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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 24-én 
megtartott ülésérıl. 

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

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

 
Távol maradt az ülésrıl: Szekeres Józsefné alpolgármester (Távolmaradásának 
okát bejelentette.) 
 

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

 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a Kábel TV nézıit, 
képviselıket, intézményvezetıket, meghívott vendégeket. Az ülés lefolytatásának törvényi 
akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 11 fı jelen van. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Dr. Burján Katalin és Debreczeni Gábor képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester az ülés napirendjét ismertette a kiküldött sorrend szerint. Javasolta 
a nyílt ülés napirendjérıl levenni az V/8. „Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 
18/2011.(V.31.) számú  rendelet módosítása” elıterjesztést, mivel a Kormányhivataltól kapott 
információk alapján újra át kell gondolni a helyi szabályozást. Az egyéb bejelentések 
keretében kérte tárgyalni a „Beruházások saját forrásának kötvény bevételbıl történı 
biztosítása” írásban kiosztott elıterjesztést. A zárt ülésen személyiségi jogokat, gazdasági 
érdekeket érintı kérdések kerülnek megtárgyalásra. A Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatói állásra pályázók közül többen kérték a zárt ülésen történı tárgyalást, ezért viszi a 
testület zárt ülésre a napirendi pontot. Az egyéb bejelentésnél sürgıssége miatt elıterjesztésre 
kerül Gyıri Sándor kérelme. Kérte az ismertetett napirend elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
512/2011.(X.24.)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                   
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    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 61/2011.(I.31.)sz., 247/2011.(IV.26.)sz., 

359/2011.(VI.27.)sz, 389/2011.(VII.25.)sz, 413/2011.(VIII.29.)sz., 457/2011.(VIII.29.)sz., 
469/2011.(IX.26.)sz., 470/2011.(IX.26.)sz., 475/2011.(IX.26.)sz., 476/2011.(IX.26.)sz., 
478/2011.(IX.26.)sz., 479/2011.(IX.26.)sz., 495/2011.(IX.26.)sz., 496/2011.(IX.26.)sz., 
498/2011.(IX.26.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Helyiségbérleti szerzıdés SzőcsNet Kft.-vel (460/2011.(VIII.29.)sz. hat.) 
II/3. Helyi értékvédelmi rendelet megalkotása (368/2011.(VI.27.)sz. hat.) 
II/4. Mezıberény Város Sportkoncepciója 2011-2014. (57/2011.(I.31.)sz. hat.) 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 

III./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
IV./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata                          
V./ Bejelentések 

V/1. Megállni tilos tábla elhelyezése 
V/2. Elıterjesztés közlekedési jelzı táblák kihelyezéséhez 
V/3. Társulási megállapodások módosítása 
V/4. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/5. Intézményi átcsoportosítás 
V/6. P.S. Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 
V/7. Új parcellák nyitása a Köztemetıben 
V/8. Napirendrıl levéve  (Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2011.(V.31.) számú  

rendelet módosítása) 
V/9. Berényi Gyermek FC támogatási kérelme 
V/10. Ajánlat menetrendszerinti autóbusz szolgáltatásra 
V/11. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület leader pályázat 
V/12. Gyermekétkeztetési támogatás biztosítása 
V/13. Sportpálya lelátó építése – LEADER 2011. –  
V/14. Egyéb bejelentés 
          - Beruházások saját forrásának kötvény bevételbıl történı biztosítása 

VI./ Zárt ülés 
VI/1. Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatói (magasabb vezetıi) állására kiírt 

pályázatra érkezett pályázatok bírálata 
VI/2. A volt Bútoripari Rt. egy részére vételi ajánlat 
VI/3. Egyéb bejelentés 
         -  Sürgısséggel: Gyıri Sándor kérelme 

 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az  elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
   
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a szeptember 26-i zárt, október 13-i rendkívüli és október 
23-i rendkívüli ünnepi testületi üléseken hozott határozatokat. 
 
 
Harmati László képviselı jelezte, hogy az 508/2011.(X.13.) számú határozatban -Környezet 
és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül naperımő park kialakítására benyújtandó 
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pályázatnál, az önkormányzati saját erıként meghatározott 10% összege nem lehet 
93.123.000,- Ft. Az összeg a 15%-nak felelne meg.  
 
 
Siklósi István polgármester kérte, hogy nézzenek utána a számításoknak, az említett határozat 
kivételével kérte a kihirdetett határozatok tudomásulvételét. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
513/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. szeptember 26-i zárt, október 
13-i rendkívüli ülésen (508/2011.(X.13.)sz. határozat kivételével), és október 23-i rendkívüli 
ünnepi 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. 
Kiemelte, hogy a képviselık részérıl egy évben egyszer kötelezı választási körzetükben 
lakossági fórumot tartani, amelyet Körösi Mihály és Barna Márton már teljesítettek, rövid 
beszámolójuk mellékelve lett az anyaghoz. Halász Ferenc november 8-án 17 órakor a Mátyás 
Király úti óvodában, Szekeres Józsefné november 9-én 17 órától a Luther téri iskola 
épületében, Mezeiné Szegedi Erzsébet november 14-én 17 órától a Zeneiskola épületében 
(Piknik-park), és Kovács Lászlóné november 16-án 16 órától a Családsegítı Szolgálat 
épületében  -mindannyian a választói körzet szavazó helyiségében- tartják a fórumot. 
 
 
A képviselık részérıl hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámoló 
elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
514/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı Harmati László képviselı észrevételére, sürgıssége miatt,  kérte az 
508/2011.(X.13.) sz. határozat módosítását, ahol is elírás történt, helyesen az önkormányzati 
saját erı az elszámolható költségek nem 10, hanem 15%-a. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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515/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 508/2011.(X.13.)sz. határozatát 
annyiban módosítja, hogy a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül 
naperımő park kialakítására benyújtandó pályázatnál  az önkormányzati saját erı nem 10%, 
hanem az elszámolható költségek 15%-a, azaz bruttó 93.123.000,- Ft. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl             
 

II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 61/2011.(I.31.)sz., 247/2011.(IV.26.)sz., 
359/2011.(VI.27.)sz, 389/2011.(VII.25.)sz, 413/2011.(VIII.29.)sz., 457/2011.(VIII.29.)sz., 
469/2011.(IX.26.)sz., 470/2011.(IX.26.)sz., 475/2011.(IX.26.)sz., 476/2011.(IX.26.)sz., 
478/2011.(IX.26.)sz., 479/2011.(IX.26.)sz., 495/2011.(IX.26.)sz., 496/2011.(IX.26.)sz., 
498/2011.(IX.26.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 
beszámoló elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
516/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 61/2011.(I.31.)sz., 
247/2011.(IV.26.)sz., 359/2011.(VI.27.)sz., 389/2011.(VII.25.)sz, 413/2011.(VIII.29.)sz., 
457/2011.(VIII.29.)sz., 469/2011.(IX.26.)sz., 470/2011.(IX.26.)sz., 475/2011.(IX.26.)sz., 
476/2011.(IX.26.)sz., 478/2011.(IX.26.)sz., 479/2011.(IX.26.)sz., 495/2011.(IX.26.)sz., 
496/2011.(IX.26.)sz., 498/2011.(IX.26.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Helyiségbérleti szerzıdés SzőcsNet Kft-vel (460/2011.(VIII.29.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester a korábbi határozatot annyiban kérte módosítani, hogy a 
decemberi ülésen történhessen meg a végrehajtása. Egyeztetéseket folytatott a SzőcsNet Kft-
vel, de nem tudtak teljes egészében a végére járni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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517/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 460/2011.(VIII.29.)sz. határozat -a 
kábel tv hálózat mőködtetésének átadása, szolgáltató váltás kapcsán folytasson tárgyalásokat a 
polgármester az üzemeltetıvel, és annak eredménye alapján, terjessze elı az új megállapodás 
tervezetet, addig a jelenleg érvényben lévı megállapodáson ne változtasson- végrehajtásának 
határidejét, a decemberi testületi ülésre meghosszabbítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. decemberi testületi ülés 
 
 
II/3. Helyi értékvédelmi rendelet megalkotása (368/2011.(VI.27.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy még a mai napon is értelmezést kért a rendelet-
tervezettel kapcsolatban, az egyeztetések alapján kérte a jegyzıt, ismertesse milyen 
változtatásokat kellene még átvezetni. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy az értelmezı rendelkezésekben a 2. § (2) b.) pontja az 
utcakép védelemmel foglalkozik, mint a helyi területi védelem alá helyezhetı épületeknek a 
kategóriája. Ezt a b.) pontot át kellene emelni a helyi egyedi védelem alá helyezhetı 2. § (1) 
bekezdésében szereplı  kategóriák felsorolásába egy d.) pontba.  A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság ülésén elhangzott módosítás szerint az 5.§ (2) elsı mondatában kihúzásra került az 
„egyedi” szó, kéri, maradjon benne, mert így lenne meg az összefüggés. Továbbra is az 
egyedi helyi védelem alá helyezı kategóriákat tartanák alkalmasnak arra, hogy védelemben, 
illetve támogatásban részesülhessenek. A rendelet 1. sz. mellékletében szerepel az utcakép 
védelem, az elıtte lévı bevezetı rész „Helyi területi védettség alatt álló értékek” szöveg 
kerüljön kihúzásra, ugyanis a javaslat alapján az utcakép védelmek is az egyedi védettség alá 
tartozó értékek közé kerül átsorolásra. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslata 
– „“Kamatmentes kölcsön esetén a jelzálogjog törlésére a kölcsön visszafizetése után kerül 
sor.” -  ne kerüljön beírása a 10. § (3) bekezdésének végére, mivel azt  a 10. § (6) bekezdés 
tartalmazza. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság további kiegészítéseit eredeti elıterjesztésként 
kezelve megtárgyalásra ajánlotta a rendelet-tervezetet.  

 
 
Frey Mihály aljegyzı jelezte, hogy a rendelet-tervezet bevezetı részébıl kimaradt az 
alkotmányi hivatkozás. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a lakosság tájékoztatása 
érdekében kiemelte, hogy vissza nem térítendı támogatást és kamatmentes kölcsönt is kaphat 
magán személy és jogi személy is a védett épület felújítására.  
 
 
Siklósi István polgármester az ismertetett módosításokkal a rendelet megalkotását javasolta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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 Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
28/2011. (X. 25.) önkormányzati rendelete 

 
az épített örökség helyi értékeinek védelmérıl 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
II/4. Mezıberény Város Sportkoncepciója 2011-2014. (57/2011.(I.31.)sz. hat.) 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja, elıterjesztı elıvezette, a 
sok vitát megért  sportkoncepció most már törvényi háttérrel olyan formába került, hogy a 
bizottsági ülésen megfogalmazott módosításokkal  elfogadását kéri a Képviselı-testülettıl. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a koncepció több évi elképzelést határoz meg, a 
gyakorlati beváltása a sportrendelet lesz.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
támogatását tolmácsolta, annyi pontosítást téve, hogy a határozati javaslatban a határidı 
helyesen: 2011. novemberi testületi ülés. 
 
 
Harmati László képviselı megemlítette, bizottsági ülésen is kifogásolta, hogy a 
„sportkerekasztal” létrehozásánál nincsenek megemlítve tagként a sportegyesületek 
képviselıi. Amennyiben a „civil tanács” tagjaként kell értelmezni, legyen megnevezve, hogy 
részt vesz  delegáltként  a civil tanács 3 tagja, amelybıl 2 legalább sportegyesülettıl legyen.  
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja, elıterjesztı kifejtette, a 
sportkoncepcióban megnevezett „civil tanács” tevékenységi körébe a sport tartozik. 
Elgondolásuk szerint a tanácsból 1 fıt választanának meg a „sportkerekasztal” delegáltjaként.  
 
 
Siklósi István polgármester úgy gondolja, a civil tanács olyan személyt fog delegálni a 
„sportkerekasztal”-ba, akinek a sporthoz a legtöbb köze van.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke véleménye szerint a 
koncepcióban egy tágabb körben megfogalmazott tennivalók, fejlesztési elképzelések lettek 
felsorolva, a sportrendelet megalkotásánál majd figyelni kell, ne kerüljenek megfogalmazásra 
kétségesnek vélt dolgok.  
 
 
Harmati László képviselı visszavonta indítványát, elfogadja, hogy a „civil tanács” sporthoz 
értı tagja lesz delegálva a „sportkerekasztal”-ba. 
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Siklósi István polgármester a határozati javaslatot - novemberi határidıvel - szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
518/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város 2011-2014. 
Sportkoncepcióját elfogadja, és egyben felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az 
önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység 
támogatásáról szóló rendelet módosítását a novemberi testületi ülésre terjessze elı.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
             Barna Márton Okt. és Kult. Biz. tag 
Határidı: 2011. novemberi testületi ülés. 
 
 
Siklósi István polgármester visszatérve az elızı napirendhez, a helyi értékvédelemmel 
kapcsolatban az elıterjesztett határozati javaslat megszavazását is kérte. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
519/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Kmetykó János városi fıépítész 
   Adamik Jánosné vezetı fıtanácsos 
 
 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatta a 
képviselı-testületet, hogy a lakásfenntartásra a támogatási keret nem lesz elég, 
átcsoportosítást fognak kérni, mert a törvényi változás miatt nagy mennyiségő kérelem 
érkezik. A többi ellátásnál idıarányos a teljesülés.  
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy az általa hozott döntéseknél a támogatásra 
felhasznált összeg idıarányos teljesülése jónak mondható.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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520/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 

 
III./ napirend 
 
Tárgy: Az adóbevételek alakulásának értékelése 
 
 
Czirbuly Zoltánné adóigazgatási vezetı-fıtanácsos ismertette, hogy a hivatal részérıl 
elkészítették az adóbevételek I-III. negyedévi alakulásáról szóló beszámolót, amely 
részletesen tartalmazza, adónemenként az éves elıírás összegét, a tervezett bevételt, a 
költségvetésnek átutalt összeget, valamint ebben az évben alkalmazott  adómértékét. A 
beszámoló 1 oldalán, a harmadik bekezdésben elírás történt, nem 2010., hanem 2011. évi 
adónemek kerültek kimutatásra. Kérte a képviselıktıl a beszámoló elfogadását. 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, hogy a kimutatásból összességében megállapítható, 
hogy az idegenforgalmi adó, a telekadó mutat az idıarányos teljesítésnél elmaradást. A többi 
adónemnél a bevételek teljesülése kedvezı képet mutat, aminek fı oka dicséretes adófizetési 
morál, amihez hozzájárult a behajtási cselekmények eredményessége is.  
 
Czirbuly Zoltánné adóigazgatási vezetı-fıtanácsos számokkal alátámasztotta, hogy az idei 
évben elég jelentıs mértékben megnövekedett a behajtási cselekmények száma, 2011. 
szeptember 30-ig összesen 19.275.388 Ft folyt be az adószámlára. A kintlévıség összege 
szeptember 30-án 130 millió Ft, amely reményei szerint év végéig még további csökkentésre 
kerül.   
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke az alapos, részletes 
elıterjesztést elfogadásra ajánlotta bizottsága támogatásával. A nagy adónemeknél a 
szeptember 30-ig  tervezett bevétel már túl van teljesítve, nagyon jónak mondható az 
adófizetési morál. A költségvetésbe 237 millió Ft volt betervezve bevételként, és ennél több, 
251 millió Ft folyt be szeptember 30-ig, plusz még a hátralék behajtásából 19 millió Ft. A 
jövı évet érintı adóemelések mértékérıl november hónapban tárgyal a testület. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy a helyi iparőzési adó esetében is várható, hogy 
év végéig nem sokkal fog elmaradni az elıírástól a befizetések összege. A szakbizottság 
támogatásával kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
521/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az adóbevételek alakulásáról szóló 
elıterjesztés szerinti beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értelem szerint 
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IV./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy az elıterjesztés határozati javaslatában azt kéri, mint 
elıterjesztı, hogy a novemberi testületi ülésen tárgyalja a napirendet a testület, ugyanis 
jelentıs jogszabályi változás várható, ami alapjaiban érintheti a helyi önkormányzat 
költségvetését. 
 
 
Siklósi István polgármester a szakbizottságok egyetértésével a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
522/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a lakbér és egyéb díjak, valamint 
önkormányzati adók felülvizsgálatára vonatkozó napirend tárgyalását a Képviselı-testület 
2011. novemberi ülésére elhalasztja. 
Felelıs: Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
              Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos 
Határidı: 2011. novemberi testületi ülés 
 
 
V./ napirend  
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
V/1. Megállni tilos tábla elhelyezése 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatában leírtakat 
kérte figyelembe venni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy az áruház 
mögötti kaotikus helyzetet, gépkocsik parkolásának lehetıségét kívánták szabályozni. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke jelezte, 
hogy bizottsága megállapításai megegyeznek a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által 
javasoltakkal. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gyalogosforgalom is problémás azon a 
területen, további feladatként jelentkezik majd  annak megoldása.  
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Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát bocsátotta 
szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
523/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Mezıberény, 978/2 hrsz-ú közterületre a papírbolt északnyugati sarkához 
a közlekedés irányába megállni tilos táblát, a Gyıri János u. 2. szám északnyugati sarkához 
megállni tilos táblát, illetve a Petıfi utca és Fortuna tér közös sarkán található megállni tilos 
táblára egy kiegészítı táblát helyezzen el, amely 30 méter hosszban szabályozza a tiltó táblát.. 
A 2 db jelzıtábla és 1 db kiegészítı tábla beszerzésére az Önkormányzat nettó 25.860.- bruttó 
32.325.- Forintot biztosít a Városi Közszolgáltató Intézmény részére a 2011 évi költségvetése 
általános tartaléka terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Kerekes László megbízott intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
V/2. Elıterjesztés közlekedési jelzı táblák kihelyezéséhez 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı felolvasta írásos beadványát, kérve a választási körzetét 
érintı közlekedési jelzıtáblák kihelyezését. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén 
elhangzott, hogy az egész város területét érintse a felmérés. Kérte továbbá a helyközi 
buszjárat Kölcsey utcában való közlekedésének felülvizsgálatát, más útvonalra történı 
elterelését.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elıadta, 
hogy a közlekedési jelzıtáblák kihelyezése esetében teljes mértékben elfogadható a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság elıterjesztése. Az autóbuszjárat kérdésében ne a képviselını tárgyaljon, 
véleményük szerint a polgármesternek van erre jogosultsága. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága 
támogatta a közlekedési táblák, vagy azok hiányának felülvizsgálatát egységesen a város 
belterületén. A Városi Közszolgáltató Intézmény munkatársa, a Mezıberényi Polgármesteri 
Hivatal munkatársa a Rendırırs munkatársával együttesen végezze a feladatot. A helyközi 
buszjárat esetében Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı jelezte, hogy már tárgyalásban van a 
Körös Volán szakemberivel, bizottsága ezért támogatta a képviselını felhatalmazását. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatai ismeretében két 
határozati javaslatot bocsátott szavazásra. Felhívta a figyelmet arra, hogy a közlekedési táblák 
felülvizsgálatánál a közlekedési koncepcióban leírtakat mindenképpen követni szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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524/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal az egyéni képviselıi 
kezdeményezéssel, hogy Mezıberény város belterületén a közlekedési táblák, vagy annak 
hiányai felülvizsgálatra kerüljenek. 
A Képviselı-testület felkéri a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıjét, hogy a 
Mezıberényi Polgármesteri Hivatal munkatársaival közösen elvégezzék a felülvizsgálatot, 
mely során történjen egyeztetés a helyi rendırırs vezetıjével is. A felülvizsgálat eredményét 
a decemberi testületi ülésre terjessze elı és a közlekedési táblák kihelyezésére, cseréjére, 
pótlására a határozati javaslatot elkészítsen. 
Felelıs: Kerekes László megbízott intézményvezetı 
Határidı: 2011. december havi Képviselı-testületi ülés 
 
 
A képviselı-testület  11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
525/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal az egyéni képviselıi 
kezdeményezéssel, hogy Mezıberény városban a helyközi buszjáratok Kölcsey utcában való 
közlekedése felülvizsgálatra kerüljön. A Képviselı-testület felhatalmazza Mezeiné Szegedi 
Erzsébet képviselıt, hogy a helyközi buszjáratok más útvonalra történı elterelésével 
kapcsolatos lehetıségeket vizsgáltassa meg, kérje szakértık véleményét, folytasson 
tárgyalásokat a Körös Volán Zrt-vel, valamint a novemberi testületi ülésre készítse el a 
határozati javaslatot.  
Felelıs: Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı  
Határidı: 2011. novemberi testületi ülés 
 
 
V/3. Társulási megállapodások módosítása 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója ismertette, 
hogy Mezıberény Város, Bélmegyer Község, Kamut Község és Murony Község 
önkormányzatai 2007. évben több szociális alapszolgáltatás ellátására kötöttek a Békési 
Kistérségi Társulás keretein belül társulási megállapodást. A házi segítségnyújtás, valamint az 
idısek nappali ellátásának esetében a társulási megállapodás határozott idıre lett megkötve, 
lejárta miatt kéri azok meghosszabbítását a határozati javaslatokban leírtak szerint. Szakmai 
oldalról  pozitív tapasztalok  jelentkeztek, gazdasági szempontból vizsgálva pedig többlet 
normatíva bevételt eredményez.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy 
bizottsága a szakmai szempontokat megvizsgálva támogatja a határozati javaslatok 
megszavazását.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
támogatását tolmácsolta. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is bizottsága támogatását 
ismertette. Kérdése, hogy a társulásban lévı önkormányzatok is támogatják a megállapodást? 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója igenlı 
választ adott. Szóban mindannyian tájékoztatást adtak a támogatásról, a települések 
önkormányzatai képviselı-testületi üléseiken hozzák meg a döntéseiket. 
 
 
Siklósi István polgármester a két határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
526/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a házi segítségnyújtás Békési 
Kistérségi Társulás keretein belül történı ellátását továbbiakban is támogatja. A Képviselı-
testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 2/2007. (I. 8.) számú határozatával 
elfogadott társulási megállapodás 2012. január 1. napjától határozatlan idıtartamra történı 
módosításának aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
             Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
527/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az idısek nappali ellátásának Békési 
Kistérségi Társulás keretein belül történı ellátását továbbiakban is támogatja. A Képviselı-
testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 3/2007. (I. 8.) számú határozatával 
elfogadott társulási megállapodás 2012. január 1. napjától határozatlan idıtartamra történı 
módosításának aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
              Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/4. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester az átcsoportosításokról szóló határozatok meghozatalát a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával  kérte elfogadni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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528/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

   I./4. Mőködési támogatások 
      I./4.1. Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát       megemeli: 173 eFt-tal 

(Gyermektartásdíj megelılegezés) 
és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

   I./4. Egyéb mőködési kiadások 
      I./4.2. Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n 
                kívülre elıirányzatát                                    megemeli: 173 eFt-tal 
 (Gyermektartásdíj megelılegezés) 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
529/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

   I./3. Mőködési támogatások 
      I./3.2. Központosított ei.-ból mőködési célú elıirányzatát       megemeli: 44 eFt-tal 

(Helyi közösségi közlekedési támogatás) 
és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

   I./4. Egyéb mőködési kiadások 
      I./4.2. Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n 
                kívülre elıirányzatát                                    megemeli: 44 eFt-tal 
 (Helyi közösségi közlekedési támogatás) 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/5. Intézményi átcsoportosítás 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a gimnázium elıirányzat módosítási kérelme 
megtárgyalásra került a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén, a feltett kérdésekre az igazgató 
úr választ adott. A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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530/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
3. cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül 
- Intézménymőködési bevételi elıirányzatot megemeli: 7.114. e. Ft 
 és ezzel egyidejőleg megemeli: 
  -dologi kiadás elıirányzatát 6.714. e. Ft 
  - felhalmozás kiadás elıirányzatát 400. e. Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
     Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor 
 
 
V/6. P.S. Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a kiküldött anyaghoz képest az alapító okiratot 
módosító okirat pontosabban került megfogalmazásra, ennek ismeretében kérte a határozat 
meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
531/2011.(X.24.)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 alapító okirat a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
V/7. Új parcellák nyitása a Köztemetıben 
 
 
Siklósi István polgármester elıadta, hogy a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıje kéri, 
hogy új parcellákat lehessen megnyitni a köztemetıben. A Református Egyház tulajdonában 
lévı területeket 2012. január 1-tıl az egyház saját üzemeltetésbe kívánja venni, ott az 
önkormányzat részérıl további köztemetések nem lehetségesek. A két terület nem kerül 
elválasztásra, a további részletek kidolgozása folyamatban van.  Az új megnyitás lehetséges 
az A9-es parcellában (ravatalozó mögötti rész), a 683 hrsz. alatt lévı terület megnyitásának 
részleteit ki kell dolgozni. Gondolkodni kell azon, hogy a korábban amerikai temetıként 
emlegetett, vasút felöli részen történjen meg a temetıi parcellák megnyitása. Célszerő lehetne 
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sírhelybe történı, urnatemetkezési parcella megnyitása. A részletek kidolgozása folyamatban 
van, a tulajdonviszonyt is tisztázni kell.  A határozati javaslatot a szakbizottságok támogatták.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
532/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Köztemetıben engedélyezi az A9-es 
parcella megnyitását, valamint felhatalmazza a Városi Közszolgáltató Intézményt, hogy a 
683.hrsz. alatt lévı terület temetıként történı megnyitásának részleteit a 2011. decemberi 
testületi ülésre terjessze be. 
Felelıs: Siklósi István polgármester,  

   Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: értelem szerint, ill. decemberi testületi ülés 
 
 
V/8. Napirendrıl levéve  (Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2011.(V.31.) számú  

rendelet módosítása) 
 
 
V/9. Berényi Gyermek FC támogatási kérelme 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsága olyan 
döntést hozott, hogy a testület ne támogassa a kérelmet. A bizottságból ketten kisebb összeg 
megítélése mellett voksoltak volna. Személy szerint meg is teszi módosító indítványát, 100 
eFt-ot biztosítson a képviselı-testület a Gyermek FC részére a költségvetés általános 
tartalékából. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottsági 
ülésükre a Gyermek FC most beadott kérelme nem érkezett meg. Az elmúlt ülésen született 
olyan döntés a testület részérıl, hogy a bizottság a rendelkezésére álló pénz teljes összegét 
(100 eFt) fizesse ki az MFC számára. 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság 
részére olyan kérelmet adott be a Gyermek FC, hogy a bizottság járjon közben a Gyermek FC 
és az MFC között lévı vitás pénzügyi kérdésekben. Gyakorlatilag 300 eFt hiányzik a 
Gyermek FC gazdálkodásából, amit az MFC-tıl követelnek egy szerzıdés keretei között. A 
bizottság úgy döntött, az intézkedés nem tartozik hatáskörébe.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kifejtette, hogy valóban két 
dologra hivatkozik a Gyermek FC, de a 300 eFt-on felül, ami a mőködéshez szükséges, még a 
404 eFt játékvezetıi díj megfizetése, plusz kiadásként jött. Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
ülésén elhangzott, nem túl egészséges, hogy két futball club van. 
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Siklósi István polgármester megállapította, hogy az elmondottak szerint a Gyermek FC-nek 
700 eFt hiánya van. Számára ez azért is érdekes, mert képviselık közül is többen megkeresték 
olyan elképzeléssel, hogy a 300 eFt legyen biztosítva, amit visszafizet abban az esetben, 
amennyiben az MFC-tıl megkapja a 300 eFt-ot. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı kérte az ülésen jelenlévı Gyermek FC elnökének álláspontját 
meghallgatni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
533/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Berényi 
Gyermek FC támogatási kérelem napirendhez 3 percben Vrbovszki Zoltán elnök 
hozzászóljon. 
 
 
Vrbovszki Zoltán a Berényi Gyermek FC elnökének véleménye szerint elég világosan 
megfogalmazták miért lenne szükségük a támogatásra. Soha nem fordult a Gyermek FC ilyen 
jellegő kérelemmel az önkormányzathoz. Az egyesületben 80 gyermek futbalozik. Most olyan 
helyzetbe kerültek, amivel nem tudtak az év elején kalkulálni. Az egész Magyar Labdarugó 
Szövetséget átszervezték. Játékvezetıi költség az elmúlt években nem jelentkezett feléjük, 
annak költsége a 400 eFt, és az MFC részérıl ki nem fizetett összeg, 300 eFt, súlyos terhet 
jelent számukra. Keresik a lehetıséget a kifizetésre, a testülettıl is pozitív döntést remélnek.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı módosító indítvánnyal élt. A költségvetés általános tartaléka 
terhére javasolt 300 eFt-ot biztosítani a klub részére. 
 
 
Siklósi István polgármester a javaslatot akkor tudja támogatni, ha a határozatban 
megfogalmazásra kerül, hogy amennyiben az MLSZ a játékvezetıi díjak 90%-át meg fogja 
fizetni, akkor a biztosított összeget a Gyermek CF visszafizeti az önkormányzatnak. 
 
 
Harmati László képviselı megjegyezte, amennyiben nem fizeti vissza az MLSZ a díj 
összegét, azt jelezze a club, és abban az esetben a jövı évi támogatásuk kerülne csökkentésre. 
Természetesen ennek a jogi útját meg kell vizsgálni. A 300 eFt-ot kötelessége az MFC-nek 
megfizetni részükre, megállapodás van róla. 
 
 
Vrbovszki Zoltán a Berényi Gyermek FC elnöke úgy tudja az MLSZ a díj 70%-át adja vissza, 
de ahhoz be kell fizetni az összeget. Mindig elhangzik, hogy a két egyesületet össze kellene 
gyúrni. A 90-es években így volt, kipróbálták. 2001-ben pontosan azért hozták létre a külön 
klubot, hogy ne kerüljenek ilyen szituációba, hogy a felnıtt labdarúgásban tevékenykedık egy 
tollvonással elveszik a pénzt a gyerekektıl. Minden feltételt elfogad a testülettıl, visszafizetik 
a pénzt, vagy akkor, ha visszakapja azt az MLSZ-tıl a játékvezetıi díjakat, vagy akkor, ha az 
MFC kifizeti a pénzt. 
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Dr. Baji Mihály jegyzı felhívta a figyelmet, amennyiben a képviselı-testület támogatja a 
Gyermek FC-t, akkor a határozati javaslat szövegébe mindenféleképpen szerepeljen az 
Államháztartási tv. 13/A szakaszára való hivatkozás, ami gyakorlatilag az elszámolási 
kötelezettséget jelzi a Berényi Gyermek FC irányába. Az elszámolás határideje december 31. 
 
 
Kovács Edina képviselı természetesnek tartotta, hogy az MCF részérıl a megállapodást be 
kell tartani. A Gyermek FC részére 300 eFt biztosítását az elmondottak szerint tudja 
támogatni, amennyiben az MLSZ megtéríti a díjat, fizessék vissza a támogatás összegét az 
önkormányzat részére. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke jelezte, hogy hasonló 
problémák miatt bizottságától már két egyesület kért támogatást, és 100 eFt körüli összegeket 
kaptak.  
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı vészhelyzetet tapasztalt. A kérelemben le van vezetve mi a 
gondjuk. Mivel a Gyermek FC még sosem kért támogatást, az elıterjesztett javaslatot 
támogatni tudja.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı számára nem volt egyértelmő a levezetés. Leírják, hogy a 
költségvetésükbıl hiányzik az MFC által vállalt, és meg nem fizetett 300 eFt. A bírói díjaknál 
8 hónappal számolnak havi 50 eFt nevezési díjat, de az évbıl már csak két hónap van hátra. 
 
 
Barna Márton képviselı utána járt, honnan keletkezett a játékvezetıi díj. Az utánpótlás csapat 
játszott az NB II-ben, és azért mert az MFC fizetett bizonyos dolgokat, lefedte a játékvezetıi 
díjat. Ilyen megoldást most már nem fogadnak el, és emiatt keletkezett a 404 eFt 
megfizetnivaló. Személy szerint azt tudja támogatni, hogy kapja meg a klub a 300 eFt 
támogatást addig, míg az MFC teljesíti a vállalását, és utána ezt fizessék vissza. Amennyiben 
továbbra is megmaradna az „őr”,a jövı évi költségvetésbıl lehetne finanszírozni a következı 
évi játékvezetıi díjakat.  
 
 
Harmati László képviselı megjegyezte, hogy a játékvezetık már az év folyamán elvégezték a 
meccsek vezetését, és errıl csak most érkezett meg a számla. Korábban ilyen nem volt, mert a 
megyei labdarugó szövetség kifizette a csapatok helyett a díjat. A megyei szövetség 
megszőnt, mint önálló jogi személy, és az MLSZ nem vállalja az ilyen jelegő díjak 
megfizetését.  
 
 
Siklósi István polgármester lezárta a vitát. Debreczeni Gábor képviselı indítványozta, hogy 
300 eFt támogatást kapjon a Berényi Gyermek FC, amit személy szerint azzal javasolt 
kiegészíteni, hogy visszafizetési kötelezettségük legyen abban az esetben, ha a játékvezetıi 
díjak bizonyos %-át az MLSZ visszautalja részükre. 
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Dr. Baji Mihály jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy amennyiben a testület támogatást ad, 
és visszafizetési kötelezettséget is elrendel, természetesen a visszafizetési kötelezettség 
mértéke az MLSZ által visszatérített játékvezetıi díjjal egyenlı, de maximum az 
önkormányzati támogatás összege.   
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Kovács Lászlóné, Siklósi István) 
mellett, az alábbi határozatot hozta: 
 
 
534/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Berényi Gyermek FC kérelmére, 
játékvezetıi díjak megfizetése érdekében 300 eFt-ot biztosít a klubnak azzal a feltétellel, hogy 
amennyiben az MLSZ a játékvezetıi díjak összegét vagy annak egy részét átutalja részükre, 
az önkormányzat részére a támogatást visszafizetik. A visszafizetési kötelezettség mértéke az 
MLSZ által visszatérített játékvezetıi díjjal, maximum az önkormányzati támogatás 
összegével egyenlı. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A.§. szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
felhasználást követı 30 naptári napon belül, de legkésıbb tárgyév december 31-ig kell 
teljesíteni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Berényi Gyermek FC elnöke 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester jó munkát és eredményes év befejezést kívánt a Gyermek FC-nek. 
 
 
V/10. Ajánlat menetrendszerinti autóbusz szolgáltatásra 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a csákvári cég ajánlatát az írásos elıterjesztésbıl, 
melyet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elutasított. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
535/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Régió 2007 Kft. ajánlatát a 
menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás tárgyában nem fogadja el. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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V/11. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület leader pályázat 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az egyesület kéri, az önkormányzat csatlakozzon 
egy együttmőködési szakmai programtervhez, amivel pályázni szeretnének különbözı, a 
térségben megvalósuló programokra. A részvételhez 57.693 Ft hozzájárulást kérnek, aminek 
fejében mezıberényi programokat szerveznének, illetve kiadványokban jelentetnék meg a 
mezıberényi programokat.  A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát elfogadásra 
ajánlotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
536/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület Leader pályázatához (Az Együttmőködés Szakmai Programjához) történı 
csatlakozást támogatja, a részvételhez szükséges hozzájárulást bruttó 57.693.-Ft-ot biztosítja a 
2012. évi költségvetése terhére és felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerzıdés 
megkötésére. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/12. Gyermekétkeztetési támogatás biztosítása 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, az önkormányzat az I. Ker. Evangélikus Egyházzal kötött 
megállapodásban vállalta, hogy a más óvodába járó, mezıberényi gyermekek után ugyanazt 
az étkezési támogatást biztosítja, mint amit nyújt a többi mezıberényi óvodába járó gyermek 
után. Kérte az elıterjesztés két határozati javaslatát megszavazni a támogatás biztosítása 
érdekében. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
537/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzata 840 e Ft mőködési célú támogatást biztosít a 
„Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda részére gyermekétkeztetési támogatás 
címen 2011. szeptember-október-november hónapokra. 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § szerint a kedvezményezettet 
számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a felhasználást követı 30 naptári 
napon belül, legkésıbb 2011.12.31-ig kell teljesíteni.  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a támogatás összegének biztosítására tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
538/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:  
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH. egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV. 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                                   csökkenti:   „-„  840  eFt-tal  
ezzel egyidejőleg 
7-5. cím: PH. egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
I. Mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
I. /4. Egyéb mőködési kiadások 
I./ 4. 2. Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre   
Gyermekétkeztetési támogatás (szeptember-október- 
november hónapokra) elıirányzatát                              megemeli: 840eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/13. Sportpálya lelátó építése – LEADER 2011. –  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, lehetıség nyílt csatlakozni olyan pályázathoz, melynek 
keretében a mezıberényi sportpálya tribünjének felújításához tudna pénzhez jutni az 
önkormányzat. A határozati javaslatban részletezve van az anyagi rész. A pályázatot ezekkel a 
számokkal kell benyújtani, de jövıre az ÁFA emelkedése miatt, elıreláthatólag 2 %-al több 
lesz. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága 
támogatta a pályázat benyújtását. A mai napon került helyi védelem alá a sporttelep tribünje, 
és évek óta be van építve a költségvetésben ilyen felújítási célra pénz. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
539/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) „105/2011.(VI.23.) számú Közleményében meghatározott 
jogcímek közül a „Közösségi terek kialakításának, felújításának és funkcionálissá tételének 
támogatása” címő felhívására benyújtja pályázati anyagát. Célterület azonosító: 1016831 

- A projekt megnevezése: „A mezıberényi sportpálya tribünjének felújítása” 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 8.750.000,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erı az elszámolható költségek 20%-a, azaz bruttó 1.750.000,- Ft 
- Az önkormányzati önerı forrása: saját forrás 
- A pályázati forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 7.000.000,- Ft. 
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Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/14. Egyéb bejelentés 

- Beruházások saját forrásának kötvény bevételbıl történı biztosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A kötvény kibocsátásból 
meglévı betéteket szeretné felhasználni az önkormányzat a nagyobb beruházások 
sajátforrásaként. Kérte a határozat meghozatalát annak érdekében, hogy a K&H Bank 
engedélye meglegyen. Különbözı kifizetések váltak szükségessé a geotermikus programmal 
kapcsolatban is, illetve az elılegek lehívásához is csak akkor van lehetıség, ha a számlák 
kiegyenlítésre kerülnek.  
 
 
Harmati László képviselı kérdése, hogy a „Napelemes rendszer telepítés Mezıberény” 
pályázatnál elég a beírt 1,5 millió Ft? 
 
 
Hidasi Zoltán  pénzügyi osztályvezetı válaszként közölte, hogy az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központos pályázatról van szó, ott az egész önerı 1.536 eFt. 
 
 
 Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta határozati javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
540/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezıberény Város Önkormányzata a Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben 
(Pályázat azonosító: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046) – Geotermikus energia felhasználására 
pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása – beruházása esetében a pályázati saját forrás 
összegét: 273765 eFt-ot, illetve a „Napelemes rendszer telepítés Mezıberényben” (Pályázat 
azonosító: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264) beruházása esetében a pályázati saját forrás 
összegét: 1536 eFt-ot a „Mezıberény” kötvény bevételbıl származó betéti állományból 
kívánja igénybe venni. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházások esetében a pályázati 
saját forrás összegének a „Mezıberény” kötvény bevételbıl történı lehívására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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Siklósi István polgármester figyelemfelhívásként megismételte hogy Halász Ferenc képviselı 
november 8-án 17 órakor a Mátyás Király úti óvodában, Szekeres Józsefné alpolgármester 
november 9-én 17 órától a Luther téri iskola épületében, Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı 
november 14-én 17 órától a Zeneiskola épületében (Piknik-park), és Kovács Lászlóné 
képviselı november 16-án 16 órától a Családsegítı Szolgálat épületében  -mindannyian a 
választói körzet szavazó helyiségében- tartják a lakossági fórumot. 
Bejelentette, hogy a következı testületi ülésre november 28-án kerül sor. Napirend: 1./ 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése, 
elıadója Siklósi István polgármester. 2./ Mezıberény Város 2012. évi költségvetési 
koncepciója, elıadója Dr. Baji Mihály jegyzı. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester elköszönt a jelenlévıktıl, Kábel TV 
nézıktıl, a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják a 
munkát. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

                 Siklósi István                                                                Dr. Baji Mihály  
                  polgármester                                                                    jegyzı 
 
 
 
                Dr. Burján Katalin                                                        Debreczeni Gábor 
                    képviselı                                                                        képviselı 
                 jkv.hitelesítı                                                                    jkv.hitelesítı  
 
 
 
 


