
 1 

JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 28-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, 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 képviselı-testület teljes létszámmal részt vesz az ülésen. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Szekeres Józsefné alpolgármestert és Nagy Sándor képviselıt. 
 
 
Siklósi István polgármester az ülés napirendjét módosításokkal kérte elfogadni. A II/4. „Az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára szakértıi véleménye (414/2011(VIII.29.) 
sz. hat.)” beszámolót zárt ülésen kérte tárgyalni, ugyanis személyiségi jogokat is érintı 
információk hangozhatnak el a napirenddel kapcsolatban. Az V/1. „A víz és csatornadíjjal 
kapcsolatos határozatok elfogadása és rendeletek módosítása” bejelentés lekerül napirendrıl, 
mert elıreláthatólag állami árképzésre kerül sor, decemberben lehet tárgyalni róla.  Zárt 
ülésrıl a VI/5. „Bérmaradvány” nyílt ülésre átkerül, korábbi években is nyílt ülésen történt 
megtárgyalása. További bejelentésként sürgıssége miatt napirendre kerül zárt ülésen 
Kistérségi pályázat benyújtása Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködés 
Program, valamint a volt Bútoripari Rt. Ingatlanából vételi ajánlat. Egyéb bejelentésnél 
árajánlattétel történne terület visszaszerzés érdekében, valamint a tüzelıutalványok beváltását 
szabályozó megállapodás módosításáról kellene döntést hozni. 
 
 
Harmati László képviselı nem értette, hogy a könyvtár szakértıi véleményét miért kell zárt 
ülésen tárgyalni, hiszen önkormányzati intézmény mőködésérıl, munkájáról mond egy 
szakértı véleményt, amely az ott dolgozókat érinti. Kérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság, vagy a jegyzı állásfoglalását az ügyben. 
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Siklósi István polgármester elmondta, hogy a javaslat azért történt, mert olyan személyiségi 
jogokat is érintı információk hangozhatnak el, amit elsı körben nem kellene nyílt ülésen 
megvitatni. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tudatta, hogy a szakértıi anyag nyilvános, a honlapon is megtalálható. 
A Képviselı-testület az Ötv. alapján zárt ülést tart fegyelmi eljárás megindítása, esetleg 
fegyelmi büntetés kiszabása esetén. Jelen esetben olyan adatok és információk is 
elhangozhatnak, amelyek nem nyilvános ülésnek a témája.  
 
 
Harmati László képviselı fenntartotta indítványát, hogy ne zárt ülésen kerüljön tárgyalásra az 
elıterjesztés. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a testület továbbra is a nyílt ülésen 
tárgyalja meg a II/4. sorszámú „Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára 
szakértıi véleménye “ beszámolót. 
 
 
A képviselı-testület 4 igen szavazata (Harmati László, Halász Ferenc, Kovács Edina, Kovács 
Lászlóné), 1 tartózkodás (Debreczeni Gábor) és 7 ellenszavazata értelmében az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
558/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta azt a képviselıi 
indítványt, hogy a II/4. napirend - Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára 
szakértıi véleménye (414/2011.(VIII.29.) sz. hat.)- tárgyalása a nyílt ülésen maradjon, a 
polgármester javaslata alapján zárt ülésen kerül megtárgyalásra. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta az ismertetett napirend elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
559/2011.(XI.28.)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 367/2011./VI.27./sz., 378/2011.(VI.27.)sz., 

433/2011.(VIII.29.)sz, 450/2011.(VIII.29.)sz, 451/2011.(VIII.29.)sz, 453/2011.(VIII.29.)sz, 
471/2011.(IX.26.)sz., 477/2011.(IX.26.)sz., 480/2011.(IX.26.)sz., 482/2011.(IX.26.)sz., 
483/2011.(IX.26.)sz., 484/2011.(IX.26.)sz., 485/2011.(IX.26.)sz., 486/2011.(IX.26.)sz., 
487/2011.(IX.26.)sz., 488/2011.(IX.26.)sz., 489/2011.(IX.26.)sz., 490/2011.(IX.26.)sz., 
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491/2011.(IX.26.)sz., 494/2011.(IX.26.)sz., 497/2011.(IX.26.)sz., 501/2011.(IX.26.)sz., 
503/2011.(X.13.)sz., 504/2011.(X.13.)sz., 509/2011.(X.13.)sz., 510/2011.(X.13.)sz., 
523/2011.(X.24.)sz., 526/2011.(X.24.)sz., 527/2011.(X.24.)sz., 528/2011.(X.24.)sz., 
529/2011.(X.24.)sz., 531/2011.(X.24.)sz., 535/2011.(X.24.)sz., 537/2011.(X.24.)sz., 
550/2011.(X.24.)sz., 551/2011.(X.24.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Lakossági hozzájárulás helyi szabályozása (463/2011.(VIII.29.) sz. hat.)    
II/3. A Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt 

pályázat (530/2011.(XII.20.) sz. hat.) 
II/4. Zárt ülésen tárgyalva 
II/5. Sportrendelet (518/2011.(X.24.)sz. hat.) 
II/6. Kimutatás képviselık, bizottsági tagok megjelenésérıl 
II/7. Mezıberény városban a helyközi buszjáratok Kölcsey utcában való közlekedésének 

felülvizsgálata (525/2011.(X.24.) sz. hat.)    
II/8. Önkormányzati adók, lakbér és egyéb díjak felülvizsgálata (522/2011.(X.24.) sz. hat.) 
II/9. A közterületen történı szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
II/10. Az összevont intézmények mőködésérıl szerzett tapasztalatok (2005-tıl) 
II/11. Thököly utcai út (506/2011.(X.13.) sz. hat.) 
II/12. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl                      

III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítése 
III-1. Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 
III-2. Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

háromnegyed éves teljesítésérıl 
IV./ Mezıberény Város 2012. évi költségvetési koncepciója 
V./ Bejelentések 

V/1. Levéve napirendrıl  -A víz és csatornadíjjal kapcsolatos határozatok elfogadása és 
rendeletek módosítása 

V/2. Temetı üzemeltetés 
V/3. Mezıberény kártya 
V/4. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) önkormányzati rendelet módosítása 
V/5. Iparőzési adórendelet módosítása – I. forduló 
V/6. Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2011.(V.31.) számú rendelet módosítása 
V/7. Az OPSKK Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódás miatti törlési 

jegyzıkének tudomásul vétele 
V/8. Pályázat-Puskin utca Idısek Otthona –TIOP-3.4.2.11/1 
V/9. A Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület Nemzetközi kapcsolatok támogatására 

benyújtott pályázaton nyert összeg lemondása 
V/10. Intézményi átcsoportosítás 
V/11. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
V/12. Beszámoló a 2011.évi Berényi Napok szervezésérıl, lebonyolításáról, valamint a 

2012. évi Berényi Napok költségtervezete  
V/13. Mezıberényi Horgászok Egyesületének vízkezelési kérelme 
V/14. A vasútállomás területén épülı aluljáró kezelése –sürgısséggel 
V/15. Bérmaradvány (sorszám: VI/5.) 
V/16. Egyéb bejelentés 

VI./ Zárt ülés   
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VI/1. Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola tanulóinak Arany János tehetséggondozó 
programjában való részvétele. 

VI/2. Cégalapítás 
VI/3. Árajánlat a mezobereny.hu oldalon történı módosításokra, új modulok fejlesztésére 
VI/4. Ingatlancsere kérelem 
VI/5. Kötvény történet – tájékoztatás 
VI/6. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára szakértıi véleménye 

(414/2011(VIII.29.) sz. hat.)  (II/4. sorszám)  
VI/7. Kistérségi pályázat benyújtása Magyarország-Románia Határon Átnyúló 

Együttmőködés Program - sürgısséggel  
VI/8. Volt Bútoripari Rt. Ingatlanából vételi ajánlat  - sürgısséggel 
VI/9. Egyéb bejelentés 

- Árajánlattétel terület visszaszerzés érdekében 
- A tüzelıutalványok beváltását szabályozó megállapodás módosítása 
 

 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az  elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
   
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette az 2011. október 24-i zárt és II. nyílt üléseken, valamint a 
november 3-i rendkívüli nyílt, zárt üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
560/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. október 24-i zárt és II. nyílt 
üléseken, valamint a november 3-i rendkívüli nyílt, zárt üléseken 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. 
Javasolta, hogy a képviselıi indítványok ne interpellációként legyenek kezelve, a 8 választói 
körzetben megtartott lakossági fórum tapasztalatai összegezve lesznek, és a válaszok 
megadásával decemberben kerülnek megtárgyalásra. 
 
 
A képviselık részérıl hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámoló 
elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 



 5 

561/2011.(XI.28.)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            
 
 

II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 367/2011./VI.27./sz., 378/2011.(VI.27.)sz., 
433/2011.(VIII.29.)sz, 450/2011.(VIII.29.)sz, 451/2011.(VIII.29.)sz, 453/2011.(VIII.29.)sz, 
471/2011.(IX.26.)sz., 477/2011.(IX.26.)sz., 480/2011.(IX.26.)sz., 482/2011.(IX.26.)sz., 
483/2011.(IX.26.)sz., 484/2011.(IX.26.)sz., 485/2011.(IX.26.)sz., 486/2011.(IX.26.)sz., 
487/2011.(IX.26.)sz., 488/2011.(IX.26.)sz., 489/2011.(IX.26.)sz., 490/2011.(IX.26.)sz., 
491/2011.(IX.26.)sz., 494/2011.(IX.26.)sz., 497/2011.(IX.26.)sz., 501/2011.(IX.26.)sz., 
503/2011.(X.13.)sz., 504/2011.(X.13.)sz., 509/2011.(X.13.)sz., 510/2011.(X.13.)sz., 
523/2011.(X.24.)sz., 526/2011.(X.24.)sz., 527/2011.(X.24.)sz., 528/2011.(X.24.)sz., 
529/2011.(X.24.)sz., 531/2011.(X.24.)sz., 535/2011.(X.24.)sz., 537/2011.(X.24.)sz., 
550/2011.(X.24.)sz., 551/2011.(X.24.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 

A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 
beszámoló elfogadását. (36 db határozat) 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
562/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 367/2011./VI.27./sz., 
378/2011.(VI.27.)sz., 433/2011.(VIII.29.)sz, 450/2011.(VIII.29.)sz, 451/2011.(VIII.29.)sz, 
453/2011.(VIII.29.)sz, 471/2011.(IX.26.)sz., 477/2011.(IX.26.)sz., 480/2011.(IX.26.)sz., 
482/2011.(IX.26.)sz., 483/2011.(IX.26.)sz., 484/2011.(IX.26.)sz., 485/2011.(IX.26.)sz., 
486/2011.(IX.26.)sz., 487/2011.(IX.26.)sz., 488/2011.(IX.26.)sz., 489/2011.(IX.26.)sz., 
490/2011.(IX.26.)sz., 491/2011.(IX.26.)sz., 494/2011.(IX.26.)sz., 497/2011.(IX.26.)sz., 
501/2011.(IX.26.)sz., 503/2011.(X.13.)sz., 504/2011.(X.13.)sz., 509/2011.(X.13.)sz., 
510/2011.(X.13.)sz., 523/2011.(X.24.)sz., 526/2011.(X.24.)sz., 527/2011.(X.24.)sz., 
528/2011.(X.24.)sz., 529/2011.(X.24.)sz., 531/2011.(X.24.)sz., 535/2011.(X.24.)sz., 
537/2011.(X.24.)sz., 550/2011.(X.24.)sz., 551/2011.(X.24.)sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Lakossági hozzájárulás helyi szabályozása (463/2011.(VIII.29.) sz. hat.)    
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a Kormányhivatallal történt egyeztetés után 
végrehajtásként a jogszabályi hivatkozások leírásra kerültek. Megállapítható, hogy a 
közterületi közvilágítás nem tartozik bele a közmő fogalmába, így ebben az esetben testületi 
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döntés nem hozható. Tárgyalta az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági, valamint a Pénzügyi, 
Gazdasági  Bizottság az elıterjesztést, támogatták a határozati javaslat  elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Kovács Lászlóné) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
563/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a lakossági hozzájárulás helyi 
szabályozása címő elıterjesztést tudomásul veszi, lakossági hozzájárulást nem állapít meg. 
 
 
II/3. A Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt 

pályázat (530/2011.(XII.20.) sz. hat.) 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága több ízben megtárgyalta a két pályázati kiírást. A legnagyobb változtatás mind a 
két kiírásban, hogy a fel nem használt, lemondott pénzeszközöket a bizottság újra 
pályáztathatja. A bizottság a városi rendezvények pályázati kiírásában az „olyan közérdekő” 
szavak közé a „kiemelkedı” kifejezés beírása mellett döntött, hogy adott esetben a bizottság a 
város számára fontosabb rendezvényeket tudja súlyozni. A testülettıl kérte az elıterjesztett 
határozati javaslat megszavazását.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága 
egyetértett az Oktatási és Kulturális Bizottság által tett módosítással, határozati javaslat 
megszavazásával. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
564/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi rendezvények támogatására 
és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására elıterjesztett pályázat kiírását elfogadja és 
megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a pályázati kiírást a városi honlapon 
(www.mezobereny.hu), valamint a Mezıberényi Hírmondóban hirdetményként a pályázati 
kiírás elérhetıségét tegye közzé. 
A Képviselı-testület felhatalmazza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a pályázati 
kiírással kapcsolatos elıkészítı munkálatokat a támogatási keretösszeg ismerete nélkül 
végezze el, majd a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása után átruházott hatáskörben a 
pályázati kiírásban foglaltak szerint a támogatások megítélésérıl gondoskodjon, valamint az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl a Képviselı-testület felé beszámoljon. 
Felelıs: Körösi Mihály bizottsági elnök 
Határidı: értelem szerint 
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II/4. Zárt ülésen tárgyalva  (Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára szakértıi 
véleménye) 

 
 
II/5. Sportrendelet (518/2011.(X.24.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a sportrendelet a sportkoncepció elfogadása után 
került átdolgozásra. A legnagyobb változás talán a pontrendszerben, illetve a sportalap 
elosztásában történt. Három egyesület került kiemelésre, akik pontrendszer alapján lesznek 
támogatva, a többiek pedig bizonyos, meghatározott kvóta alapján a sportalap arányában 
kapnak támogatást. A véleményezı bizottságok nagyjából egybehangzó módosító 
javaslatokkal, pontosításokkal éltek. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága által tett 
pontosításokat ismertette, mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta idırendben 
legkésıbb az anyagot. A javaslatukban még annyi javítást kért, hogy a 2. számú melléklet II. 
fejezet 2 pont második bekezdésébıl is kerüljön ki a „tenisz”, nem a pontrendszer alapján 
kapja a %-os elosztást. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a szóban tett javaslatot is eredeti elıterjesztésként 
kezelve, az átvezetés a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kiegészítése szerint fog megtörténni.  
 
 
Nagy Sándor képviselı elıvezette, hogy személy szerint a sakk sportágban érintett, ahol 
430.000 Ft volt a 2011. évi támogatás összege, most a rendelet elfogadásával ez az összeg 
280.000 Ft-ra fog csökkenni, ez nagyon-nagy különbség. A rendeletben megnevezett hat 
egyesületnek megállapított, összességében 20%-os támogatási arány is nagyon kevés. Ennek 
kéri utána számolni. 
 
 
Siklósi István polgármester a felvetésre reagálva elmondta, a forrásra koncentrálás érdekében 
lett változtatva a pontrendszeren, illetve a sport alap elosztásán. A jövı évi költségvetési 
számok még nem ismertek, nem lehet tudni, hogy járnak majd az egyesületek. Tervben van 
egy olyan rendszer, ami a vállalkozók iparőzési adójának egy részérıl történı rendelkezés 
alapján segítheti azoknak az egyesületeknek a mőködését is, akik most úgy érzik, hogy 
hátrányos helyzetbe kerülnek a sportrendelet alapján a pontrendszerben. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosításokat eredetinek tekintve, a rendelet megalkotását 
kérte.   
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Nagy Sándor) mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 



 8 

 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
29/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység 

támogatásáról szóló 24/2007./IX.25./MÖK sz. rendelet 
– a továbbiakban: R. – módosításáról  

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
II/6. Kimutatás képviselık, bizottsági tagok megjelenésérıl 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
hogy bizottsága megállapítása szerint mindenki rendszeresen látogatta az üléseket, nem volt 
olyan képviselı, bizottsági tag, aki az SZMSZ 40. § (3) bekezdése alapján hiányzott volna. 
Bizottsága ennek értelmében javasolja, hogy egyetlenegy képviselıtıl, illetve bizottsági tagtól 
se kerüljön sor tiszteletdíj levonásra. 
 
 
Harmati László képviselı jelezte, hogy nem hiányzott Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
üléseirıl, elírás történt a kimutatásban. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı megerısítette az elmondottakat. A bizottság elnöke 100%-ban részt 
vett az üléseken, sorrendcsere történt, az egyik bizottsági tag megjelenésének kimutatásánál. 
A testületi anyagba a módosított kimutatás mellékelve lett.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
565/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 34/2006.(X.17.)MÖK számú 
rendelet 4. § (1) - (2) bekezdésének megfelelıen 2011. májusától 2011. novemberéig terjedı 
idıszakra, a képviselı-testületi, valamint bizottsági üléseken való megjelenésrıl készített 
kimutatást tudomásul veszi, hivatkozva az önkormányzati SZMSZ 40.§ (3) bekezdésére, az 
adott idıszakban kötelezettséget szegı képviselı és bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj 
csökkentést nem alkalmaz. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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II/7. Mezıberény városban a helyközi buszjáratok Kölcsey utcában való közlekedésének 
felülvizsgálata (525/2011.(X.24.) sz. hat.)    

 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı ismertette az írásos elıterjesztést, felolvasta Gémes 
Tibor, a Körös Volán Zrt. személyszállító igazgtója levelét. Forgalomtechnikai akadálya 
nincs, hogy a helyközi buszjáratok a Liget utcai buszfordulóban közlekedjenek, 
burkolatfelújítás, útszélesítés szükséges. Kérése, hogy ne történjen kavicsfeltöltés ideiglenes 
megoldásként, a határozati javaslat értelmében pályázati lehetıség ismeretében történjen a 
felújítás.  
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, úgy néz ki, pályázati lehetıség nyílik a buszfordulók, 
öblözetek útalappal történı megvalósítására, fedett várok elhelyezésére. A költségvetési 
koncepcióban szerepel ilyen jellegő beruházás, tervezés, elıkészítés alatt van a lehetıség 
feltérképezése. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
566/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
A Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja 525/2011.(X.24.) sz. 
határozat végrehajtásáról szóló beszámolót. 
Pályázati lehetıségek ismeretében visszatér a Liget utcai buszforduló és környezete 
felújítására, a Liget utcai helyközi buszforgalmi rend megváltoztatására. A forgalom a 
felújítás elvégzéséig a jelenleg fennálló rend szerint zajlik. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/8. Önkormányzati adók, lakbér és egyéb díjak felülvizsgálata (522/2011.(X.24.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester az önkormányzati adók, lakbér és egyéb díjak felülvizsgálatának 
megtárgyalását, bizottságok egyetértésével, további egy hónappal javasolta elhalasztani, mert 
információ és idıhiány miatt nem lehetett elıkészíteni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
567/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a lakbér és egyéb díjak, valamint 
önkormányzati adók felülvizsgálatára vonatkozó napirend tárgyalását a Képviselı-testület 
2011. decemberi ülésére elhalasztja. 
Felelıs: Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
              Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos 
Határidı: 2011. decemberi testületi ülés 
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II/9. A közterületen történı szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a rendelet-tervezetet, melyhez a bizottságok 
pontosításokkal éltek, azokat eredeti elıterjesztésként kezelve elfogadásra ajánlották.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
30/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

 
a közterületen történı szeszesital fogyasztás korlátozásáról  

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
II/10. Az összevont intézmények mőködésérıl szerzett tapasztalatok (2005-tıl) 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette bizottsága 
megállapítását az elıterjesztéssel kapcsolatban. Az összevonást követıen olyan hosszú 
idıszak telt el, hogy visszaidézni a sérelmeket, vélt sérelmeket kár lenne, különösen kár lenne 
azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne visszaállítani a régmúltat. Az oktatási intézmény 
éppen afelé mutat, hogy egyre több, korábbi intézményt fogad magába, tehát szembemenni a 
valósággal nem szabad. Kérte az intézkedések tudomásulvételét.  
 
 
Kovács Edina képviselı kifejtette, hogy az iskolaösszevonásnak is voltak, vannak elınyei, 
hátrányai, de kitőnik a közoktatási szakértı véleményébıl, hogy egy viszonylag jól 
elıkészített folyamat volt. A fıigazgató beszámolójából az elınyök vannak többségben. 
Példamutató a vezetıi és a nevelıtestület hozzállása, toleranciája, a lehetı legjobbat hozták ki 
az összevonásokból. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ esetében nem valósult még 
meg amit kitőzött a testület az összevonással, hogy a három intézmény egymást segítı, 
egymásra épülı szolgáltatásokat hozzon létre. Kiemelte, hogy bizonyos változásokat  
megfelelı hozzáállással lehet jól is kezelni, a benne dolgozó emberek sokat tehetnek hozzá. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint nagyon nagy munka lenne bebizonyítani, hogy 
jó volt-e vagy sem az összevonás. Erre objektív adatok nincsenek, összegyőjtésük nagy 
munkával és magas költséggel járna. Véleménye szerint nem az összevonás tényén kell 
“rágódni” bárkinek is, hanem azon kell dolgozni, hogy az összevonás után, egy új helyzetben 
milyen módon tudná kamatoztatni a tudását, a feladatok megoldását. Az Oktatási és Kulturális 
Bizottság megállapítását kérte határozattal elfogadni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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568/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszönve a beszámoló 
készítésében közremőködık munkáját megállapítja, hogy a mezıberényi intézmények 
összevonását követıen olyan hosszú idıszak telt el, mely már nem alkalmas arra, hogy a 
jelenlegi helyzet eredményessége pénzügyi és szakmai vonatkozásban összevetésre kerüljön 
az összevont megelızı idıszakkal. A Képviselı-testület az intézményi összevonással 
kapcsolatos vizsgálatokat befejezettnek, a témát lezártnak tekinti. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
II/11. Thököly utcai út (506/2011.(X.13.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A határozatnak megfelelıen az 
útfejlesztésre a pályázat benyújtásra került. A Közútkezelı Kht. az útszélesítéssel 
kapcsolatban lakossági fórumot tartott, ám ott nem a mőszaki kérdések vetıdtek fel, hanem 
érzelmi megnyilvánulások történtek,  343 aláírással ellátott tiltakozó aláírásgyőjtı ívek 
kerültek átadásra. Felhívta a lakosság figyelmét megerısítésként, hogy nem a 47-es fıutat  
akarják átterelni, táblákkal odeterelni a nagy forgalmat, hanem adódott egy pályázati 
lehetıség. Egy nagyon jó minıségi út készíthetı el a Thököly utcán a pályázat megnyerése 
esetén. Majd ha egyszer tovább fejleszthetı ez a lehetıség a Mátyás kir. utca, Zrínyi 
utca,Vásártér utca irányába, akkor majd újra meg kell gondolnia azt a testületnek, hogy tud-e 
pályázatott benyújtani. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az útépítéssel kapcsolatos gondolataiat mondta el. Az útépítés 
mellett szól, hogy jobb minıségő, szélesebb, biztonságosabb út fog elkészülni. Fontos lenne, 
hogy a központból forgalmat vigyen el, míg az utcában azt sérelmezik, hogy nagyobb lesz a 
forgalom, a zaj. A Kodály utcán több szolgáltató meg annak nem örülne, ha elkerülnék ıket. 
Ellenvetésként hangzik még el, ha most a város ezt az utat megépíti, a 2024-re tervezett 47-es 
fıközlekedési út elkerülı szakasz megépítése elmaradna. Ezt a szakemberek cáfolták, és 2024 
még messze van, addig még jó minıségő utakra szüksége lesz a városnak. Az ott lakókat 
azzal lehetne a képviselı-testület részérıl megnyugatni, meggyızni, hogy az új út építésével 
az árkok, átereszek kijavítása, rendbetétele, a világításkorszerősítése megtörténne, rezgés és 
zajcsökkentı megoldásokat kell alkalmazni, táblákat kihelyezni, pl. a temetı átjárójánál. 
Sövényeket, fákat  kellene ülteni a tó felıl, ez szőrné a port és zajt. Az utat elıbb utóbb úgy is 
fel kell újítani, kérte az érvei megfontolását.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is megerısítette, hogy itt 
útfelújításról van szó, 10% önerıvel pályázaton vesz részt az önkrományzat. Ez az útépítés 
nem helyettesíti az elkerülı utat. Nem lesznek odavezetve táblával a nehéz jármővek, de ki 
sem lesznek tiltva. Jelezte, hogy az átereszek felújítását nem tartalmazza a pályázat, a 
gépkocsibejárók a házaknál nem lesznek felújítva. Bizonyos fásítás történhet, a temetınél 
buszleállósáv kialakítása be van tervezve. Január-februárban tudja meg az önkormányzat, 
hogy nyer-e a pályázata. 
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Siklósi István polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a tervben szerepelnek az útárkok 
és azokhoz tartozó átereszek, az ingatlanokhoz történı beállások nincsenek rajta.  
 
 
Halász Ferenc képviselı véleménye szerint már most is egyre többen használják az utat, 
lerövidítve a távolságot Békéscsaba és Köröstarcsa irányában, a GPS odaviszi. Több lakossági 
kérdés érkezett felé, hogy aláírják-e az elkerülő út megépítése érdekében kiadott aláírásgyőjtı 
íveket, nem tisztázott számukra, hol lenne ez az út? 
 
 
Siklósi István polgármester kérte, hogy minél többen írják alá az íveket. Az országos 
rendezési tervrıl, a külsı elkerülő út megépítésérıl van szó, ami 2024. körül fog 
megvalósulni, ott Mezıberény belsı úthálózatából semmi nem szerepel. Az aláírásokkal talán 
figyelemhívás történhet, hogy amikor a 47-es fıút forgalmát átterelték Békéscsabáról 
Mezıberény felé, nem számoltak azzal, hogy milyen részt érint ez a városban (református 
gyülekezeti otthon, két iskola, iskolai kollégiumok, egészségügyi központ). Az önkormányzat 
megpróbál lobbizni a várost nyugatra elkerülı, országos rendezési tervben is szereplı elkerülı 
útért.  
 
 
Barna Márton képviselı közölte, hogy a pályázat nyerése esetén  biztonságtechnikai aggályait 
ismertetetni fogja majd a hivatal felé,  de ennek ellenére a beszámolót elfogadásra ajánlja.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslat megszavazásával kérte a beszámoló 
elfogadását. Körösi Mihály és Barna Márton képviselık rengeteget dolgoztak a saját 
körzetükben, hogy meggyızzék a lakokat arról, nem ellenük irányul, hanem javukat szolgálná 
az út szélesítése, felújítása.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Körösi Mihály) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
569/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 505/2011.(X.13.) sz. és az 
506/2011.(X.13.) sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
II/12. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl                      
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette a 
kimutatást. A lakásfenntartási támogatás belsı átcsoportosítással megoldható. Sajnálattal 
vette, hogy a költségvetési koncepcióban már nem szerepel, a helyi lakásfenntartási támogatás 
megszőnik. A hivatalnak figyelnie kell, hogy a megszüntetések kiket és hogyan érintenek, 
mert éppen most lett kiterjesztve szélesebb körre. A bizottság további döntéseinél az egyéb 
felhasználás idıarányosan megfelelı.  
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Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az elmúlt ülés óta közel 
megduplázódott a kölcsönök, átmeneti segélyek kérése, idıarányos teljesülés megfelelı, 
remélhetıleg év végéig még lehet segíteni a rászoruló embereken. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke az írásos 
beszámolójukhoz nem élt szóbeli kiegészítéssel.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
570/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság által, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves 

teljesítése 
 
III-1. Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a hivatal pénzügyi osztálya elkészítette a 
rendelet-tervezethez szükséges pénzügyi kimutatásokat, melybıl a fıösszegeket olvasta fel a 
jelenlévık tájékoztatása érdekében. A mellékletekben szerepelnek a bevételi és kiadási 
oldalak részletezése. A rendelet-tervezet elfogadását személy szerint támogatta. Megjegyezte, 
hogy még mindig (sajnos) az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztatója a városnak, 
összesen 564 álláshellyel. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy a város 
költségvetése meghaladja a 6 milliárd forintot bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Bizottsága 
a rendelet megalkotását támogatta. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta, melynek 
elfogadásához minısített többségi igen (7) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
31/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
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Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 
2/2011. (III.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
III-2. Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

háromnegyed éves teljesítésérıl 
 
 
Siklósi István polgármester a beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy idıarányosnál 
jobbak a bevételi mutatók, 80,3%-ban teljesültek, a kiadások idıarányosak. Az intézmények 
mőködıképességét, adataik alapján, nem veszélyezteti semmi az idei évben, stabil 
gazdálkodásra utaló a beszámoló. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a lakosságot érintıen 
tudatta, hogy a helyi adóbevétel 105,7%-ra teljesült az I-III. negyed évben. A gépjármőadó 
bevétel is meghaladja a 100%-ot. A bizottsági ülésen több kérdés felmerült, amelyre kielégítı 
választ adott a pénzügyi osztály vezetıje. Várható még pénz, pl. népszámlást érintıen sem 
érkezett meg a teljes összeg, pályázatokhoz utófinanszírozásként sem küldték még meg az 
állami támogatást. Nagyon sok áthúzódó beruházás van, 25%-os a teljesülés, lesz 
pénzmaradvány. A felújítások is csak 29%-ban teljesültek, itt a legnagyobb tétel a gépjármő 
adó, amely út és járdafelújításra fordítandó. Ez lenne az önereje pl. a Thököly utcai út 
felújításnak is. A határozati javaslat megszavazását bizottsága támogatta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
571/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 2011. évi költségvetés 

bevételeit 6.010.028 eFt elıirányzattal 
                4.827.160 eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel:-955 eFt ) 
kiadásait  6.010.028 eFt elıirányzattal, 
                3.316.983 eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás:16217  eFt ) 

az egyenleget 1.510.177  eFt-tal jóváhagyja, és a 2011 évi költségvetés alapján a 2011. I.-III. 
n.évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város 2012. évi költségvetési koncepciója 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztéssel kapcsolatban két dologra hívta fel a képviselık 
figyelmét. A fejleszteni kívánt célterületek -melyet felolvasott- meghatározásra kerültek a 
koncepcióban, valamint összegezve lettek az önként vállalt feladatok. Pontosítást tett 
annyiban, hogy a sajátos nevelési igényő gyermekek nevelés-oktatása is kötelezı feladat még 
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jelenleg, a kollégiumi ellátás már nem. Fontos lenne még, az idei évben meghatározni a 
következı évre vonatkozóan azokat az intézkedéseket a bevételek növelése érdekében, ami a 
költségvetési egyensúly megteremtéséhez lenne fontos, valamint a kiadások csökkentésére 
irányuló elképzeléseket is.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tudatta, hogy a jegyzı az Áht. alapján köteles november 30-ig 
benyújtani a költségvetési koncepciót a testület elé. Elvek, elképzelések, ötletek számbavétele 
történt meg, egy kiindulási alapot jelent a 2012. évi költségvetés elkészítéséhez. Szokásos 
rendben készült el a koncepció. A koncepcióban leírt önkormányzati adókat érintı változások 
csak tervezetek, még változhat az országgyőlés által elfogadott helyi adókat szabályozó 
törvény átnézése után. A legfontosabb normatívák felsorolásra kerültek, a 12. oldalon javítást 
kért, az óvodai gyermek létszámnál a normatíva változás helyesen -19 %. A lap alján 
nyomatási hibaként került megjelenésre a +17%, az a 18. oldal laptetején megjelentként 
ugyanaz. Az önként vállalt feladatokat az SZMSZ nem teljes körően sorolja fel, ténylegesen 
át kell tekinteni. Még ezen az ülésen tárgyalva lesz az SZMSZ módosítása, ott határozati 
javaslat szerepel a felülvizsgálat megtétele érdekében.  Kérte a koncepcióról szóló 
elıterjesztés elfogadását, ez még csiszolódni fog a költségvetés elfogadásáig. 
 
 
Siklósi István polgármester kihangsúlyozta, az önkormányzat az önként vállalt feladatait 
megtartani tervezi, az hogy ehhez a jogszabályok milyen lehetıséget fognak adni, még nem 
tudható. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kifejtette, hogy még sok 
jogszabályváltozás várható, ami átírhatja a költségvetés I. fordulós tárgyalásához a számokat, 
de az irány nem rossz. Az látható, hogy az élet nehezedni, a kiadások növekedni, a 
normatívák általában csökkenni fognak, még takarékosabb gazdálkodásra ösztönzik és 
kényszerítik a képviselı-testületeket. Az önként vállalt feladatokat meg akarja tartani az 
önkormányzat, de ezen túl a kötelezı feladatot, mint a közoktatást – szó van arról, hogy az 
állam átveheti - is meg akarja tartani a város, az intézmények irányítása is itt maradjon. 
Bizottsága egyetértett a leírt, bevételt növelı, kiadáscsökkentı intézkedésekkel. Véleménye 
szerint a leírtaknál is több önként vállalt feladat van, pl. sporttámogatás, civilek támogatása, 
amit át kell majd tekinteni. Bizottsága egyetértett a bevételnövelés érdekében leírt 
intézkedésekkel, pl. volt Bútoripari Rt. telephely értékesítése, melyre további vételi ajánlat 
érkezett, nı a bevétel, illetve nı a kötvény visszavásárlási lehetıség. Le van írva az is, hogy 
keresni kell a magas intenzitású pályázatokat. Intézmények szabadkapacitásának, 
szolgáltatásának kiajánlása is a minél nagyobb bevétel elérését célozza. A helyi adók növelése 
nem adóemelést jelentene, hanem a helybıl megrendelhetı szolgáltatások, beszerzések 
maximálissá tételével a helyi vállalkozók helyzetbehozása lenne a cél. Kívánatosnak tartotta, 
hogy az önkormányzat már 2012-ben rátérjen a feladatfinanszírozásra. A megújuló 
energiákkal költségcsökkentés és bevételnövelés, sıt munkahelyteremtés is a cél. A 
költségvetés megalkotása során biztosan sok vita lesz, mert különbözı érdekek vannak, de a 
nagy irányvonal megvan. Bizottsága a koncepciót elfogadásra ajánlotta. 
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, hogy a koncepcióban fel nem sorolt önként vállalt 
feladatokat is meg szeretné tartani az önkormányzat. Megtartásuk érdekében az intézkedések 
meghatározásra kerülnek a koncepcióban. Személy szerint is fontosnak tartotta a 
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feladatfinanszírozás irányába lépni. A mai napon egyeztetett a hivatal pénzügyi osztálya az 
intézményekkel a költségvetési tervszámoknak az elkészítésére, a decemberi ülésen ennek 
alapján kerül elıterjesztésre a költségvetés. A költségvetési koncepciót elfogadásra ajánlotta a 
képviselı-testületnek, és szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
572/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a város 2011. évi költségvetési 
koncepciójáról készített elıterjesztést elfogadja, és kéri a tisztségviselıket, a képviselıket, az 
intézményvezetıket, hogy az elıterjesztés alapján gondolják át a következı évi költségvetés 
elıkészítése során milyen lépéseket látnak indokoltnak megtenni a mőködıképesség 
megtartása érdekében. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
V/1. Levéve napirendrıl  -A víz és csatornadíjjal kapcsolatos határozatok elfogadása és 

rendeletek módosítása 
 
 
V/2. Temetı üzemeltetés 
 
 
Siklósi István polgármester indítványozta, a napirend késıbbi tárgyalását, mivel Román János 
tiszteletes úr jelezte, hogy az ülés vége fele tud csatlakozni a testületi ülésre.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
573/2011.(XI28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az V/2. Temetı üzemeltetés 
napirendet az ülés késıbbi részében, az egyház képviselıinek jelenlétében tárgyalja meg. 
 
 
V/3. Mezıberény kártya 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Felmerült a lehetısége annak, 
hogy Mezıberény, más településekhez hasonlóan egy olyan különbözı kedvezményekre is 
feljogosító kártyát bocsásson ki, amit helyi elfogadó helyeken, de akár országosan is tudnának 
használni a mezıberényi lakosok. Ennek a kártyának különbözı elınyei vannak, de azt még 
nem lehet tudni, hogy megadóztatják-e a következı évben vagy sem. Utána kellene járni, 
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hogy milyen szociális feladatok, támogatások nyújtására biztosítana lehetıséget a kártya, 
amin nem pénz van, hanem természetbeni szolgáltatásokat nyújtana, vonalkódos 
használatával bizonyos kedvezményekre jogosít. A mezıberényi kártya használható lenne a 
helyiek számára strandfürdıben, piacon kedvezmény nyújtására. A kidolgozás érdekében még 
sok mindent meg kell tenni, döntsön a testület a továbbiakról. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság nem támogatta, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági, valamint a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság alkalmasnak tartotta a továbbtárgyalást.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy 
bizottsága nem látta a kártya elınyét. Többlet kiadással járna, pl. a kisboltokban, strandon 
kártyaleolvasó sem található, a strand csak két hónapig, nem egész évben tart nyitva. A cég 
által leírtakból az tőnik ki, hogy olyan helyeken fogadják el a kártyát, ahol nagyon kevés 
mezıberényi jár. Ennek akkor lenne értelme, ha pl. a helyben lévı összes bolt hozzájárul és 
ad rá 5% kedvezményt. Bizottsága nem támogatja a felvetést, nincs arányban a ráfordított 
munkával, kibocsátási költséggel, beruházással. Számukra meggyızı érvek szükségesek. 
Kérdésként merül fel, hogy milyen kedvezményt lehet rá igénybe venni, és kiknek? 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
támogatásáról számolt be, hiszen a kupongyőjtı füzet az ország számos területén megjelenik, 
reklám lehet Mezıberénynek, talán több ember idecsábítható.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
további kidolgozást javasolt. Az igaz, hogy a javaslatot adó cég ajánlatában leírt 
szolgáltatásokat nem sokan tudnák a mezıberényiek közül igénybe venni. Inkább a 
polgármester úr által elmondottakat kellene átgondolni, a helyi szolgáltatások lennének 
olcsóbban adva az itt élıknek, akik ezt a kártyát kiváltják. Nem kellene ebbe bevonni a külsı 
céget, legyen kidolgozva egy „saját” kártya kibocsátás lehetısége. Véleményük szerint a 
törvényi szabályozást meg kell várni, mert ha megadóztatják a szolgáltatást, kár vele 
foglalkozni. 
 
 
Siklósi István polgármester, miután két véleményezı bizottság javasolta foglalkozni a 
kártyakibocsátás kidolgozásával, szavazásra bocsátotta februári határidı meghatározása 
mellett.  
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazat (Szekeres Józsefné, Kovács Edina, 
Kovács Lászlóné, Dr. Burján Katalin) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
574/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elvben egyetért a „Mezıberény 
Kártya” kibocsájtásával. Felkéri Siklósi István polgármestert, hogy a kártya kibocsátásával, a 
kedvezményezettek és kedvezmények körével kapcsolatos részleteket dolgoztassa ki. 
Felelıs:  Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. februári testületi ülés 
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V/4. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal a megyei települési, 
valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok SZMSZ-ét felülvizsgálta, és észrevételeket tett, 
javításokat indítványozott, melyek az írásos elıterjesztésben pontokba szedve szerepelnek. 
Decemberben több oknál fogva, vissza kell még térni az SZMSZ módosításra, pl. az önként 
vállalt feladatok felsorolása miatt is. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
hogy az elıterjesztett rendelet-tervezetet és két határozati javaslatot az Ügyrendi Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság elfogadásra ajánlott. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte, hogy a 11. § (6) bek. pontosítása érdekében  a videó tár 
helyett média tár szerepeljen. Kérdése pedig arra irányult, hogy a jelenlegi SZMSZ 13. § (5) 
bekezdése - „A képviselı-testület helyi kitüntetések, díjak átadása, testvérvárosi szerzıdések 
megkötése, évfordulója, valamint egyéb városi események megünneplésére, ünnepi 
megemlékezést tarthat, amire a képviselı-testületi ülés szabályait nem kell alkalmazni. Az 
ünnepi eseményrıl írásbeli emlékeztetı készül.”- változatlanul megmarad-e? 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı igen választ adott. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı fontosnak tartotta, hogy egységes szerkezetben láthassák a 
képviselık a rendeletet, akkor lehet átolvasni. Jelezte, hogy a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság döntéseinél a Szociális törvény (1993. évi III. tv.) szerinti szociális ellátások 
felsorolásból kimaradt az adósságkezelési szolgáltatás, kerüljön beírása.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı egyértelmőnek tartotta, hogy az egységes szerkezető SZMSZ a 
honlapon olvasható lesz. 
 
 
Siklósi István polgármester az elhangzott javaslatok beírásával a rendelet-tervezet 
megalkotását a két elıterjesztett határozati javaslat megszavazása után kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
575/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri Siklósi István polgármestert, 
valamint az önkormányzati intézmények vezetıit, hogy az önkormányzat és intézményei által 
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ellátott nem kötelezı, önként vállalt feladatokat tekintsék át, és a feladatok listáját terjesszék 
elı a Képviselı-testület decemberi ülésére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
   intézményvezetık 
Határidı: 2011. december havi testületi ülés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
576/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjék 
a Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
függelékeinek folyamatos karbantartásáról. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: folyamatos 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 

32/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelete 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete   
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról  

Szóló 11/2007.(V. 23.) számú rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
V/5. Iparőzési adórendelet módosítása – I. forduló 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az elképzelés szerint a rendelet által lehetıséget 
biztosítana arra az önkormányzat, hogy az SZJA 1%-hoz hasonló módon rendelkezhessenek a 
helyi vállalkozók az általuk befizetett helyi iparőzési adó egy részérıl. A tételek 
kidolgozására a hivatal részérıl az adócsoport tett egy javaslatot. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság ülésén felmerültek más lehetıségek, amiket szintén tárgyalnia kell a testületnek. 
Elsı körben azt kell eldönteni, akar-e a testület ilyen lehetıséget vagy sem, meg kell nézni, 
milyen következményei vannak a költségvetésre. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága nem 
tartja rossz gondolatnak, hogy a vállalkozó (aki tud adni) meghatározott szervezetnek 
ajánlhasson fel összeget, de az elıterjesztéstıl eltérıen 3%-os legyen a maximális felajánlási 
korlát, a felsı határ pedig 150.000,- Ft. Az önkormányzatnak kb. 5 millió Ft-tal kevesebb 
bevétele lesz, de a kezdeményezéssel meg lehet tudni, melyek azok a területek a 
civilszférában, akiket a mezıberényiek érdemesnek tartanak a támogatásra. 
Továbbtárgyalásra ajánlják az elképzelést javaslatuk figyelembevételével. 
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Kovács Lászlóné képviselı elviekben egyetértett a kezdeményezéssel. Személy szerint a 3%-
ot levinné 2%-ra az SZJA-hoz hasonlóan, és megszüntetné az alsóhatárt. A hivatal egy 
megfelelı program segítségével meg tudja oldani ennek a lebonyolítását, kiszámítását és nem 
jelentene többletmunkát. Meg kell határozni hány civilszervezet lenne alkalmas a 
támogatásra. Javaslata: 2 x 1 % az SZJA-hoz hasonlóan, de úgy, hogy a felajánló ajánlhasson 
két helyi civilszervezetnek. Nem kell figyelni a felsı értékhatárt, mindenki ajánlhasson fel. A 
hivatal olyan programot készítsen, hogy figyelemmel tudják kísérni, ki tett felajánlást és 
melyik civilszervezet adószámára. Csak egy rögzítési munka lesz, hogy ajánlott vagy nem 
ajánlott. Nagyon sok ember jó szívvel adna, és nem jelenthet a hivatalnak sokkal több munkát. 
Egyszerő a számítás, kb. 2 millió Ft-tal vezethetı be, és majd kiderül a jövıben, mőködik-e.  
 
 
Siklósi István polgármester megfontolandónak tartotta a felvetést, a decemberi ülésre meg 
kell nézni, hogy lehet kezelni. Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatát azzal, hogy 
kerüljön kidolgozásra a civilszervezetek jogosultságának kritériumai, valamint olyan változat 
is, ahol az 1-1 %-ról dönthetnének az adózók, alsóhatár nélkül.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
577/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az adórendelet módosítását további 
megtárgyalásra alkalmasnak találja, de felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetıjét, hogy az 
alábbiak szerint kerüljön kidolgozásra egy új alternatíva: 
- kerüljön kidolgozásra egy új változat 3 %-s maximális felajánlási korláttal, melynél a 

felajánlás felsı határa 150.000,-Ft  
- konkrétan kerüljön összeállításra a támogathatók listája. 
- kerüljön kidolgozásra a civilszervezetek jogosultságának kritériumai  
- kerüljön kidolgozásra egy olyan változat is, ahol az 1-1 %-ról dönthetnének az adózók, 

alsóhatár nélkül.  
A kész tervezet kerüljön elıterjesztésre a Képviselı-testület 2011. december havi testületi 
ülésére. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
              Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos 
Határidı: 2011. december havi testületi ülés 
 
 
V/6. Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2011.(V.31.) számú rendelet módosítása 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kérte a rendelet 
módosítás támogatását, át kellett dolgozni a gyakorlat folyamán felmerült problémák és 
törvényességi észrevételek miatt. A rendelet felfüggesztésre kerülne, december 1-tıl ne 
lehessen beadni újabb igényeket. Az a tapasztalat, hogy nincs jelenleg a rendelet szerint olyan 
réteg a városban, ahonnan biztosítottnak látná a bizottság a visszafizetés lehetıségét. 
Fontosnak tartaná felmérni az önkormányzati bérlakások esetében, hogy mennyi közüzemi, 
lakbértartozás van.  
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Kovács Edina képviselı kérte, hogy a felfüggesztés ne legyen végleges dolognak tekintve. 
Szeptember 1-tıl lépett hatályba a rendelet, ennyi idı nem elegendı annak vizsgálatára, hogy 
mennyire lehet segíteni a lakosságnak, további tapasztalat kell. A lakásfenntartási támogatás 
ki kerül a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébıl, normatív alapra lesz helyezve. 
Emiatt is szükség lenne az adósságkezelési szolgáltatásra. Egy-két családon is legyen cél 
segíteni. Indítványozza, hogy két-három hónapra legyen felfüggesztve a rendelet, ez alatt 
legyen elıkészítve úgy, hogy valóban a rászorultak tudjanak ehhez a támogatáshoz 
hozzájutni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megerısítette, nincs 
olyan család, aki számításba jöhetne. A lakásfenntartási támogatás igénylése ügyén az 
önkormányzat látókörében mindenki ott van, a közüzemi számlák mutatják a hátralékos 
tartozásokat. Nem találtak olyan embert, felkérésre, név nélkül, aki megfelelne a rendeletnek, 
illetve hogy tudná fizetni a számláit és az elmaradott tartozást is. Ne legyen hatályon kívül 
helyezve, de a két hónap felfüggesztés rövid idı. Önként vállalt feladatról van szó, és 
véleménye szerint rontja a fizetési morált.  
 
 
Kovács Edina képviselı sajnálná, ha a rendelet megalkotása érdekében befektetett energia 
kárba veszıdne. A tapasztalat begyőjtésére is kevés még ez az idı. 
 
 
Frey Mihály aljegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy a rendelet-tervezet 12. §-a rendelkezik 
arról, hogy hatályát veszti a rendelet 11. § (1)-(4) bekezdése, valamint az 1. sz. melléklet. 
Ezek azok a bekezdések, amik a kérelem beadását szabályozzák, a melléklet a kérelem 
nyomtatványt. A hatályon kívül helyezéssel lehet azt elérni, hogy továbbiakban kérelem ne 
legyen benyújtva, de mivel az együttmőködési megállapodásokat 18 hónapra kellett 
megkötni, így a rendelet továbbra is él. Amennyiben a késıbbiek során a képviselı-testület 
szeretné újra, hogy kérelem legyen benyújtható, akkor csak a hatályon kívül helyezett 
rendelkezéseket kell visszaállítani. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy Kovács Edina fenntartja-e javaslatát? 
  
 
Kovács Edina képviselı szavazást kért arról, hogy a 13.§ (1) bekezdés kerüljön módosításra 
úgy, kérelem három hónapig nem nyújtható be.  
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazat és 6 ellenszavazat (Harmati László, Körösi Mihály, Dr. 
Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Siklósi István, Kovács Lászlóné) értelmében az alábbi 
döntést hozta: 
 
 
578/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta azt a képviselıi 
indítványt, hogy az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet-tervezet 13.§ (1) bekezdése 
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az alábbiak szerint módosuljon: „kérelem 3 hónapig nem nyújtható be”, és ez idı alatt a 
rendelet kerüljön pontosításra.  
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztett és véleményezı bizottságok által támogatott 
rendelet-tervezet elfogadását kérte. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7) igen 
szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazat (Mezeiné Szegedi Erzsébet, Barna 
Márton, Szekeres Józsefné, Kovács Edina) mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
33/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

 
az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 

18/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
 
V/7. Az OPSKK Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódás miatti törlési 

jegyzıkének tudomásul vétele 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés alapján, az Oktatási és Kulturális Bizottság 
által támogatott határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
579/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKK 
Könyvtára az egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt, a könyvtári állomány 
ellenırzésérıl (leltározásáról) és az állományból történı törlésrıl szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a 3/2011, 
4/2011, 5/2011 törlési jegyzékein felsorolt könyveket törölte.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal. 
 
 
V/8. Pályázat-Puskin utca Idısek Otthona –TIOP-3.4.2.11/1 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, olyan pályázatról van szó, amely önerıt nem igényel 
az önkormányzat részérıl. A beadási határidı február 13., addigra el kell készíteni a 
pályázatot. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a lakosság tájékoztatása 
érdekében kifejtette, hogy 2 millió Ft-ot lehet férıhelyenként nyerni bentlakásos otthonok 
korszerősítésére (energiatakarékosság, világításrendszer korszerősítésre fordítható felújítás). 
Jelen esetben 50 férıhelyre, 100 millió Ft-ra pályázna az önkormányzat. Várhatóan 
esetlegesen bevételnövelés, de mindenképpen kiadáscsökkentés érhetı el a beruházással. 
 
 
Nagy Sándor képviselı megkérdezte, mi történik, ha nem kapja meg a 100%-os támogatást a 
pályázat? 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint most nincs kockázat benne, majd akkor dönthet 
a testület elfogadja-e a kevesebb támogatást vagy sem. 
 
 
Kovács Edina képviselı a kérdésre válaszként elmondta, a pályázatnak 100%-os 
támogatottsága van, önerı elvileg nem szükséges hozzá, többet nem fognak támogatni, mint 
amire jogosult az intézmény. A tervezıvel való egyeztetés után állapítható meg mennyi az az 
összeg, ami maximálisan lehívható. Amennyiben a beruházás meghaladja azt a keretösszeget, 
amivel az intézmény támogatható lenne, a testületnek akkor kell dönteni-e hozzátesz vagy 
sem. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a határozat meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
580/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program TIOP–3.4.2-11/1 „Bentlakásos intézmények korszerősítése” 
pályázati kiírását támogatja, azon részt kíván venni és felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, Kovács Edina Humánsegítı és Szociális Szolgálat intézményvezetıt és a 
Polgármesteri Hivatal Beruházási csoportját a pályázat elıkészítésére és benyújtására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/9. A Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület Nemzetközi kapcsolatok támogatására benyújtott 

pályázaton nyert összeg lemondása 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága 
tudomásul vette a bejelentést, a pénz még ez alkalommal visszakerül a költségvetés általános 
tartalékába. 
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Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke kérte a bizottsága által 
megfogalmazott határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
581/2011.(XI.28.)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 45/2011.(III. 7.) számú 
határozattal megítélt, 40. 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. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a támogatásként 
megítélt és fel nem használt 40.000,- Ft összeg, a Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testület 299/2011. (V. 30.) számú határozata alapján, 2011. évben az általános 
tartalékalapba kerüljön automatikusan visszahelyezésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
 
V/10. Intézményi átcsoportosítás 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés határozati javaslatait a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság jóváhagyásával szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
582/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése: 
     5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
        Bevételi elıirányzatán belül:  
            IV. Egyéb mőködési bevételek               
           -  Támogatás értékő mőködési bevételi elıirányzatát megemeli:    8.912. eFt-al 
        Kiadási elıirányzatán belül 
            Személyi juttatások elıirányzatát csökkenti:                                 - 1.124. eFt-al 
            Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát csökkenti:              -     249. eFt-al 
            Dologi kiadások elıirányzatát megemeli:                                      10.148. eFt-al 
Felhalmozási (beruházási) kiadások elıirányzatát megemeli: 137. eFt-al. 
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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583/2011.(XI.28.)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: 
Átcsoportosítás: 
Felújítási kiadások csökkenti    1862 eFt 
(Mezıberény, Hısök u. 3. – homlokzat felújítás) 
Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát megemeli   1862 eFt 
Elıirányzat módosítás: 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát megemeli    2000 eFt 
TB tám – 1000eFt 
Elk. áll. pénzalap – 1000eFt 
Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát megemeli   2000 eFt. 
Felelıs: Siklósi István - polgármester 
              Kovács Edina - igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
V/11. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése óta pontosított, írásos 
elıterjesztés határozati javaslatait bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
584/2011.(XI.28.)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./3. Mőködési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei.-ból mőködési célú elıirányzatát  megemeli: 40425 eFt-tal 
 (Arany János Tehetséggondozó Program) 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül 
 I. Mőködési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások elıirányzatát 9583 eFt-tal 
 I./2. Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát 2587 eFt-tal 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát 10245 eFt-tal 
 I./5. Ellátottak pénzbeli juttatása elıirányzatát 14510 eFt-tal 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát 1500 eFt-tal 
 II./2. Felújítási kiadások ÁFA-val elıirányzatát 2000 eFt-tal 
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: 
 
 
585/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek elıirányzatán belül: 

I. Mőködési bevételek 
I/3. Mőködési támogatások 

 I/3.1 Normatív hozzájárulások elıirányzatát megemeli: 6463 eFt-tal 
I. Mőködési bevételek 
I/3. Mőködési támogatások 

 I/3.5. Normatív kötött támogatások elıirányzatát megemeli: 68 eFt-tal 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek elıir. csökkenti: 10605 eFt-tal 
 (Muronyi Községi Önkormányzattól átvétel a várható 
 normatíva és az egyéb támogatással nem fedezett kiadási 
 többlet fedezetére) 
 (Ált. iskola: 7912 eFt, óvoda: 2693 eFt) 
 
és ezzel egyidejőleg 
2/A.cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatát    megemeli: 2307 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások   1816 eFt 
 I. Mőködési kiadások 

I./2. Munkaadókat terhelı járulékok 491 eFt 
2/B.cím: Mezıberényi Kistérségi Ált. Isk. kiadási elıir. csökkenti: 1518 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások „-„ 1195 eFt 
 I. Mőködési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelı járulékok „-„ 323 eFt 
 3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatát csökkenti: 1352 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások             „-„ 1063 eFt 

I. Mőködési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelı járulékok „-„ 289 eFt 
6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolg. kiadási elıirányzatát   megemeli: 2217 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2217 eFt 
7-3.cím: PH költségvetési kiadások elıirányzatán belül: 

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélk. Kiadások (Ált. tart.) elıir. csökkenti: 5728 eFt-tal 
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az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza.          
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
586/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 7-3.cím: PH költségvetési bevételek elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát megemeli: 1986 eFt-tal 
 (Békési Kistérségi Iroda) 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát  csökkenti: 230 eFt-tal 
 (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel a várható 
 normatíva és az egyéb támogatással nem fedezett kiadási 
 többlet fedezetére) 
 (Általános Iskola: - 230 eFt) 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek elıir. csökkenti: 1525 eFt-tal 
 (Muronyi Községi Önkormányzattól átvétel a várható 
 normatíva és az egyéb támogatással nem fedezett kiadási 
 többlet fedezetére) 
 (Óvoda: - 1525 eFt) 
és ezzel egyidejőleg 
2/B.cím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıir. 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások  megemeli: 1009 eFt-tal 
6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıir. 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások  csökkenti: 778 eFt-tal 
B) 7-3.cím: PH költségvetési bevételek elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát csökkenti: 195 eFt-tal 
 (Békési Kistérségi Iroda) 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát  megemeli: 115 eFt-tal 
 (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel a várható 
 normatíva és az egyéb támogatással nem fedezett kiadási 
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 többlet fedezetére) 
 (Általános Iskola: 115 eFt) 
és ezzel egyidejőleg 
2/B.cím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıir. 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások  csökkenti: 80 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/12. Beszámoló a 2011.évi Berényi Napok szervezésérıl, lebonyolításáról, valamint a 2012. 

évi Berényi Napok költségtervezete  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke kérte, hogy az 
elıterjesztés értelmében, bizottsága egyetértésével, a testület szavazza meg az 1. sz. határozati 
javaslatot. A 2. sz. határozati javaslatot a bizottsági kiegészítıben megfogalmazottak alapján 
kérte megszavazni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a lakosság tájékoztatása 
érdekében ismertette az OPSKK elszámolását a Berényi Napok rendezvényrıl, megállapítva, 
hogy jól gazdálkodtak, 804.989 Ft meg is maradt. Bizottsága ennek ismeretében kiegészítette 
az 1. sz. határozati javaslatot, a pénzügyi elszámolás alapján az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ költségvetését 805 eFt dologi kiadási elıirányzattal csökkentse, a 7-3. cím 
felhalmozási és egyéb kiadások – Általános tartalék elıirányzatát emelje meg a testület. A 2. 
sz. határozati javaslat is pontosításra került, mivel az OPSKK igazgatója kérte, hogy bizonyos 
pénzeszköz felett már rendelkezhessen, elıre tudjon szervezni. A 2012. évi Városi Nagy 
Rendezvényekre, 5.000.000.-Ft összeget javasoltak biztosítani. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a felhatalmazást is megadni az intézményvezetınek, hogy a 
fıösszeg változatlanul hagyása mellett belsı átcsoportosításokat végezhessen. 
 
 
Siklósi István polgármester a pontosítások figyelembevételével kérte a határozatok 
meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
587/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ igazgatója által elkészített 2011. évi Berény Napok szöveges, valamint pénzügyi 
beszámolóját az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, egyben megköszöni az OPSKK 
igazgatójának és munkatársainak a Berényi napok keretében végzett tevékenységét. Az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója által elkészített 2011. évi Berény Napok 
szöveges, valamint pénzügyi elszámolása alapján az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
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költségvetését 805 eFt dologi kiadási elıirányzattal csökkenti (elszámolási különbözet) és 
ezzel egyidejőleg a 7-3. cím felhalmozási és egyéb kiadások – Általános tartalék elıirányzatát 
megemeli. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Smiriné Kokauszki Erika intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint, elıirányzat módosítás a költségvetés soron következı átvezetésekor 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi 
Erzsébet) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
588/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ igazgatója által tett javaslattal egyetért és a 2012. évi Városi Nagy Rendezvényekre, 
5.000.000.-Ft összeget biztosít. A Képviselı-testület felhatalmazza az intézményvezetıt, hogy 
a fıösszeg változatlanul hagyása mellett belsı átcsoportosításokat végezhessen.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Baji Mihály jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet 
tervezésekor az elfogadott összeget vegye számításba. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint, a 2012 évi költségvetés tervezése 
 
 
V/13. Mezıberényi Horgászok Egyesületének vízkezelési kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az egyesület kérelmét, a Hosszú-tó vízkezelési jogát 
kérik 2012. január 1-tıl. Az önkormányzat, mivel a Hosszú-tó pályázattal érintett, csak a 
vízfelületnek a kezelési jogát adhatja át. Az összeggel meghatározott bizottsági javaslat 
megszavazását támogatta.  
 
 
Körösi Mihály képviselı kérte a vízminıségét megvizsgálni, mert az utóbbi napokban 
nagyfokú habzás mutatkozik a víz felületén, döglött halak is találhatóak. Támogatandónak 
tartotta, hogy a Horgász Egyesület megkapja a vízkezelés jogát. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérdése, hogy a Hosszú-tó távolabbi elképzeléseivel (pl. 
csónakázás) összefér-e a vízkezelési jog átadása A Boldisháti holtágnál a Horgász Egyesület 
nem enged meg semmilyen más tevékenységet. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, az egyesülettel egyeztetve kinyilatkozták, hogy nem 
zavarja ıket más tevékenység folytatása (pl. csónakázás,  a part használata, stb.). A Boldisháti 
holtágnál nem csak a vízfelület hasznosítása tartozik hozzájuk, hanem a környezete is.  
 
Több  hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
javaslatát szavazásra bocsátotta.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
589/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mezıberény, 
Gyomai úti Hosszú-tó vízkezelési jogát 20 évre a Mezıberényi Horgászok Egyesülete 
(Mezıberény, Petıfi u. 8. sz.) részére 2012. január 1-vel átadja.  
Mezıberény Város Önkormányzata a Gyomai úti Hosszú tó (1693, 1695-1720 hrsz.-hoz 
tartozó vízfelület) halászati jogát 500,-Ft+ÁFA, azaz 635,-Ft éves bérleti díjért  haszonbérbe 
adja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy a szükséges szerzıdéseket 
kösse meg. 
Képviselı-testület megbízza a Mezıberényi Horgászok Egyesületét a Gyomai úti Hosszú-tó 
halászati vízterületté nyilvánításának, a halászati jog regisztrálásának ügyintézésével. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Adamik Jánosné egyesület elnöke 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/14. A vasútállomás területén épülı aluljáró kezelése –sürgısséggel 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy egyeztetés folyt a MÁV és NIF 
képviselıivel a készülı vasúti aluljáró kialakításáról. Az aluljárón keresztül a peronokat, 
valamint a temetıt gyalogosan, illetve kerékpárosan lehetne elérni. Annak érdekében, hogy az 
aluljárón keresztül a temetı felé is biztosítva legyen a közlekedés 50-50%-ban kérték az 
üzemeltetés költségeit vállalni. Személy szerint ezzel nem értett egyet, azt sem lehet tudni, mi 
lesz a következı években az önkormányzat kötelezı feladataival, egyéb forrásaival. Korábban 
az önkormányzat kinyilatkozta, hogy bizonyos költségeket bevállal, erre hivatkoznak is több 
alkalommal. Az egyeztetés alkalmával felmerült az, hogy az önkormányzat az aluljáró 
tisztítását, takarítását a hó eltakarítással együtt vállalja fel, már csak azért is, mert 
elképzelhetı, hogy a közfoglalkoztatás keretén belül ez megoldható lesz. Ez az összeg nem 
lenne  50%-a annak a költségnek, ami 1 év alatt ( kb. 800 eFt) az aluljáró fenntartásához 
(villamos energiaszolgáltatás, karbantartás, stb.) szükséges. Az önkormányzat vállalása 
összegszerően olyan évi 230 eFt-ot jelentene. A beruházáshoz szükséges közbeszerzés 1 
hónapon belül kiírásra kerül, addigra egy üzemeltetési megállapodásnak léteznie kell.  A 
pontos összeget nem tudja senki meghatározni, így a megfogalmazott határozati javaslatot 
kérte megszavazni.  
  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
590/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi vasútállomás területén 
épülı vasúti gyalogos aluljáró kezelésével kapcsolatban az aluljáró folyosó, a hozzá 
kapcsolódó rámpák és lépcsık takarítását, hó- és jégmentesítését vállalja.  
A Polgármesteri Hivatal a döntésrıl értesíti a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi 
Központját (6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.) és a NIF Zrt-t (1134 Budapest, Váci út 45.). 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
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V/2. Temetı üzemeltetés 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál megjelent Román János 
lelkészt, valamint az egyház képviselıit. Tájékoztatásként ismertette, hogy a Mezıberényi 
Református Egyházközség szeptemberben azzal fordult a Városi Közszolgáltató 
Intézményhez, hogy az 1993-ban kötött üzemeltetési szerzıdést, megállapodást felmondja. 
Erre a szerzıdés minden további nélkül lehetıséget biztosít, mert három hónapos határidıvel 
fel lehet mondani, és 2012. január 1-tıl kívánják üzemeltetni a temetıt. Az egyháznak van 
további kérése is, szeretné, ha a korábban, a református egyház tulajdonában lévı, jelenleg az 
önkormányzat tulajdonát képezı 681 hrsz. számú ingatlanrészt, 1145 m2-t is átadná az 
önkormányzat részükre, ezt a temetırészt is ık kezelhetnék a továbbiakban, tulajdonba kérik. 
Van egy megállapodás-tervezet, amiben a temetı közös üzemeltetésére tesznek javaslatot. 
Ennek lénye, hogy a temetık között nem kerülne fizikálisan kiépítésre kerítés, ennek fejében 
az utak közösen lennének használva és az egyéb berendezések, (WC, stb.) A karbantartási 
munkákkal kapcsolatos költségeket mindenkor a tulajdonos állná, a szemétszállítási és a 
vízdíj összegének pedig az önkormányzat lenne a viselıje. A kérést tárgyalta az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági, valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság. Két alapvetı kérdés van az 
elıterjesztett határozati javaslatokban, elsı kérdés, hogy a tulajdonjogot átadja-e a testület 
vagy nem. A másik kérdés pedig az, hogy a megállapodást, az üzemeltetésnek a feltételeit 
miként lehet egyeztetni.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
kihangsúlyozta, hogy azon információk alapján, amelyek a bizottsági ülés idején 
rendelkezésükre állt, olyan javaslattal éltek, hogy ne támogassa az önkormányzat a tulajdonba 
adást (1/A javaslat). A 2. sz. határozati javaslatot támogatták, ez nyílván egy decemberi 
tárgyalást is feltételez majd. Bizottsága úgy érzékelte, hogy az a fajta ajánlat, amivel az 
egyház az önkormányzat felé él, abban a tekintetben az önkormányzat számára hátrányos 
lenne, hiszen a költségek nagy részét az önkormányzat viselné. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elsıként bizottsága, majd 
kisebbségben maradva saját véleményét ismertette. Bizottsága az 1/A határozati javaslatot 
szavazta meg, ne legyen átadva az egyháznak a kért terület térítésmentesen. A 2. sz. határozati 
javaslat szerint további pontosítást igényeltek. Személy szerint megfontolásra ajánlja a 
képviselı-testületnek az 1/B határozati javaslatot, legyen átadva, átruházva a mezıberényi 
681. hrsz., tulajdonjoga az egyháznak.  Bizottsági ülésre kérte kiosztani az egyházzal, 1993-
ban megkötött megállapodást. A térképmásolaton látszik, hogy az egyház területe –amit most 
teljesen jogosan visszakérnek- több mint 2 ha. A terület egyik sarkában volt egy régi csıszház 
1.100 m2-nyi területtel, ezt kéri az egyház térítésmentesen, hogy egész nagy parcellájuk 
legyen.  Kérte a képviselıket, adják oda szavazatukkal az egyháznak a kért területet.  A 2. sz. 
határozati javaslat értelmében mindenképpen tárgyalva legyen a köztemetı üzemeltetésérıl. 
Van víz, szemétszállítási díj, azt igazságosan el kellene osztani. A ravatalozó használatán 
nincs költségmegosztásra szükség, az igénybevevık fizetik, a renoválás, felújítás, karbantartás 
az önkormányzat feladata. Lehet sokan nem is tudták, hogy az a terület, ami az egyházé, az 
hússzor akkora, mint ami kis részt kérnek a sarkából. Nem gátolná, hogy az egyház legyen a 
tulajdonosa. Az már „kézügyesség” dolga, hogy forgalomképtelen, vagy korlátozottan 
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forgalomképes vagyontárgyként szerepel, és át kell minısíteni, meg lehet oldani. Javasolja az 
átadást.  
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, a helyzetet bonyolítja az, hogy a 680 és 681 hrsz.-ú 
területeken a Városi Közszolgáltató Intézmény a megállapodásnak megfelelıen temetkezett, 
függetlenül attól, hogy református vagy más felekezetőeket temettek el. Kényessé teszi a 
kérdést, hogy átadhatja-e ezt a területet az önkormányzat kegyeleti úton vagy sem. Tulajdont 
nézve ez a terület (681. hrsz.) 1991-ben lett az önkormányzaté, az államtól kapta. Az állam 
1972-ben vétel útján jutott a területhez, vélhetıleg akkor, amikor a köztemetı került 
kialakításra. A lelkészúr szólásra jelentkezett, és a jegyzı úr elmondása szerint, mint 
érintettnek nem kell megszavazni, hogy szót kapjon a testülettıl.  
 
 
Román János református lelkipásztor elsıként megköszönte az önkormányzattól kapott 
támogatást, melynek eredményeként is, befejezethették a templom toronysisakját. A jelen 
témához kapcsolódva térképet osztott ki a képviselıknek. Kiemelte, hogy ismeretei szerint 
nem gondolja azt, hogy eddig is probléma lett volna, milyen felekezető vagy éppen felekezet 
nélküli ember temettetett el a temetıben, ez 1993-ban sem lett kikötve a megállapodásban. 
Úgy gondolja, amit most elküldtek tervezetet, abban is határozattan le van írva, nem kívánják, 
hogy bárkinek is sérelme származzon a jövıben. A betemetkezésre bárkinek lesz lehetısége, 
ilyen irányban nem kívánnak gátat szabni. A kiosztott térképen jól látszik, hogy hol van a 
681-es, a 680-as és a 679-es hrsz. Megerısítette, hogy a 681-es hrsz. 1973-ban azért került a 
tanácshoz, mert ott volt egy temetıi ırház. A 680-as hrsz. vonalát, ami a ravatalozót elmetszi, 
tovább hosszabbítva egészen a  D., E. parcellákig, az mind a református egyházé volt 1969-ig. 
Bizonyítja az a tény is, hogy református lelkipásztorok nyugszanak ebben a temetırészben, 
nyílván azért temették ıket ide (1918-ban, illetve 1947-ben), mert református felekezető 
temetı volt. 1969-ben nagyobb rész került el az egyháztól. 1973-ban pedig azért került el 
terület, mert miután elvették az egyháztól a temetıt, a temetıırház funkcióját veszítette, és 
nem engedte a tanács, hogy bármit tegyenek vele, ezért a körbekerített részt, az 1000 m2-t, 
bár nem volt külön hrsz. száma, ezt bizonyítják a földhivatali iratok, úgy ahogy volt, a 
körbekerített részt magukhoz csatolták, mondván, minek az az egyháznak. Látni a térképen és 
leírta a megállapodásban is, miért kérik vissza a területet. Nem pusztán azért, mert egy szép 
egész területet szeretnének maguknak, hanem azért mert a 18 évi üzemeltetés alatt nem lett 
figyelembe véve, hogy itt van egy telekhatár. Ez azt eredményezi, hogy az egész telek, ahogy 
van, legalább 25 sír be van temetve a birtokhatárba. Tehát, ha valami oknál fogva nem 
tudnának az önkormányzattal megállapodásra jutni, akkor arra kényszerítené az 
önkormányzat az egyházat, hogy kerítést húzzon a temetıjük mellé. Nem tudja, hogy a 681-
esnél hogyan tudnának kerítést húzni, hogyha ott sírok vannak. Jelentıs érdeksérelmet úgy 
gondolja, sokkal inkább ez okozna, mert akkor annyit tudnának kérni a tulajdonostól, hogy 
biztosítsa az egyház részére a birtokhatárt. Nem hiszi, hogy ez célja lenne bárkinek is. Ez 
nagyon fontos, hogy mindenki lássa benne. Arról nem is beszélve, hogy a 680-as és a 679-es 
hrsz. metszésében is látszik, hogy ott is bizony a sírok átesnek a mezsgyén, hiszen senki nem 
gondolta azt valamikor, hogy ez újra kérdés lesz. Ezt a részt nem bolygatták és nem is 
szeretnék bolygatni a megállapodásban, a 681 hrsz.-t viszont említették, és ahogy a 
polgármester úr az elıterjesztésben írta, a testületnek elsısorban errıl kell ma döntést hoznia. 
Amikor döntést hoznak errıl, akkor vegyék bizony figyelembe, hogy ennek milyen 
következményei vannak, mert nem csak az a következmény, amit polgármester úr 
megemlített, hanem sokkal inkább az, amit a térkép is bizonyít.  
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Siklósi István polgármester ismertette, hogy a földhivatali bejegyzés tanulsága szerint 1972. 
X.11-én vétel útján került a Magyar Állam tulajdonába a terület, és a kezelıje a Nagyközségi 
Tanács VB. Mezıberény, Kossuth tér 1., majd pedig tulajdonba adással 1991. I. 24-én került 
Mezıberény Város Önkormányzata tulajdonába.  
 
 
A képviselıktıl hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester a két véleményezı bizottság által elfogadásra javasolt 1/A. 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazata és 7 ellenszavazata (Harmati László, Halász Ferenc, 
Nagy Sándor, Barna Márton, Dr. Burján Katalin, Kovács Lászlóné, Szekeres Józsefné) 
értelmében az alábbi határozatot hozta: 
 
 
591/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem értett egyet a véleményezı 
bizottságok által hozott döntéssel, miszerint ne történjen meg a Mezıberényi 681. hrsz., 
természetben a Mezıberényi Köztemetı terület részét képezı 1145 m2 területő, temetı 
ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházása a Mezıberényi Református Egyházközség 
részére. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, vannak, akiket bizottsági ülések óta meggyıztek, 
így a nemleges határozat ismeretében, az 1/B határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazat ( Kovács Edina, Siklósi István, Körösi 
Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Debreczeni Gábor) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
592/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete ingyenesen átruházza a Mezıberényi 
681. hrsz., természetben a Mezıberényi Köztemetı terület részét képezı 1145 m2 területő 
temetı ingatlan tulajdonjogát a Mezıberényi Református Egyházközségre. Az átruházás 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete 
20.§ (1) bekezdés c. pontja alapján lehetséges. A rendeletben jelölt közérdekő kötelezettség 
vállalást 2011. december 31-ig kell megkötni. 
A tulajdonátadással kapcsolatos minden költség a Mezıberényi Református Egyházközséget 
terheli.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester a 2. sz. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra, amely arról 
szól, hogy tárgyalás történjen a területek közös használatáról. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
593/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezıberényi Református Egyházközséggel a temetı használatra 
kötendı megállapodást az alábbi tartalomi elvek mentén tárgyalja és a 2011. decemberi 
testületi ülésre azt terjessze be: 

- A sírhelymegváltásból befolyó összegek idıarányos részét visszafizeti (nem fizeti 
vissza), ellentételezésként kéri az 1993. óta jelentkezı karbantartási költségek 
visszatérítését. 

- A ravatalozó használatát. 
- A víz és szemétszállítási díjak arányos viselését (vagy sírhely, vagy terület arányosan) 
- A karbantartási és felújítási költségek tekintetében a használati arányokat jobban 

tükrözı teherviselés kerüljön megállapításra. 
Felelıs:   Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/15. Bérmaradvány (sorszám: VI/5.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az intézményvezetık kérését, miszerint az intézmények 
bérmaradványukból használhassanak fel, a dolgozók jutalmazására fordíthassák legfeljebb az 
1 havi átlagos személyi juttatás 30%-át, és azt 2011. évben kifizethessék. Amennyiben ezt 
engedélyezi a képviselı-testület, akkor az intézményvezetık jutalmazásáról pedig a 
polgármester dönthessen a javasoltak alapján. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javasolta 
elfogadni a határozati javaslatokat. Nagyjából 20-22 millió Ft-ról van szó. Személy szerint azt 
javasolta bizottsági ülésen, várja meg a testület a jövı évi költségvetés elfogadását, ez után 
történjen döntéshozatal arról, hogy a jutalmazást miként oldják meg az intézmények.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy 
valamennyi intézmény mőködése garantált ebben az évben, és van bérmaradványuk. 
Bérmaradvány úgy keletkezhet, hogy nincs betöltött álláshely, táppénzen van valaki, az ott 
dolgozók egy kicsit többet is dolgoznak, és jól dolgoznak. Bizottsága azért javasolja ez évben 
kifizetni a jutalmat, mert az összegbıl már jövıre több lenne a levonás. Aki jól dolgozik, 
megérdemli a jutalmazást.  Az intézményvezetık jutalmazására kérik fel a polgármester urat a 
2. sz. határozati javaslattal. 
 
 
Barna Márton képviselı véleménye szerint a közmunka program által alkalmazott dolgozók 
munkája is nagyban elısegítette a bérmegtakarításokat, ıket is meg kellene dicsérni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı is javasolta támogatni a kérelmet, az intézmények ezt a pénzt 
megspórolták takarékos gazdálkodással, illetve ha beteg volt valaki helyette dolgoztak a 
kollegák. Megkérdezte, hogy a Polgármesteri Hivatalnál ki lett-e számolva a bérmaradvány, 
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illetve készült-e arra számítás, felmérés, hogy a polgármester úr jutalmazására van-e keret? 
Javasolta a jutalmat ebben az évben kifizetni.  
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, mind a hét intézményvezetı nyilatkozott arról, hogy 
rendelkezésükre áll a forrás. 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje a kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalon belül is kidolgozásra került, mennyi lenne a 30%, 
illetve a polgármester, jegyzı 1 havi illetményére a bérmegtakarítás fedezetet biztosít.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı is maximálisan támogatta a bérmaradványból jutalom fizetését, 
hiszen a tervezett intézményi változások nem biztos, hogy a jövıben a premizálást lehetıvé 
teszik. 
 
 
Siklósi István polgármester indítvánnyal élt, szavazást kért arról, hogy az idei évben ne 
kerüljön sor jutalmazásra, a testület a 2012. évi költségvetés elfogadásakor térjen rá vissza. 
 
 
A képviselı-testület 2 igen szavazata (Siklósi István, Nagy Sándor) és 10 ellenszavazat 
értelmében az alábbi határozatot hozta: 
 
 
594/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta a polgármester azon 
indítványát, hogy jutalmazásra ne kerüljön sor 2011-ben, a testület a 2012. évi költségvetés 
elfogadásakor tárgyaljon róla. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által támogatott határozati 
javaslatokat bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Siklósi István, Nagy Sándor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
595/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az 
intézményeiben keletkezett bérmaradvány terhére az egy hónapra esı átlagos rendszeres 
személyi juttatás legfeljebb 30%-át az intézmények vezetıi meleg étkeztetési utalvány 
és/vagy jutalom címén dolgozóik számára 2011. évben kifizethessék.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Siklósi István, Nagy Sándor, Körösi 
Mihály) mellett az alábbi határozatot hozta: 
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596/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények megbízott vezetıit, az intézmények 
bérmaradványának terhére jutalomban részesítse. A jutalom mértékének alapja az 
intézményvezetı kinevezésében szereplı összes járandósága. A jutalom mértéke nem 
haladhatja meg a kinevezésben szereplı 1 havi illetményt. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/16. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, érdeklıdıket, hogy Advent elsı 
vasárnapján a már hagyományos gyertyagyújtásra került sor a Kossuth téren. Köszönet 
mindazoknak, akik ezt a rendezvényt lehetıvé teszik. A város a díszkivilágítást erre az 
idıpontra nem tudta mőködésbe helyezni, de lıre láthatólag 5-én meg fog történni.  
Örömteli hírnek számít, hogy Kmetykó János Mezıberény város fıépítésze kapta az év Békés 
Megye Építésze díját. Kádas Adrien a kick-box világbajnokságon aranyérmet szerzett, és bár 
nem Mezıberény színekben szerepel már, de biztosan nem felejteni el, honnan indult. Mind a 
kettıjüknek gratulált a képviselı-testület nevében. 
Bejelentette, hogy a következı testületi ülésre december 23-án kerül sor. Napirend: 1./ 
Mezıberény Város 2012. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása, elıadója Siklósi István 
polgármester; 2./ A Képviselı-testület 2012. évi munkatervének elfogadása, elıadója Siklósi 
István polgármester. Kérte mindazokat, akik a képviselı-testület jövı évi munkatervéhez 
szeretnének javaslatot adni, írásban juttassák el december 12-ig a hivatal titkárságára.  
 
 
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 
 
 
 
 
               Szekeres Józsefné                                                            Nagy Sándor 
                 alpolgármester                                                                  képviselı 
                  jkv.hitelesítı                                                                   jkv.hitelesítı  


