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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. március 7-én 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 

 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Dr. Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács 
Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 
 
(Kovács Edina képviselı a 2. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 
 
 

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, Hidasi Zoltán a 
Polgármesteri Hivatal osztályvezetıje, Borgula Péter a Polgármester Hivatal beruházási 
munkatársa, valamint Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 11 fı jelen 
van. Kovács Edina képviselı nem jelezte elıre távolmaradását. A rendkívüli ülés összehívását 
az indokolta, hogy az önkormányzat minden év március 25-ig nyújthat be pályázatot 
könyvtári, közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásra. Ennek nevesítése nem történt meg 
az elfogadott költségvetési rendeletben, így azt sürgıssége miatt módosítani szükséges. Zárt 
ülés keretében pedig a bejelentések esetében, üzleti érdekeket érintı ügyekben történtek 
változások, újabb lehetıségek.  
 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Mezeiné Szegedi Erzsébet és Barna Márton képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester a meghívóban kiküldött napirendet bocsátotta szavazásra azzal a 
kiegészítéssel, hogy az egyéb bejelentések keretében beszámol Alkotmány-tervezettel 
kapcsolatos megkeresésrıl, valamint a képviselık részére kiosztásra került tájékoztatás a 
2011. évi közfoglalkoztatásról. Szükséges lesz második nyílt ülés tartására is, amennyiben a 
képviselı-testület egyetért a KEOP-2011-4.9.0 jelő pályázat benyújtásával. Kérte a napirend 
megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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120/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(III.01.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása     
2./ Átcsoportosítások 
3./ Egyéb bejelentés 
     - Alkotmány-tervezettel kapcsolatos megkeresés (szóbeli) 
     - Tájékoztatás a 2011. évi közfoglalkoztatásról 
Zárt ülés 
1./  Telefonrendszer korszerősítés (117/2011./II.28./sz., 118/2011./II.28./sz. határozat) 
2./  KEOP-2011-4.9.0 jelő pályázat benyújtása  
3./ Önkormányzati vagyon biztosítása (114/2011./II.28./sz. hat.) 
4./ Bírósági ülnökök jelölése 
5./ Egyéb bejelentés 
     - Hamvasztó (szóbeli) 
     - Békési úti belsı udvaron épülı garázsok (szóbeli) 
II. nyílt ülés 
- Átcsoportosítás 
 
 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(III.01.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása     
 
Siklósi István polgármester a korábban elmondottak értelmében kérte a rendelet módosítását. 
 
Kovács Lászlóné képviselı megkérdezte, hogy a könyvtár ezenfelül könyvbeszerzésre is 
pályázhat? 
 
Frey Mihály aljegyzı igen választ adott. A könyvtári, közmővelıdési eszközbeszerzés 
(érdekeltségnövelı) került nevesítésre a rendeletben. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı megerısítette, hogy a pályázatnak ez a neve, így kell szerepeltetni a 
rendeletben. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet megalkotását, melynek 
elfogadásához minısített többségi igen (7) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
6/2001.(III.08.) önkormányzati rendelete 

Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 
2/2011.(III.01.) számú rendelete –a továbbiakban:R.- módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete./ 
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(Kovács Edina képviselı megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 12 fı.) 
 
 
2./ Átcsoportosítások 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje ismertette az írásos 
elıterjesztést, határozati javaslatokat. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy az 
utolsó határozati javaslatnál, a segélyekkel kapcsolatos átcsoportosításnál szerepel 
cukorbetegek gyógyszertámogatás elıirányzata. Ilyennel évek óta nem találkozott bizottsága, 
nincs ilyen támogatás. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte az osztályvezetıt, nézzen utána az adat helyességének. 
Addig az egyéb bejelentéseket ismertette a képviselık részére. 
 
 
3./ Egyéb bejelentés 
 
- Alkotmány-tervezettel kapcsolatos megkeresés 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat megkeresést kapott, mint 
minden magyar állampolgár, az alkotmány-tervezet véleményezésére. Kérik, hogy az 
önkormányzat szervezzen lakossági fórumot, ennek az eredményét március 15-ig juttassa 
vissza a Parlamenthez. Véleménye szerint, miután minden választópolgár kapott felkérést, és 
az idı rövidsége miatt sem megoldható fórum összehívása, a tájékoztatás tudomásul vételét 
kérte, a lakosság belátására bízva, hogy válaszolnak-e a részükre eljuttatott megkeresésre.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
121/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul vette a polgármester 
tájékoztatását az önkormányzat részére érkezett, alkotmány-tervezettel kapcsolatos 
megkeresésrıl. 
 
 
- Tájékoztatás a 2011. évi közfoglalkoztatásról 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a tájékoztatás azért készült el, mert a lakosok közül 
többen igényeltek egy átlátható kimutatást a 2011. évi közfoglalkoztatásról. A városi 
honlapon megtalálható lesz ez az információ. 
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Kovács Lászlóné képviselı felvetette, hogy a városi honlapon régi adatok szerepelnek a 
képviselı-testületrıl, az önkormányzat szabályzatairól, rendeletekrıl, stb. 
 
 
Frey Mihály aljegyzı közölte, hogy 2009. május óta nem tudják az informatikusok az új 
adatokat felrakni, a régieket levenni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı nem fogadta el a választ, hiszen vannak fenn friss adatok is. 
Amelyeket nem lehet módosítani, inkább legyen levéve a régi. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, dolgoznak azon, hogy egy „normális” honlap legyen, a 
jelenlegi rendszert nagyon nehéz mőködtetni.  
 
 
Mezeiné Bátori Valéria kulturális referens is megerısítette, hogy a honlapon a rendeletekhez 
nem tudnak hozzányúlni, a rendszer nem engedi. Azt lehet, hogy a fent lévıket leveszik, és 
egy új rendszert alakítanak ki. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, olyan kérdéssel élt Harmati László képviselı, hogy az 
önkormányzat készíttet-e névjegykártyát a képviselıknek. Véleménye szerint ezt mindenki 
intézze saját magának. Felvetıdött az a kérdés, hogy a képviselı a város címerét használhatja-
e? Igen, rendelet alapján ezt megteheti. 
 
 
Átcsoportosítás 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje tudatta, hogy a meglévı 
adatok szerint 3 fı cukorbeteg részére történik havi 100 Ft kifizetés, „ısidık” óta így van, a 
kör nincs kibıvítve. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérte, hogy majd megnézhesse, milyen határozat alapján történik 
a kifizetés. 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztés szerinti 7 db határozati javaslat megszavazását 
bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
122/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a 468//2010.(XI.29)./MÖK sz. 
határozatával kapcsolatosan az alábbi elıirányzat módosításról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében:   
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
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      - Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát               megemeli:      2950 eFt-tal 
         (Jelzırendszeres házi segítségnyújtás) 
      - Felügyeleti szerv támogatás bevételi elıirányzatát                  csökkenti: „-„ 2950 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
               Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
123/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül: 
   Önkormányzatok költségvetési támogatása 
      Központosított elıirányzatát                                                        csökkenti:   „-„ 253 eFt-tal
 - Új tudás Mőveltség Program (integ.rendsz.ped.ill.kieg.) ei. „-„ 1 eFt 
            - Esélyegyenlıség (képesség kibont.integ.felk.) ei.                      1 eFt 
            - Lakossági közmőfejlesztés támogatása elıirányzat          „-„ 253 eFt 
   Önkormányzatok költségvetési fejlesztési támogatása 
     Leghátrányosabb helyzető kist. felzárkóztatásához tám. ei.          csökkenti:    „-„  1 eFt-tal 
     (Humánsegítı homlokzat felújítás) 
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások, Végleges pénzeszköz átadás  
mőködési célra (Társ. szoc. pol.) elıirányzatát                                   megemeli :      682 eFt-tal 
     (Lakossági közmőfejlesztési tám.) 
és ezzel egyidejőleg 
2.B.cím: : Mezıberény-Bémegyer Kistérségi Általános Iskola  
kiadási elıirányzatán belül: 
     - Személyi juttatások elıirányzatát                                                  csökkenti:  „-„  1 eFt-tal 
        (Új Tudás Mőveltségi Program / integ. rendsz. ped. ill. kieg.) 
     - Dologi kiadások elıirányzatát                                                       megemeli:         1 eFt-tal 
        (Esélyegyenlıség / képesség kibont. integ. felk.) 
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiad.  
Általános tartalék elıirányzatát                                                            csökkenti: „-„ 936eFt-tal 
     - Lakossági közmőfejl. tám (bev.):                          „-„ 253 eFt 
     - Humánsegítı Szolg. homlokzat felújítás(bev.):   „-„     1 eFt 
     - Lakossági közmőfejl. tám. (társ.szoc.pol.)(kiad.): „+„ 682 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül: 
   Önkormányzatok költségvetési támogatása 
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      Központosított elıirányzatát                                                           megemeli:    1367 eFt-tal 
      (Prémium évek program) 
és ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiad.  
Általános tartalék elıirányzatát                                                            megemeli:   1367eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül, 

  Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
  Normatív hozzájárulások elıirányzatát                                          csökkenti: „-„757 eFt-tal 

és ezzel egyidejőleg 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
      Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei bevételi elıirányzatán belül: 
      Átengedett központi adók: SZJA bevétel elıirányzatát          megemeli: 756 eFt- tal 
     (A települési önkormányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése) 
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiad.  
     Általános tartalék elıirányzatát                                                         csökkneti:  „-„ 1 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
126/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiad.  
     Általános tartalék elıirányzatát                                                     csökkneti: „-„ 2950 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
6.cím Városi Humánsegíıt és Szociális Szolgálat, 
bevételi elıirányzatán belül: 
Támogatásértékő mőködési bevétel elıirányzatát    csökkneti: „-„ 2950 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
127/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
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Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
A.) 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát csökkenti:   „-„ 9410 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-4 cím: PH. igazgatási kiadásai elıirányzatát                                megemeli:         3513 eFt-tal 
  ezen belül: 
         841129 szakf. Dologi kiadások elıirányzata:        3071 eFt 
         841133 szakf. Dologi kiadások elıirányzata:          442 eFt 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások elıirányzatán belül: 
   - Mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát                    megemeli:         1519 eFt-tal 
    882115 szakf. Ápolási díj normatív 
   - TIOP.1.1.1.09 elıirányzatát                                                       megemeli:           703 eFt-tal       
        ezen belül:    
          850000-1 szakf. Dologi kiadások elıirányzata:      135 eFt 
          852000-1 szakf. Dologi kiadások elıirányzata:      568 eFt 
   - Kompetencia alapú oktatás TÁMOP.3.1.4-9/2-2008-0001 ei.   megemeli:         8076 eFt-tal 
     szakfeladatokon belül átcsop. és fedezet kieg.  
              - Személyi juttatások elıirányzata:                   „-„ 2354 eFt 
              - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata: „-„  494 eFt 
              - Dologi kiadások elıirányzata:                            10924 eFt 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások 
elıirányzatát                                                                                    csökkenti:   „-„  4401 eFt-tal 
   - Mb., Fürjes u. 7. sz. alatti ép. bontása (Áfa):       55 eFt 
   - Kompetencia alapú oktatás elıirányzat:     „-„ 4456 eFt 
     TÁMOP.3.1.4-9/2-2008-0001 
B.) 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül: 
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzatát                               megemeli:  500 eFt-tal 
2 db gépkocsi értékesítése 
és ezzel egyidejőleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások 
elıirányzatát                                                                                              megemeli:  500 eFt-tal 
PH-ba személygépkocsi beszerzése 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
128/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
A.) 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül: 
Intézményi mőködési bevételek,   
PH hirdetési és egyéb bevételek elıirányzatát                                      megemeli:   3275 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások  



 8 

Végleges pénzeszköz átadás mőködési célra elıirányzatát                  megemeli:   3275 eFt-tal 
(Társ. szoc. pol. jutt.) 
  ezen belül: 
     - Rendszeres szociális segély elıleg 
       egészségkárosodott személyek részére Szt.37/B.§.(1)bek.a)pont:    18 eFt 
     - Rendszeres szociális segély elıleg 
        Szt.37.B.§(1)bek.b)c) pont:                                                              76 eFt 
     - Rendelkezésre állási tám. elıleg:                                                  2953 eFt 
     - Ápolási díj elıleg (normatív):                                                         228 eFt 
B.)  
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, Végleges pénzeszköz átadás mőködési célra 
elıirányzatán belül: 
    - Rendszeres szoc. segély – Önkormányzat által folyósított ellátás 
      keresı tevékenység mellett (Szt.37/E§(1)bek.) elıirányzatát    csökkenti: „-„ 1000 eFt-tal    
    - Átmeneti segély 882122 szakf. elıirányzatát                            csökkenti: „-„   174 eFt-tal 
    - Ápolási díj, méltányossági 882116 szakf. elıirányzatát              csökkenti: „-„ 944 eFt-tal 
    - Köztemetés 882203 szakf. elıirányzatát                                      megemeli:      174 eFt-tal 
    - Rendszeres szociális segély (Szt.37/B§(1)bek.b)c)pont ei.         megemeli:       500 eFt-tal 
    - Rendelkezésre állási tám. elıleg elıirányzatát                             megemeli:      555 eFt-tal                             
    - Lakásfenntartási támogatás, méltányossági elıirányzatát           megemeli:         53 eFt-tal 
    - Ápolási díj, normatív 882115 szakf. elıirányzatát                      megemeli:       591 eFt-tal 
    - 882129 szakfeladaton belül: 
       - Köztisztv. szociális juttatások elıirányzatát                            csökkenti: „-„  200 eFt-tal 
       - Köztisztv.- nyugállományú köztisztv. részére jutt. ei.             csökkenti: „-„ 200 eFt-tal 
       - Temetési segély kölcsön elıirányzatát                                     megemeli:       156 eFt-tal 
       - Gyógyszertámogatás elıirányzatát                                           megemeli:         13 eFt-tal 
       - Cukorbetegek gyógyszertámogatása elıirányzatát                  megemeli:            4 eFt-tal 
       - Gyermektartásdíj megelılegezés elıirányzatát                        megemeli:        472 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Siklósi István polgármester a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselık zárt ülésen 
folytatják a munkát. 
 
 

k.m.f. 

 
 
                   Siklósi István                                                                  Dr. Baji Mihály  
                   polgármester                                                                        jegyzı 
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