre nem lesz ilyen bevétel.  Kérdésként merült fel, miért volt 
több10 millió Ft-tal az intézmény kiadása a meghatározottnál. Volt egy buszváró takarítás, 
amit be kellett építeni a költségvetésbe, itt kiesett 5.175 eFt, a temetıátadás miatt beépítettek 
3.096 eFt.-ot, ezt tudták csökkenteni, de egyenlıre benne van még a költségvetésükben. A 
temetıátadás miatti bevételkiesést, mivel a sírhely megváltási díjak nem az intézményhez 
kerülnek, 1.600 eFt-ban határozták meg. Természetesen kiadáscsökkentés is van, egyenlıre 
200 eFt-ban jelölték meg, nem lehet tudni mennyi lesz. Soros elırelépések, bérminimum 
növekedés, üzemanyag áremelkedés történt. Ami még nincs beépítve a költségvetésbe: a 
Hajnal utcai ingatlanban bérlemény felmondás várható, 80 eFt/hó kiesés, a rendırırs 
parancsnoka jelezte, kaptak központilag közmunkásokat, az intézmény takarítási munkáit nem 
viszik igénybe, ez havi 60 eFt/hó kiesést eredményez. Véleménye szerint intézménye is csak 
létszámcsökkentéssel tud kiadást csökkenteni. A költségvetéssel kapcsolatban ismertette 
álláspontját. A belterületi utak fejlesztésére 25 millió Ft van biztosítva a kötvény terhére, 
személy szerint nem tartja támogatandónak az ilyen célú felhasználást. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, a feladatellátást létszámleépítés esetén el tudja-e 
látni az intézmény? 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója attól tette függıvé a 
feladatellátás teljesülését, hogy hány ember elküldésérıl lenne szó. Egynél igen, már ötnél 
veszélyben lenne.   
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója elmondta, 
intézményénél a tavalyi évben sajnos felültervezték a bevételeiket, gazdaságvezetıi 
problémáik voltak. Az idei évben viszont növekedett a kiadásuk, nagyon sok dolgozót érintett 
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a minimálbérre való kereset kiegészítés (11 millió Ft). Megnézte melyik szakfeladat jelent 
nagyon sok pluszkiadást, a normatíva és a kiadások közötti különbözetnél a bölcsıde 18 
millió Ft-ot jelent, az igazgatás 18 millió Ft, labor 6 millió Ft, Családsegítı Gyermekjóléti 
Szolgálat 5 millió Ft, otthonápolás 1 millió Ft, fizikoterápia 0,5 millió Ft, Idısek Otthona 10 
millió Ft. Létszámot az intézmény már nem tud csökkenteni. Amennyiben az önkormányzat 
egy szakfeladatot megszüntetne, akkor sem lenne arányos a kiadáscsökkenés a megszüntetés 
mértékével, nagyon sok területen átfedések vannak, egy létszám leépítése több szolgáltatást is 
érintene. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı véleménye szerint még mindig nem lett kimutatva, melyik 
szakfeladat viszi a pénzt az intézménynél, 30 millió Ft helyének meghatározása még hiányzik. 
Meg kell keresni miért veszteséges nagyon sok szolgáltatás. Az intézménynek saját magának 
érdeke, hogy tudja. Jelezte, hogy személy szerint a költségvetésben két dolgot nem tud 
elfogadni. A gépjármőadó mőködésre el van költve, a kötvényre nem termelı beruházások 
vannak tervezve. Megszorítás szinte nincs a költségvetésben, igenis szorítani kell rajta, mert 
így nem fog mőködni. Sajnálatos, ilyen világ van, csökkenteni kell létszámot, feladatot. Nem 
látja annak kidolgozását, hogy az önként vállalt feladatoknál mit lehet elhagyni.  Az OPSKK-
nak a 70 millió Ft rengeteg, elı kell írni létszámleépítést. Döntsön a testület a konkrét 
számról. Ezeket igenis a költségvetési koncepcióba bele kellett volna venni. Az intézmények 
keveset ajánlottak fel, önkéntesen nem ment, keményen elı kell írni a csökkentést, és 
létszámleépítést mindenféleképpen meglépni, közmunkásokat van lehetıség foglalkoztatni. 
Legsúlyosabb problémának azt jelezte, hogy nincs útfelújításra beállítva pénz, erre tervezni 
kell. Választási lehetıség az is, hogy pl. nem kell Berényi Napok rendezvény, ha nincs pénz. 
 
 
Smiriné Kokauszki Erika az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója elmondta, 
intézménye testületi döntés értelmében kapta meg feladatként pl. az újságot, a civilházat, 5 
millió Ft-ot rendezvényre. Amennyiben a testület azt a döntést hozza, hogy létszámleépítés, 
meg mindenféle egyéb megvonás, akkor az intézménynek annak kell, hogy eleget tegyen. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, szerkezetileg nincs 
idı már a költségvetés átdolgozására. Kívánalmakat lehet megfogalmazni, és adott 
intézményekre kivetítve kell majd végrehajtani akár létszámleépítést, költségcsökkentést, így 
tartalékban marad a pénz. Nehezményezte, hogy a hivatalban lefolytatott intézményi 
egyeztetésre nem lett meghívva.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint a testületnek kellett volna az intézmények felé 
meghatározni, milyen megszorítások legyenek, és ık döntsék el melyik terület az, amelynek 
megszüntetése a legkevésbé „fájó”. A közfoglalkoztatottakkal való feladatellátás nem oldja 
meg a problémát, pl. mire megtanulnák, mit kell csinálni, letelik a foglalkoztatás.  
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje elıvezette, hogy a 
költségvetés 0-ra lett hozva, február 11-ig be kell nyújtani. Elıtte a kötelezı egyeztetések 
megtörténtek. Ez az anyag sincs még tökéletesen kész, kell hozzá a rendeleti rész, és a táblák 
is változni fognak, nem jelent még meg az a szerkezet, hogy milyen jogcímek kellenek. 
Finanszírozási terv és még egyéb dolgok is kellenek. Nem hagyományos állapot van, még ki 
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kell dogozni az új tábla szerkezetet. Véleménye szerint technikailag nem megvalósítható 
belenyúlni a költségvetésbe, de ez nem zárja ki, hogy év közben változásokat eszközöljön a 
testület, visszafogni bizonyos költségeket, a tartalékba helyezni.  
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, esetlegesen az oktatási intézmények esetében olyan 
megszorítás lehet, hogy csökkentésre kerül pl. a napközis csoportok száma, ennek 
következtében létszámot lehet csökkenteni. De ehhez hasonló döntéseket is majd csak 
szeptembertıl lehet meghozni, mert tanítási év közben nem lehet átszervezni. Gondolkodni 
lehet abban is, hátha átvenné az egyház a zeneiskolát, jobb normatívát kap. Pl. a hangszerek is 
egy olyan érték, amire érdemes odafigyelni, átmenekíteni, mielıtt államosítva lenne. Javasolta 
a kimutatott számokkal a februári ülésre terjeszteni a költségvetést, záros határidın belül 
döntéseket hozni legkésıbb az áprilisi ülésen, mi az, amit fel lehet vállalni, milyen önként 
vállalt feladatok legyenek leépítve.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı visszatért arra, hogy létszámstopot rendelne el, ahol üresedés van 
nem vehet fel intézményvezetı, hivatal új embert. Át kell szervezni, olyan embert kell 
odatenni, aki meg tudja oldani a feladatot.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy az érdekvédelmi szervezetek kérték és az 
intézményvezetık is javasolták a cafetéria nettó 5000 Ft-ra való kiegészítést. Személy szerint 
nem javasolja ezt megtenni.  
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı igazságtalannak tartotta, hogy a közalkalmazottak, még az 5000 
Ft-ot sem kapják meg, ugyanakkor a köztisztviselık között vannak középfokú végzettségőek 
is, és mégis megkapják a kb. 200 eFt-ot éves szinten. A közalkalmazott meg egyetemi 
végzettséggel könyörög az 5.000 Ft-ért. Valahol ez igazságtalan, ha az állam kötelezıvé teszi 
a köztisztviselıknek, akkor a közalkalmazottak is ugyanúgy megérdemlik az önkormányzat 
részérıl. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint azt is fel lehet hozni példának, mennyire 
igazságtalanság, hogy a közszférában adnak ilyen juttatásokat, a vállalkozók világában nincs 
ilyen. 
 
 
Harmati László képviselı javasolta azt a megoldást, hogy csökkentve legyen a cafetéria 
összege, mivel az csak adható. 
  
 
Barna Márton képviselı javasolta a költségvetést így elfogadni, mivel le kell adni. Most 
hathatós javítás nem történhet, az elhangzott ötleteket meg kell vitatni és majd aszerint 
módosítani. Az út és járdák felújítására fontos pénzt biztosítani, azt hogy honnan legyen 
átcsoportosítva, záros határidın belül el kell dönteni. Ez a költségvetés legyen így elfogadva. 
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Harmati László képviselı felhívta a figyelmet, van amit év közben nem lehet módosítani, pl. 
ilyen a cafetéria meghatározása, pályázati alap meghatározása. 
  
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje elmondta, felvetıdött 
az is, hogy a civilszervezetek egyéb támogatásánál esetleg visszalépés lehet az összeg 
meghatározásánál, a kiosztandó kevesebb lesz, a többi a tartalékba kerül. Több esetben lehet 
ilyen lehetıséggel élni majd év közben. 
 
 
Körösi Mihály képviselı a pályázati pénzek csökkentésében nem látta a költségvetés 
gondjának megoldását, de ha csökkenetés lesz, legyen végig nézve minden, ne csak a 
civilszféra támogatása. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı megjegyezte, a jövı év még nehezebb lesz, a közigazgatás 
átszervezése, az oktatási intézmények kérdése miatt. Január 1-tıl teljes mértékben feladat 
alapú lesz a finanszírozás, az önként vállalt feladatokat csak a saját bevétel terhére tudja majd 
az önkormányzat teljesíteni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke azt emelte ki, hogy a 
tartalékban meghatározott 10 millió Ft nagyon kevés, annak megemelését javasolta bizottsági 
ülésen.  Az intézmények hiánya az 500 millió Ft nagyon sok, azt csökkenteni kell, 
szerkezetileg át kell nézni a költségvetést. Most a tartalék feltöltéséhez kellene megoldást 
találni. 
 
 
Siklósi István polgármester ismét felemlítette a 22 millió Ft pénzmaradvány kiosztását. Nem 
sajnálja személy szerint se, de látszott, hogy az idei évre nem lesz pénz.  
 
 
Harmati László képviselı a cafetéria csökkentését javasolta meglépni, az tartalékban ott 
marad az intézményeknél és majd év végén kiderül a sorsa. 
 
 
Kocás Edina képviselı véleménye szerint egy intézményvezetı ki áll a szolgáltatásai mellett, 
a testületnek kell kimondani, mit akar. A létszámcsökkentés se legyen egész évben lebegtetve. 
 
 
Öreg István a Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola fıigazgatója is megerısítette, jó lenne 
tudni, ha létszámleépítésben gondolkodik a testület, az oktatási intézményeknél februárban 
már tudni kellene, mert ha nem, a felmentési és közlési idı nem lesz meg, ebben az évben 
csak többletköltséget fog jelenteni, szeptembernél hamarabb nem lehet végrehajtani a 
leépítést.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint egyenként kell egyeztetni az intézményekkel 
esetleges létszámleépítésrıl. 
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Szilágyi Tibor a Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója kifejtette, nem lenne célszerő 
munkahelyeket megszüntetni addig, míg 30 millió Ft cafetéria juttatás is rendelkezésre áll. 
Javasolja lenullázni a juttatást és a költségvetés általános tartalékába helyezni a 30 millió Ft-
ot. Ez lehet a humánusabb dolog, nem kell utcára tenni embereket.  
 
 
Öreg István a Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola fıigazgatója is egyetértett a cafetéria 
összegének zárolásával az intézmények költségvetésében, humánusabb megoldás, mint 
dolgozót elküldeni. 
  
 
Kovács Lászlóné képviselı támogatta a javaslatot, év végén akár kifizethetı lehet a cafetéria 
összege jutalomban. 
  
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, amennyiben a 30 millió Ft zárolásra kerül, 
visszavételével akár az útfelújításra is meg lehet a fedezet. 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje megerısítette, hogy 
megalkotható a költségvetési rendelet a zárolás alkalmazásával. 
 
  
Siklósi István polgármester határozati javaslatot ismertetett, melyet szavazásra bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
52/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közalkalmazottak cafetéria 
juttatásának zárolása mellett fogadja el a város 2012. évi elıterjesztett költségvetését, 
márciusban visszatérve a további lehetıségek megtárgyalására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
  
 
4.) Nevelési intézményfejlesztés (Kálvin utcai óvoda) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság rendkívüli 
ülésén megtárgyalta az elıterjesztést, javasolják a határozat meghozatalát. 
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, hogy az ingatlan területének növelésével több dolgozót 
kell- e alkalmazni? 
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Siklósi István polgármester véleménye szerint az óvoda olyan állapotban van, hogy az a mai 
kor követelményeit magasan alulmúlja. A területnöveléssel a főtésfejlesztés, nyílászárók 
cseréje történik meg.  
 
 
Borgula Péter a Polgármesteri Hivatal beruházási ügyintézıje ismertette, hogy 120 m2-rel, két 
csoportszoba és kötelezı helyiségek építésével bıvül az óvoda területe. Az óvodánál 
főtéskorszerősítés, kazáncsere, hıszigetelés, nyílászáró csere történik. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
53/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi 
Regionális Operatív Program DAOP-4.2.1-11 azonosítószámú pályázati kiírását támogatja, 
azon a Kálvin utcai óvoda fejlesztésével részt kíván venni és felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, Gubis Andrásné intézményvezetıt és a Polgármesteri Hivatal Beruházási 
csoportját a pályázat elıkészítésére, benyújtására és a fejlesztés megtervezésére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal 
  
 
5.) Egyéb bejelentés 
 
- 2012. év Kolbászfesztivál díszvendége Mezıberény 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a Békéscsabai Kolbászfesztivel díszvendégének 
kérték fel a várost, Mezıberény ingyenesen bemutatkozhat. Ez egy óriási megjelenési 
lehetıség, de felelısség is a bevállalása. Három napon keresztül mezıberényi program lenne. 
Jó lenne bemutatni a mezıberényi disznótorokat, akár lehetne magyar, szlovák, német 
disznótor. Felhatalmazást kért a további intézkedés megtételéhez. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
54/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 2012. évben 
megrendezésre kerülı Békéscsabai Kolbászfesztivál díszvendégeként Mezıberény 
programokkal mutatkozzon be. A képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a további egyeztetések lefolytatására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: értelem szerint 
 
     
- 2013.  Év sportolója és embere címátadás helyszíne 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy minden évben a Békés Megyei Hírlap 
meghirdeti az év sportolója és embere cím átadási ünnepségét. Ebben az évben Gyulán lesz a 
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rendezvény. Mezıberény megkapta azt a lehetıséget, hogy 2013. februárjában a címátadás 
helyszíne lehet. Ennek anyagi vonzata nagyjából 50 ember megvendégelése.  
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı tájékoztatásként elmondta, Battonyán 2009-ben a Békés 
Megyei Hírlap teljesen levezényelte a díjátadást. A település helyi csoportjai rövid mősort 
adtak, és állófogadással vendégelték a megjelenteket.  
 
 
Harmati László képviselı véleménye szerint akár az OPSKK-nak is meg kell tudni oldani a 
megvendégelést  intézményi költségvetésébıl.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért a bevállalásról. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
55/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy 2013. évben a Békés 
Megyei Hírlap által megrendezésre kerülı Év sportolója és embere címátadás helyszíne 
Mezıberény legyen, vállalva a meghívottak megvendégelését. Felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: értelem szerint 
 
 
- Jutalom részösszegrıl lemondás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, amely a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság rendkívüli ülésén került kiosztásra. Az elmúlt ülésen lemondott a részére 
megszavazott jutalom egy részérıl, amit most írásban is megerısített. Kérte a határozatok 
meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
56/2012. (II.10.) sz. határozat:   
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Siklósi István a 
részére a 672/2011.(XII.23.) sz. határozattal megállapított jutalom összegébıl 120.781 Ft-ról 
lemond. 
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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57/2012.(II.10.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-4.cím: PH igazgatási mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát csökkenti:154 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások: 
 I./1. Személyi juttatások: „-„121 eFt 
 I./2. Munkaadókat terhelı járulékok: „-„33 eFt 
és ezzel egyidejőleg: 
 7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások: 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások: 
 I./4.2. Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 
 kiadási elıirányzatát  megemeli: 154 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület részére: 77 eFt 
 Nyeregben Alapítvány részére: 77 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Siklósi István polgármester a „hóhelyzetrıl” számolt be, melyet tudott a város kezelni, 
lakosok között is többen voltak azok, akik akartak tenni a helyzetük javításáért.  Sokat 
jelentett a támogatott tőzifa megléte, 160 körüli adag lett eddig kiosztva. Az utak, járdák, 
kerékpárutak nagy része viszonylag jól takarítottak. A parkolókat az üzletek egy része 
takarította, a köztisztasági rendelet átvizsgálása meg fog történni annak érdekében, hogy a 
jövıben tudni lehessen, kitıl mit kell elvárni. A katasztrófavédelem több alkalommal 
érdeklıdött, mivel jelzési kötelezettségük volt a kialakult helyzetekrıl.  
 
 
Több bejelentés nem hangzott el. A polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli 
ülést.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

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


