
 1 

JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 
megtartott ülésérıl. 

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

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

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

 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, üdvözölte a Kábel TV nézıit, 
képviselıket. Az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület 
tagjai közül mindenki jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
Az elızıekben, Bélmegyer, valamint Kamut Község Önkormányzati Képviselı-testületeivel 
tartott együttes ülésen megválasztott jegyzıkönyv hitelesítık személyét javasolta továbbra is 
elfogadásra.   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta jegyzıkönyv hitelesítıknek 
Barna Márton és Dr. Burján Katalin képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester az ülés napirendjét ismertette a kiküldött sorrend szerint. A nyílt 
ülésen levette napirendrıl a VI/1. Mezıberényi Református Egyházközség támogatási 
kérelmét, valamint a VI/14. Helyi esélyegyenlıségi program felülvizsgálatát. A VI/1. 
sorszámú bejelentés júniusban kerül megtárgyalásra, a  VI/14. sorszám alatti bejelentés 
esetében más megoldás várható. Az egyéb bejelentés keretében szólni kíván mazsorett 
versenyeredményrıl, illetve szovátai meghívásról. A zárt ülés napirendjénél felcserélésre 
kerül az 1-es sorszám a 2-essel, mezıırök meghallgatása miatt, egyéb bejelentéseként pedig 
tájékoztatást ad csantavéri megkeresésrıl. Kérte az ismertetett napirend elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
266/2011./V.30./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           
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II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekrıl     
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 176/2011.(III.28.)sz., 182/2011./IV.06./sz., 

183/2011./IV.06./sz., 186/2011./IV.06./sz., 187/2011./IV.06./sz., 188/2011./IV.06./sz., 
189/2011./IV.06./sz., 190/2011./IV.06./sz., 191/2011./IV.06./sz., 198/2011./IV.06./sz., 
200/2011./IV.06./sz., 202/2011./IV.26./sz., 203/2011./IV.26./sz.,  204/2011.(IV.26.)sz. 
213/2011.(IV.26.)sz., 219/2011./IV.26./sz.,  225/2011./IV.26./sz., 233/2011./IV.26./sz. 
234/2011./IV.26./sz., 236/2011./IV.26./sz.,  237/2011./IV.26./sz., 238/2011.(IV.26.)sz. 
239/2011.(IV.26.)sz, 240/2011.(IV.26.)sz., 243/2011.(IV.26.)sz., 245/2011.(IV.26.)sz.  
246/2011.(IV.26.)sz, 248/2011.(IV.26.)sz., 250/2011./IV.28./sz.,  161/2011.(III.28.)sz. 
194/2011./IV.06./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. (31 db) 

II/2. Állattartási rendelet felülvizsgálata  (158/2011.(III.28.)sz. határozat) 
II/3. Az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos rendeletalkotás és elıirányzat 

biztosítás   (144/2011.(III.28.) sz. határozat)    
II/4. Medvefejes tónál lévı ivókút helyzetének felülvizsgálata (211-212/2011.(IV.26.)sz. hat.) 
II/5.Szociális földprogrammal kapcsolatos intézkedés felfüggesztése (145/2011.(III.28.)sz. 

hat.) 
II/6. Mezıberény Város Rendezési Tervének módosítása (451/2010.(XI.29.)sz. hat.) 
II/7. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása  
II/8. A Városi Közszolgáltató Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 

módosítása  
II/9. Kimutatás képviselık, bizottsági tagok megjelenésérıl       
II/10.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésrıl.     
II/11. 2011-2012-es tanévre beiratkozott óvodai gyermeklétszám alakulása 

III./ Beszámoló a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról                                            
IV./ Sportkoncepció tárgyalása 
V./ Helyi beruházás- és munkahelyteremtés lehetıségei 2010-2014 között                
VI./ Bejelentések 

VI/1. Levéve napirendrıl   -Mezıberényi Református Egyházközség támogatási kérelme 
VI/2.  Zárt ülés  (VII.4.)  
VI/3. Bérlı kijelölési jog 
VI/4. Gyár és Hattyú utcai lakók kérelme 
VI/5. Élhetıbb Életért Egyesület kérelme 
VI/6. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/7. Intézményi átcsoportosítás 
VI/8. Tájékoztatás 2. ütemő rövid idejő közfoglalkoztatási pályázatról 
VI/9. Az OPSKK Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatása 

pályázaton nyert összeg lemondása 
VI/10. Együttes ülésen tárgyalva 
VI/11. Békési Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési terv 
VI/12. A Békési Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Koncepciójának jóváhagyása 
VI/13. Ideiglenes árok fennmaradása 
VI/14. Levéve napirendrıl   -Helyi esélyegyenlıségi program felülvizsgálata 
VI/15. Mezıberénybe telepítettek emlékmőve 
VI/16. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás igényléséhez szükséges 

nyilatkozat  
VI/17. Egyéb bejelentés 
           - Mazsorett versenyen elért eredmények;  
           - Szováta testvérvárostól meghívás 
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VII./ Zárt ülés 
       VII/1. Megüresedett mezııri álláshely betöltése (VII/2.) 
       VII/2.  Kormányos Ferenc kérelme   (VII/1.) 
       VII/3. Naperımő  
       VII/4. „Békés Megyéért” Kitüntetı díj 
       VII/5. Egyéb bejelentés   - Csantavér testvérvárostól meghívás 
 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
   
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2011. április 26-i zárt ülés, április 28-i rendkívüli zárt, 
valamint a május 16-i rendkívüli nyílt és zárt testületi üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
267/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. április 26-i zárt ülés, április 
28-i rendkívüli zárt, valamint a május 16-i rendkívüli nyílt és zárt testületi ülésen hozott 
határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos beszámolóból ismertette a fontosabb eseményeket, 
intézkedéseket a hallgatóság tájékoztatása érdekében.  
Megkérte Smiriné Kokauszki Erikát, aki május 30-ától az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ igazgatója, mutatkozzon be a nyilvánosság elıtt. Térjen ki arra is, miért zárt ülésen 
kérte pályázatának tárgyalását. 
 
 
Smiriné Kokauszki Erika az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 
bemutatkozásként megköszönte ismételten a testület és az OPSKK munkatársainak 
megtisztelı bizalmát. A fı hangsúlyt az együttmőködésre helyezte pályázatában, az 
intézményt, mint egységes egészet kívánja kezelni, nyilván, megtartva azt a humánerıforrást, 
azt a munkatársi tudást és a jó gyakorlatokat, amivel az intézmény már eddig is mőködött. 
Feladatának tartja, hogy munkatársai számára megteremtse a nyugodt, kreatív, a 
mezıberényiek számára nyitott intézményben a munkavégzést. Zárt ülésen kérte a 
pályázatának tárgyalását, még pedig azért, mert május 16-án, a döntéshozatalkor egy 
intézménynek volt a munkatársa, így nem volt közszereplı. Úgy gondolta, ebben a helyzetben 
egy helyes döntés volt részérıl a zárt ülés kérése. Természetesen egy kis türelmet kérve, 
„összerázódás” után,  elképzeléseirıl szívesen tájékoztatást ad bárkinek. Törekszik arra, hogy 
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kialakítsa önkormányzati intézményekkel,  vállalkozásokkal, civil szervezetekkel azt a munka 
kapcsolatot, aminek köszönhetıen a kultúra ne csak egy intézmény dolga, hanem a 
mindennapi élet szerves része legyen. 
 
 
Siklósi István polgármester jó munkát kívánt az intézményvezetınek. Írásos beszámolójából 
kiemelte még, hogy a „Szépítsük együtt Mezıberényt” akció alkalmával szerencsére kevés 
szemetet kellett összeszedni, nem volt túl szemetes a város. 
Kérte a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
268/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl     
 
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 176/2011.(III.28.)sz., 182/2011./IV.06./sz., 

183/2011./IV.06./sz., 186/2011./IV.06./sz., 187/2011./IV.06./sz., 188/2011./IV.06./sz., 
189/2011./IV.06./sz., 190/2011./IV.06./sz., 191/2011./IV.06./sz., 198/2011./IV.06./sz., 
200/2011./IV.06./sz., 202/2011./IV.26./sz., 203/2011./IV.26./sz.,  204/2011.(IV.26.)sz. 
213/2011.(IV.26.)sz., 219/2011./IV.26./sz.,  225/2011./IV.26./sz., 233/2011./IV.26./sz. 
234/2011./IV.26./sz., 236/2011./IV.26./sz.,  237/2011./IV.26./sz., 238/2011.(IV.26.)sz. 
239/2011.(IV.26.)sz., 240/2011.(IV.26.)sz., 243/2011.(IV.26.)sz., 245/2011.(IV.26.)sz.  
246/2011.(IV.26.)sz., 248/2011.(IV.26.)sz., 250/2011./IV.28./sz.,  161/2011.(III.28.)sz. 
194/2011./IV.06./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. (31 db) 

 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
269/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 176/2011.(III.28.)sz., 
182/2011./IV.06./sz., 183/2011./IV.06./sz., 186/2011./IV.06./sz., 187/2011./IV.06./sz., 
188/2011./IV.06./sz., 189/2011./IV.06./sz., 190/2011./IV.06./sz., 191/2011./IV.06./sz., 
198/2011./IV.06./sz., 200/2011./IV.06./sz., 202/2011./IV.26./sz., 203/2011./IV.26./sz.,  
204/2011.(IV.26.)sz. 213/2011.(IV.26.)sz., 219/2011./IV.26./sz.,  225/2011./IV.26./sz., 
233/2011./IV.26./sz., 234/2011./IV.26./sz., 236/2011./IV.26./sz.,  237/2011./IV.26./sz., 
238/2011.(IV.26.)sz., 239/2011.(IV.26.)sz., 240/2011.(IV.26.)sz., 243/2011.(IV.26.)sz., 
245/2011.(IV.26.)sz.,  246/2011.(IV.26.)sz., 248/2011.(IV.26.)sz., 250/2011./IV.28./sz.,  
161/2011.(III.28.)sz., 194/2011./IV.06./sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
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II/2. Állattartási rendelet felülvizsgálata (158/2011.(III.28.)sz. határozat) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy márciusban úgy döntött a testület, a májusi ülésen 
kerüljön megtárgyalásra újra a helyi állattartási rendelet. A mai napon jár le az a 
véleményezési határidı, amit a kormány megszabott. Mint ahogy a híradásokból is lehetett 
értesülni Központi jogszabályok módosítása várható, állatvédelmi törvény, egyéb kormány 
rendeletek felülvizsgálata történik meg. Lehet hallani az önkormányzati ebadóról, ami 
hivatalos megfogalmazás szerint ebrendészeti hozzájárulás. Amennyiben, és ez szerepel a 
határozati javaslatban, a központi jogszabályok módosítása nem történik meg, azok nem 
lépnek hatályba, addig nem érdemes az állattartási rendeletet felülvizsgálni. A határozati 
javaslat erre irányul. Amennyiben a kormányzati elképzelések hatályba fognak lépni, akkor az 
önkormányzatnak az ebadóval, vagy az ebrendészeti hozzájárulás kivetésével, beszedésével 
kapcsolatban egyébként is majd helyi rendeletet kell alkotni. A véleményezı bizottságok a 
határozati javaslat elfogadását támogatták. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
270/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az „Állattartási rendelet 
felülvizsgálata” napirendet a központi jogszabályi módosítások hatálybalépéséig elnapolja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint.   
 
 
II/3. Az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos rendeletalkotás és elıirányzat biztosítás   

(144/2011.(III.28.) sz. határozat)    
 
Szekeres Józsefné alpolgármester elıvezette, hogy a márciusban kapott feladatnak eleget téve, 
az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos rendelet elıterjesztése megtörtént. Elsı 
lépésként Mezıberény településen a víz- és csatornadíj, valamint a lakbérhátralékosok 
adósságrendezése kerülne bevezetésre. Természetesen szabályozva van, kik vonhatók be a 
szolgáltatásba. A Vízmőveknél 41 fınek van hátraléka, ebbıl kb. 13 fı vonható be, a 
lakbértartozásnál a 11 fı közül kb. 6 fı lehetne jogosult a jövedelmi viszonyok alapján. A 
pontos számok a program beindulásakor fognak kiderülni. Az adósságkezelési szolgáltatásnak 
az a célja, hogy azokat a fizetıképteleneket segítse, akik ténylegesen rászorulnak. A 
képviselı-testületnek fedezetet kell elkülöníteni erre a célra a költségvetésben. Három 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 1 millió Ft beállítását támogatták úgy, hogy 300.000 Ft az 
alanyi jogon járó lakásfenntartási támogatásra, míg 700.000 Ft az adósságkezelésre kerüljön 
biztosításra. A rendelet szeptember 1-tıl kerülne bevezetésre. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága  az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos elıterjesztést megtárgyalta és 
javasolják, hogy a Humánsegítı és Szociális Szolgálat Családsegítıje és a Hivatal készítsen 
próbafelmérést. Véleménye szerint több családnál, ahol beleférnének ugyan a meghatározott 
jövedelmi (42.750 Ft/fı) határba, nincs olyan jövedelmük, amibıl tudnák fizetni a napi rezsi 
költségeket, és az elmaradt, felhalmozott adósságot. Bizottsága a rendelet bevezetését azzal 
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támogatja, hogy egészüljön ki vagyonnyilatkozattal, amit a hivatal elkészített. Szeptember 1-
tıl kerüljön bevezetésre a rendelet, bár addig még történhet jogszabályváltozás is, így a 
változtatás jogát fenntartják. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta,  bizottsága is 
egyetértett azzal, hogy szociális alapon segítve legyenek a rászorultak.  Bizottsága javasolta a 
rendelet tervezet 4. § 1.) bekezdés g.; pontjának (az adós piaci feltételek alapján pályázat útján 
bérbe adott lakásban lakik)  törlését, ezzel is enyhítve a vagyonjogosultság feltételeit. A 
rendelet-tervezetet jónak tartják, a bizottságok által tett módosító javaslatokkal megalkotását 
javasolják. 
 
 
Siklósi István polgármester kihangsúlyozta, az önkormányzat jelenleg két dologra vállalja fel 
a segítségnyújtást, az egyik a lakásbérleti díj, másik a vízdíj. Az állam is igen komoly 
támogatást vállalt be ebben a programban. Személy szerint is kezdeményezıje volt az 
adósságkezelési program elindításának. A bizottsági javaslatokat eredeti elıterjesztésnek 
tekintve bocsátotta szavazásra a határozati javaslatot, valamint a rendelet megalkotását, 
melyhez minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
271/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az adósságkezelési szolgáltatás 
keretében 300.000 Ft-ot alanyi jogon járó lakásfenntartási támogatásra, míg 700.000 Ft-ot 
adósságkezelésre biztosít a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A Képviselı-
testület megbízza a Humánsegítı és Szociális Szolgálat Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálatát, valamint a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsenek próbafelmérést.  
A Képviselı-testület az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet bevezetésének 
idıpontját  2011. szeptember 1-el határozza meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint.   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
18/2011.(V.31.) számú önkormányzati rendelete 

 
az adósságkezelési szolgáltatásról.  

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
II/4. Medvefejes tónál lévı ivókút helyzetének felülvizsgálata (211-212/2011.(IV.26.)sz. hat.) 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. A Medvefejes tónál lévı ivókút nem 
közkifolyó, belsı hálózatról mőködtethetı, de nem mőködıképes. A területen lévı WC-k is 
be vannak zárva, megnyitásuk után jelentısen megrongálták.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is megerısítette, hogy 
valóban le van zárva a két WC és az ivókút, vízellátásuk egy rendszeren van. A megnyitás 
után már olyan vandál pusztítás történt, hogy óriási költség  kellett a helyreállításra. Arra 
nincs pénze a városnak, hogy nyitás után kb. két hét múlva újra fel kell újítani a WC-t, mert le 
vannak törve a berendezések. Egy éve zárva van a WC és a kút, és bizottsága olyan döntést 
hozott, hogy mivel a turizmus még sajnos nem olyan nagy Mezıberényben, hogy tömegével, 
busszal járjanak oda az érdeklıdık, maradjon továbbra is zárva. A 2. sz. határozati javaslat 
megszavazását kérte. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, a Medvefejes tó mellett lévı tanösvényre is oda kell 
figyelni, az is állandó rongálás alatt van. Tárgyalás folyik megoldás érdekében, milyen 
lehetıség lenne, hogy mind a WC, mind az ivókút üzemeljen, ha másként nem, kulcsos 
megoldással.  
 
 
Barna Márton képviselı szívügyének tartotta a pályázat útján nyert természetvédelmi terület 
megvalósítását. Ott egy játszótér is található, ami az oda nem figyelés eredményeként szintén 
kritikus állapotban van. Ugyanez nyomja rá a bélyegét a 2 db WC-re is. A Városi 
Közszolgáltató Intézmény üzemeltetésébe lett átadva a terület, valamilyen rendben tartási 
kötelezettségnek lenni kellene, pl. a WC-knél a vízvezetékek szétfagytak. Egyre nagyobb 
kultúra lesz a hétvégi családi kirándulás, azt a területet is látogatják.  
 
 
Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója elmondta, a pályázaton nyert 
beruházás megvalósulása után egy évig nyitva volt a nagyközönség részére a területhez 
tartozó WC és ivókút is. Valójában volt valamilyen elfagyás is, azonban jelentıs 
garázdálkodás is történt, ami miatt a bezárás mellett döntöttek. A rongálást bejelentették a 
rendırségnek, nem lehetett megtalálni a tettest. Az ivóvízkút külön vízmérıórát kapott külön 
szerzıdéssel, ezt lerendezte a Vízmővekkel, úgyhogy a kút mőködni fog rövidesen, független 
a WC-ktıl. A WC-k fenntartása, karbantartása érdekében a lakóknak meg kell érteniük, ha 
kirándulóhelyként szeretnék tekinteni a tó környékét, a madárlest, játszóteret, stb. meg kell 
becsülni. Intézménye rendszeresen látogatja és takarítja a területet, karbantartják a játszóteret 
is, amit mai napig is használnak, bár ott is történnek rongálások.  
 
 
Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet, egy közkifolyó újraindítása a képviselı-
testület hatáskörébe tartozik, de köszönet illeti az intézményvezetı segítı szándékát.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, bizottsági ülésükön 
nem volt ismert, hogy le lett választva a kút a rendszerrıl.  
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. 
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A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazat (Dr. Burján Katalin, Halász Ferenc, 
Körösi Mihály, Nagy Sándor, Barna Márton) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
272/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem kívánja üzembe helyezni a 
Tulipán utcai ivókutat. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, a Medvefejes tó környékének használata érdekében, 
megoldás lesz keresve a "normális" viszonyok kialakítására.  
 
 
II/5. Szociális földprogrammal kapcsolatos intézkedés felfüggesztése (145/2011.(III.28.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester elıadta, hogy további megoldást kell találni a Szociális 
Földprogramnál, amennyiben lehetıségek lesznek, visszatér a témára a testület. A határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
273/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális Földprogram további 
tárgyalását az országos pályázati kiírás megjelenéséig felfüggeszti.  
A Képviselı-testület felkéri Szekeres Józsefné alpolgármestert, hogy az Országos Szociális 
Földprogram pályázati kiírás megjelenését kísérje figyelemmel és annak megjelenése után a 
kérelemnyomtatvány és mellékletei, valamint az együttmőködési megállapodás kerüljön 
meghatározásra, illetve pontosításra, majd a soron következı képviselı-testületi ülésre 
készítse el az ezzel kapcsolatos elıterjesztést. 
Felelıs: Szekeres Józsefné alpolgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/6. Mezıberény Város Rendezési Tervének módosítása (451/2010.(XI.29.)sz. hat.) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. A rendelet módosítására azért van 
szükség, mert a tervezés folyamán egy elírás történt. Kmetykó János tervezı, aki a városi 
fıépítészi feladatokat is ellátja, a véleményezés eredményes lefolytatását követıen a 
szabályozási terv módosítására vonatkozó módosítási javaslatot megtette. Véleményezı 
bizottságok támogatták a rendelet-tervezet megszavazását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 

19/2011( V.31.) MÖK számú rendelete 
 

a Város helyi építési szabályzatáról szóló 
11/2005.(II.28.) MÖK számú rendelet – továbbiakban R. - módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
II/7. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása  
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos beszámolót. 2011. május 1. napjától 
megszervezésre került a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a közterület-felügyelet, de 
miután a Hivatal Alapító Okiratában az alaptevékenység közt szerepel a 8424211 Közterület 
rendjének fenntartása elnevezéső szakfeladat – mely a rendészeti feladatok közzé tartozik, és 
amely tartalmazza a közterület-felügyeleti tevékenységet is -, így az Alapító Okiratot nem 
szükséges módosítani. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát legutóbb 
2009. szeptemberében fogadta el a Képviselı-testület, ezért az azóta eltelt idıszak jogszabályi 
változásokból fakadó módosításai történtek meg az írásos elıterjesztés szerint. Az SZMSZ-
ben szabályozásra került a közterület-felügyelı, valamint a városi fıépítészi feladatokat ellátó 
személy ügyfélfogadási rendje.  A közterület-felügyelet ügyfélfogadási rendje: hétfı, kedd, 
péntek  800  –  900, szerda 1500   - 1600. Városi fıépítész ügyfélfogadási rendje: csütörtök 1400 – 
1500, de amennyiben a mőködési rend, vagy a lakosság igénye mást kíván, módosításra kerül. 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megvizsgálta a módosításokat, és elfogadásra 
ajánlja a képviselı-testületnek.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
274/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításait, a mellékeltek szerint egységes 
szerkezetbe foglalva jóváhagyja. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: folyamatos 
 
(Az SZMSZ a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
 
 
II/8. A Városi Közszolgáltató Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása  
 
Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója elıadta, hogy SZMSZ-üket az 
érvényes szabályozásoknak megfelelıen dolgozták át, a megszőnt közterület-felügyelı 
álláshely vonatkozásában is megtörtént az átvezetés. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság megtárgyalta, elfogadásra ajánlotta. 
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Siklósi István polgármester kérdése a 13. oldalon található táblázatot érintette. Az intézmény 
szervezeti felépítésénél, mint korábban, ugyanúgy a foglalkoztatott alkalmazottaknál 
(adminisztratív) 4,75 fı szerepel, pedig azóta 6 órás állás (közterület-felügyelı) került 
elvonásra. A leépítés miért a fizikai állomány körében történt?  
 
 
Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója válaszként elmondta, az 
intézmény össz. engedélyezett létszáma az elvonással megfelelı. Valójában a feladatok 
ugyanúgy megmaradtak, az elvont létszám részben szellemi tevékenységet is folytatott, 
részben volt valamennyi fizikai tevékenység is. Voltak túlterhelt munkakörök, így az 
adminisztratív létszám maradt a régi, a 0,75 fı elvonás valójában a szezonálisan 
foglalkoztatott létszámból került kiegészítésre. Korábban is történt már ilyen. Megvizsgálva, a 
9,25 létszámmal az intézmény tudja teljesíteni azokat a szezonális feladatokat, ami adódik. 
Amennyiben nem, belsı intézkedéssel a törzslétszámból kerül kiegészítésre a munkafeladat 
ellátása. Úgy érzi, döntésük semmilyen mőködésbeli problémát nem eredményez.  
 
 
Barna Márton képviselı az intézmény munkaszervezeténél feltüntetné, hogy a csapadékvíz-, 
belvízelhárításnál nagyban kiveszi részét.  
 
 
Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója elmondta, a városüzemeltetési 
szakfeladatokba kell beleérteni az említett munkálatokat, az útfenntartás, árokrendszer 
fenntartásába ez a terület is beletartozik. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte részletesen, írásban kimutatni, a munkakörök milyen 
feladatokat takarnak. A részletes leírás után javasolta az SZMSZ újra tárgyalását. 
 
 
Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója elmondta, a feladatok a 
munkaköri leírásban szerepelnek, az SZMSZ-nek nem kell tartalmaznia. Természetesen meg 
lehet nézni. Megnézték a dolgozók leterheltségét, ahol kellett átcsoportosítottak, pl. sok dolog 
van a közfoglalkoztatottak adminisztrálásával. Belsı átszervezéssel racionalizáltak.  
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, nem átosztva látja a feladatokat egymás között, 
hanem egy új létrehozását. Ezt így nem tudja elfogadni.  
 
 
Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója közölte, relatíve  lehet csak arról 
beszélni, hogy az adminisztratív létszám nıtt, mert nem, most is ugyanannyi. Valójában az 
elvont szellemi dolgozó helyébe lett pótolva vissza ugyanaz az adminisztratív szint, ami eddig 
volt.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke az 
elıterjesztés 2. sz.  határozati javaslatát ajánlotta elfogadásra, ami arról szól, hogy valamennyi 
intézmény a júniusi ülésre vezesse elı az SZMSZ-ét. Akkor foglalkozzon a testület a Városi 
Közszolgáltató Intézményével is, addig az esetleges kérdések tisztázódhatnak. 
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Siklósi István polgármester támogatta a felvetést. 
 
 
Öreg István a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola fıigazgatója jelezte, hogy 
az általános iskolának és az óvodának az intézményfenntartó társulásban történt változások 
miatt több dokumentumot át kell dolgozni, az augusztusi testületi ülésre tudják beterjeszteni 
SZMSZ-üket. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı javasolta, a módosító javaslatok alapján olyan döntést hozzon a 
testület, hogy az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat, a Városi Közszolgáltató Intézmény, a Petıfi Sándor Gimnázium a belsı 
kontrollrendszerre vonatkozó intézményi szabályzatuk felülvizsgálatát, valamint SZMSZ-üket 
terjesszék a júniusi testületi ülésre, a Városi Közszolgáltató Intézmény a létszámokra 
vonatkozó pontosítást is tegye meg. A Polgármesteri Hivatalnak nincs ilyen kötelezettsége. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
275/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ, a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat, a Városi Közszolgáltató 
Intézmény, a Petıfi Sándor Gimnázium vezetıit, hogy a belsı kontrollrendszerre vonatkozó 
intézményi szabályzatokat vizsgálják felül, és annak eredménye alapján azokat, valamint a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatukat jóváhagyás végett terjesszék elı a Képviselı-testület 
2011. júniusi ülésére. A Városi Közszolgáltató Intézmény által elıterjesztett SZMSZ-t is  kéri 
a júniusi testületi ülésre a létszámokra vonatkozó pontosítással  ismételten elıvezetni. 
Felelıs: érintett intézményvezetık 
Határidı: 2011. júniusi testületi ülés 
 
 
II/9. Kimutatás képviselık, bizottsági tagok megjelenésérıl    
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
tájékoztatásként elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal félévente, májusban és novemberben 
készít kimutatást arról, hogy milyen volt a megjelenési arány az önkormányzat testületi 
ülésein, valamint a bizottsági üléseken. Mivel a testület október 15-én alakult, ez a kezdı 
idıpont. A bizottság megállapította, hogy nem volt olyan képviselı, illetve külsı bizottsági 
tag, akit tiszteletdíj megvonásban kellene részesíteni, így az elıterjesztett határozati javaslat 
elfogadását támogatták. 
 
 
A Képviselı-testült 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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276/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 34/2006.(X.17.)MÖK számú  
rendelet 4. § (2) bekezdésének megfelelıen a 2010. október 15. alakuló üléstıl – 2011. május 
16-ig terjedı idıszakra, a képviselı-testületi, valamint bizottsági üléseken való megjelenésrıl 
a kimutatást tudomásul veszi. A Képviselı-testület a kimutatás alapján megállapítja, hogy az 
adott idıszakban kötelezettséget szegı képviselı és bizottsági tag nem volt, ezért tiszteletdíj 
csökkentést nem alkalmaz. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/10.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésrıl.    
 
 
Siklósi István polgármester az írásos beszámolót ismertette. 
 
 
A képviselık részérıl kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
277/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
  
II/11. 2011-2012-es tanévre beiratkozott óvodai gyermeklétszám alakulása 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy az óvodákban több lesz a gyereklétszám, mint 
amit a jelenlegi engedélyezett 12 csoportban el lehet helyezni. Ez a probléma a Luther utcai 
óvoda átadásával kapcsolatban merült fel, de nagy valószínőséggel akkor is jelentkezett volna, 
ha ez nem történik meg. A kialakult helyzetben az átirányítás lehetısége szőkült. Viszonylag 
magas gyermeklétszám alakult ki, ez elsı sorban a Kálvin utcai óvodát érintette. Az 
óvodavezetı javaslatokkal élt a testület felé. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az óvoda 
elıterjesztését, ahol az 1/B, valamit 2/A határozati javaslatokat támogatták. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kérte bizottsága javaslatát 
támogatni. Az Összevont Óvodák Kálvin utcai tagóvodájában a 2011-2012. nevelési évben 
négy csoport induljon. Ezzel együtt biztosítja a fedezetet az 1 fı óvónı és 1 fı dajka 
foglalkoztatására, egy nevelési évre - 2011. szeptember 01-tıl  2012. június 30-ig - úgy, hogy 
a délutáni tevékenységeket három csoportban oldják meg.   
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Siklósi István polgármester összegezte az elmondottakat. Három önkormányzati óvodában 3-
3 csoport indul, míg a Kálvin utcaiban 4 csoport, mert nincs annyi hely a többi óvodában, 
hogy a plusz egycsoportnyi gyermeket át lehessen irányítani. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság javaslatait bocsátotta szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy a költségvetési 
rendeletben kerüljön átvezetésre a 2 fı plusz engedélyezett álláshely, a költségvetési vonzatai 
kerüljenek kidolgozásra az augusztusi testületi ülésre. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
278/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi, hogy az Összevont 
Óvodák Kálvin úti tagóvodájában a 2011-2012. nevelési évben négy csoport induljon. Ezzel 
együtt biztosítja a fedezetet az 1 fı óvónı és 1 fı dajka foglalkoztatására, egy nevelési évre - 
2011. szeptember 01-tıl  2012. június 30-ig - úgy, hogy a délutáni tevékenységeket három 
csoportban oldja meg. Megbízza az intézményvezetıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  
A Képviselı-testület elrendeli, hogy a költségvetési rendeletben kerüljön átvezetésre a 2 fı 
plusz engedélyezett álláshely és a költségvetési vonzatai kerüljenek kidolgozásra az 
augusztusi testületi ülésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
             Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
279/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011-2012. nevelési évben a város 
óvodájában 13 óvodai csoport indítását rendeli el. Megbízza az intézményvezetıt, hogy a 
maximális csoportlétszám túllépésrıl (valamennyi tagóvoda esetén) a júniusi Képviselı-
testületi ülésre készítsen tájékoztatót.  
Felelıs: Siklósi István polgármester,  
              Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról   
 
 
Siklósi István polgármester elöljáróban megállapította, hogy egy nagyon alapos, részletes 
beszámoló készült. Nagyon fontos területrıl van szó, a gyermekekrıl. 
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Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
egy igen színvonalas, tartalmas anyag készült, ajánlja mindenki figyelmébe, a honlapon 
olvasható lesz. Bizottsága a törvényi és szakmai követelményeknek megfelelınek tartotta a 
beszámolót. Köszönet illeti a rendszerben résztvevıket. A Gyámhivatal, a Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat Családsegítıje és a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája állította össze 
az anyagot, a Szociális és Egészségügyi Bizottság az ellátó rendszer végén áll, anyagilag 
tudnak némi segítséget nyújtani. Szoros az együttmőködés. A beszámoló demográfiai 
mutatókkal kezdıdik, csökkenı Mezıberény lakosságszáma. A hátrányos helyzető 
gyermekek száma lényegesen nıtt. Táblázatból kiolvasható, hogy az állam és az 
önkormányzat mennyi pénzzel támogatja a gyermekeket. A jövedelmek csökkentek 
Mezıberényben, nem csak azoknál, akiknek nincs munkájuk, hanem a dolgozó emberek 
körében is. A bizottság próbál segítséget adni a rászorulóknak, de nem lehet a hiányzó 
jövedelmet pótolni. Bemutatja az anyag, hogy egyre több család kerül rossz helyzetbe, a 
munkanélküliség, alacsony jövedelmek miatt, vannak viszont életviteli gondok is, aminek a 
gyermekek látják a kárát. Bizottsága elfogadásra ajánlja a beszámolót, további jó munkát 
kívánnak az ellátási rendszerben résztvevıknek. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke véleménye szerint, az igen 
alapos beszámoló nagy munkáról tanúskodik. Bizottsága elfogadásra ajánlotta a beszámolót. 
A jelenlévık tájékoztatása érdekében felolvasott néhány adatot.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı jelezte, hogy 1000-1300 gyermek az, aki valamilyen ellátást kap, 
van, aki egyfélét, de van, aki többet, és így jön ki a 7500 esetszám.  
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója kiemelte, 
hogy a gyermekvédelem egy igen fontos területe a humán szolgáltatásoknak. A maga 
komplexitásában kiterjed valamennyi gyermekre. A város gyermekvédelmi rendszerének 
tagjai a tanárok, óvónık, védınık, gyermekorvosok, a gyermekvédelmi rendszert koordináló 
gyermekjóléti szolgáltatás, a hatósági jogkörben eljáró gyámhivatal, gyámhatóság, illetve 
belép sok esetben a rendırség és a pártfogói felügyelı szolgálat is. A gyermeki életkor 
legkorábbi szakaszában megjelenik már a média behatása, ez befolyásolja a gyermekeknek a 
fogyasztását, a szabadidı eltöltésének módját, így a gyermekkor nagyon sok esetben 
összemosódik a felnıtt korral. A gyermekek a mai világban sokkal hamarabb kezdenek el 
olyan tevékenységeket folytatni, hogy káros szenvedélyekkel terhelik szervezetüket, amit 
szüleik sokkal késıbb kezdtek el. Pl. a droghasználat is egyre korábbi életkorban jelenik meg. 
A szülık viszonyát a gyerekekhez sokszor kényelemszeretetük befolyásolja, a kényelemmel 
elutasítják a szülıi léthez szorosan kapcsolódó alkalmazkodás tényét. A gyermek nagyon sok 
esetben dönt a saját sorsáról idejekorán, ez eredményezi a sok iskolai igazolatlan hiányzást is. 
A gazdasági környezet sem igazán elınyös, az itt élı, 0-18 éves gyermekek közel 48 %-a 
jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. A gyermekvédelemben dolgozóknak 
nagy elhivatottsággal és odafigyeléssel, szeretettel kell végezniük tevékenységüket, hogy a 
gyermek az átélt kríziseken túl megtapasztalja a pozitív élményeket és életérzéseket is. A 
szabadidıs tevékenységekre nagy hangsúlyt kell fektetni, és a szülıi szeretetet megerısítı 
programokra is nagy szükség lenne, amire egy elbírálás alatt álló TÁMOP pályázat nyerés 
esetén lehetıséget nyújtana. A gyermekvédelemben dolgozóknak kívánta, hogy további jó 
egészségben, kitartásban, szeretetben végezzék munkájukat.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a családnak van óriási felelıssége a gyerekek felé. Családon belüli erıszak, bántalmazás 
a kimutatás szerint 87 esetben vált ismertté, 16 gyermeknél. Milyen bántalmakat kell átélniük, 
hogy tudnak majd késıbb beilleszkedni a társadalomba? Ezeket a „beteg” szülıket is igen 
csak meg kellene nevelni. 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója megjegyezte, 
a gyermekek esetében jelzett bántalmazások, fıként lelki bántalmazást takarnak.  
 
 
Barna Márton képviselı számára a kezelt potenciális problémák %-ékos kimutatott aránya 
aggodalomra ad okot. Kérdése, hogy ilyen sok potenciálisan zavart gyermek van, vagy az 
ügyiratok szükségessége miatt ilyen magas az arány?   
 
 
Lakatos Erzsébet a Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa elmondta, a gyermekjóléti 
szolgálat adatait tükrözi a kimutatás. A gyámhatósághoz, gyámhivatalhoz érkezett jelzéseket 
meg kell, hogy alapozzák a jelzırendszeri, gyermekjóléti szolgálat javaslatai. Nem hozhat 
döntést a gyámhatóság, gyámhivatal anélkül, hogy ne legyen kellıképpen alátámasztva. 
Minden egyes ügyirat iktatásra kerül. 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója válaszként 
közölte, a kimutatott adatok helytállóak, valóban olyan mértékben növekedtek a kezelt 
problémák.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Siklósi István polgármester a beszámolót elfogadásra ajánlotta a beszámolóban leírtak és a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján. A feladatellátásban dolgozóknak 
optimizmust kívánt. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
280/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete - a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján - 
megtárgyalta a gyámhivatal hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló, a 
Gyámhivatal, a Humánsegítı és Szociális Szolgálat Családsegítıje és a Polgármesteri Hivatal 
Szociális Irodája által elıterjesztett, 2010. évi beszámolót megtárgyalta, a beszámolót jónak, 
színvonalasnak, tartalmi követelményeiben megfelelınek ítélte meg. A feladatellátásban részt 
vevık munkáját megköszönve az írásban lefektetett beszámolót elfogadja. 
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Képviselı-testület megállapítja, hogy a beszámoló a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú 
melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelel.  
Felelıs:   Dr. Baji Mihály jegyzı  
Határidı: azonnal 
 
                          
IV./ napirend 
 
Tárgy: Sportkoncepció tárgyalása 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés szerint javasolta levenni napirendrıl a 
sportkoncepció tárgyalását, meg kell várni a sporttörvény változásait. A koncepció kész 
állapotban van, csak összhangba kell hozni a törvény módosításaival. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
281/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 501/2010.(XII. 20.) számú 
határozatát úgy módosítja, hogy a „Sportkoncepció tárgyalása „napirendet elnapolja, azt egy 
késıbbi idıpontban tárgyalja meg. 
Felelıs: Körösi Mihály bizottsági elnök 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Helyi beruházás- és munkahelyteremtés lehetıségei 2010-2014 között                
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy az elıterjesztés elkészítéséhez további idı 
szükséges, ezért a napirend elnapolását, augusztusi testületi ülésen történı megtárgyalását 
javasolták az elıterjesztık. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, napirend 
elıterjesztı, elmondta, az elıterjesztésnek lenne egy helyzetelemzés része és maga a tartalmi 
rész, amely a koncepciót tartalmazza. Mivel május 31-e a vállalkozók adóbevallási leadásának 
a határideje, és abban olyan adatok vannak, ami kihatással lehet az anyag elkészítésénél, nem 
szeretnének hamis képet terjeszteni a lakosság elé. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke, napirend elıterjesztı, 
megerısítette, hogy adatokat várnak még a hiteles tájékoztatás érdekében, hiszen van egy 
olyan adat, amit most a vállalkozók utoljára tesznek meg - a vállalkozók kommunális adóját 
megszüntette a kormány-, amibıl meg lehet tudni hány foglalkoztatott volt a mezıberényi 
vállalkozásokban, 2010-ben. A napirend elkészítéséhez a Polgármesteri Hivataltól már kaptak 
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adatokat beruházásokról, az önkormányzat Gazdasági Programja is ad támpontot. Az Új 
Széchenyi tervet és a kormány által megfogalmazott terveket, elıírásokat be fogják építeni a 
helyi viszonyokba. Az augusztusi ülésen kérik a napirend tárgyalását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
282/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 501/2010.(XII. 20.) számú 
határozatát úgy módosítja, hogy a „Helyi beruházás- és munkahelyteremtés lehetıségei 2010-
2014. között” napirendet elnapolja, azt a 2011. augusztusi ülésén tárgyalja meg. 
Felelıs: Debreczeni Gábor bizottsági elnök 
   Harmati László bizottsági elnök 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy:  Bejelentések 
 
VI/1. Levéve napirendrıl   -Mezıberényi Református Egyházközség támogatási kérelme 
 
VI/2.  Zárt ülésen tárgyalva    (VII.4. „Békés Megyéért” Kitüntetı díj) 
 
 
VI/3. Bérlı kijelölési jog 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a Belügyminisztérium kérte, jelezze az 
önkormányzat, amennyiben van olyan bérlakás, melynek bérlıkijelölési-, bérlı kiválasztási 
jogát megállapodás keretében átengedné a Belügyminisztérium számára. Egyelıre csak 
felmérést készítenek, mely felmérés eredményeként döntenek arról, hogy hol, milyen 
ingatlanokat választanának ilyen célra. Jelenleg önkormányzati rendeletben 3 lakás van 
nevesítve, melynek jogosultja a Békés Megyei Rendırfıkapitányság. Lehetıség van olyan 
ingatlanok felajánlására is, amelyek felújításra szorulnak. Minden esetben a BM illetékesei 
megvizsgálják, hogy a felajánlott ingatlanokat kívánják-e átvenni. Bérlıi ugyanannyit 
fizetnek, mint bármely más bérlı. A határozati javaslat szerint további két ingatlan lenne 
felajánlva. Támogatta a határozati javaslat megszavazását. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
bizottsága egy,  a Mátyás kir. u.  10. sz. alatti ingatlan felajánlását támogatta, de személy 
szerint egyet tud érteni  a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság döntésével, hogy mind a két ingatlan 
átadásra kerüljön.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága döntését, a két 
ingatlan bérlı kiválasztási jogának átadását azzal indokolta, hogy a Békési úti lakás sokszor 
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kihasználatlan a nagy alapterülete miatt, a kertes házzal együtt legyen felajánlva. Az 1. sz. 
határozati javaslatot kérte megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
283/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 14/1994./V.2./ Mök 
számú rendelet 3.sz. mellékletében nevesített 3 lakás mellett további 2 ingatlant ajánl fel 
bérlıkijelölési-, bérlı kiválasztási jogra.  A felajánlott ingatlanok: Mátyás Király utca 10. sz. 
és Békési út 2. IV/9. sz. alatti ingatlanok. 
Rendeletekben történı átvezetésre a Belügyminisztérium döntésétıl függıen kerül sor. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/4. Gyár és Hattyú utcai lakók kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Gyár utca és Hattyú utca lakóinak egy része 
korábban azt kérte, hogy fekvırendır legyen az utcában, a másik része most ennek 
ellenkezıjét kéri. Van olyan lakos, aki mind a két beadványt aláírta. A rendırséggel is 
konzultálva olyan javaslat került elıterjesztésre, hogy egyelıre a jelenlegi korlátozás 
maradjon meg (súlykorlátozó, sebességkorlátozó tábla), a rendırség pedig szúrópróbaszerően 
sebességmérést alkalmaz.  
 
 
Halász Ferenc képviselı az utca lakóit kérte, törekedjenek a békés egymás mellett élésre. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága a 
határozati javaslatot támogatta, meghozatalát az is indokolta, hogy azt a beadványt sokkal 
többen írták alá, akik nem szeretnék a fekvırendır elhelyezését. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
284/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Gyár utcában már 
elhelyezett súly és sebességkorlátozó táblákon kívül egyéb forgalomszabályozó eszközöket 
ott nem kíván elhelyezni. 
A képviselı-testület felkéri a rendırséget, hogy a Gyár utcában szúrópróbaszerően ellenırizze 
az ott közlekedı jármővek sebességét.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: érintettek értesítésére azonnal 
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VI/5. Élhetıbb Életért Egyesület kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a kérelmet tárgyalta a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság. Munkalehetıség biztosítását kéri az 
egyesület.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, 
tudomásuk van az egyesület próbálkozásairól, amennyiben lehetıség nyílik rá, támogatni 
fogják kérelmüket.  
 
 
Siklósi István polgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozati javaslatát 
szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
285/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Élhetıbb Életért Egyesület 
(Mezıberény, Fı. u. 6. sz. alatt mőködı közhasznú társadalmi szervezet) kérelmét 
megtárgyalta és tudomásul veszi céljukat (munka keresése), amennyiben lehetıség nyílik rá, 
támogatni fogja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésére azonnal 
 
 
VI/6. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által megtárgyalt, a 
bizottsági ülésen kiosztott módosításokkal támogatott, átcsoportosítások, fedezet biztosítások 
megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
286/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzatát          megemeli:  10762 eFt-tal 
    -képesség kibontakozó integrációs felkészítés,  
     óvodai fejlesztés program szervezésének támogatása  
     tagintézményenként,      6213 eFt 
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    -az integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó 
    pedagógusok kiegészítı   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként       4549 eFt 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül: 
      - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, óvodai fejlesztés  
     program szervezésének támogatása tagintézményenként elıirányzatát  
 - dologi kiadások elıirányzatát 1610 e Ft-tal 
    - Az integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó  
    pedagógusok kiegészítı   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként elıirányzatát 1367 e Ft-tal 
 - személyi juttatások elıirányzatát   1076 eFt 
         - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát     291 eFt 
2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. kiadási elıirányzatán belül: 
     - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, óvodai fejlesztés  
     program szervezésének támogatása tagintézményenként elıirányzatát  
          - dologi kiadások elıirányzatát  3864 e Ft-tal 
    - Az integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó  
    pedagógusok kiegészítı   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként elıirányzatát 3182 e Ft-tal 
 - személyi juttatások elıirányzatát   2506 eFt 
         - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát     676 eFt               
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium és Kollégium kiadási elıirányzatán belül  
     - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, óvodai fejlesztés  
     program szervezésének támogatása tagintézményenként 739 e Ft-tal 
  - dologi kiadások elıirányzatát         125 eFt   
               - személyi juttatások elıirányzatát              283 eFt 
               - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát    77 eFt 
  - ellátottak juttatása     254 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
287/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH.  int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül az 
Önkormányzatok költségvetési támogatása,  
Központosított támogatások elıirányzatát                   megemeli: 4771 eFt-tal 
(2011. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejőleg megemeli     
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül 

- Személyi juttatások elıirányzatát      140 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát      38 e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül  
- Személyi juttatások elıirányzatát     647 e Ft-tal  
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- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát    174 e Ft-tal 
2/B. cím: Mezıberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül 

- Személyi juttatások elıirányzatát     1100 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát      297 e Ft-tal 

3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási elıirányzatán belül 
- Személyi juttatások elıirányzatát       858 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát      232 e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül 
- Személyi juttatások elıirányzatát       57 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát      15 e Ft-tal 

6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül 
- Személyi juttatások elıirányzatát       574 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát      154 e Ft-tal 

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

- Személyi juttatások elıirányzatát    210 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. elıirányzatát     57 e Ft-tal  
 841126-1 szakfeladat 

- Személyi juttatások elıirányzatát    44 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. elıirányzatát   12 e Ft-tal 
 841126-2 szakfeladat 

- Személyi juttatások elıirányzatát    36 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. elıirányzatát   10 e Ft-tal 
 84126-3 szakfeladat 

- Személyi juttatások elıirányzatát    9 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. elıirányzatát   2 e Ft-tal 
 7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb mőködési kiadási elıirányzatán belül 

841133 szakfeladat 
- Személyi juttatások elıirányzatát     39 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát    11 e Ft-tal 
841112 szakfeladat 
- Személyi juttatások elıirányzatát     9 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát    2 e Ft-tal 

 842421 szakfeladat 
- Személyi juttatások elıirányzatát     34 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár elıirányzatát    10 e Ft-tal 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
288/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások elıirányzatát 
              (mőködési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi 
               kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok)) 842155 szakf.               csökkenti „-”142 eFt-tal 
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és ezzel egyidejőleg megemeli 
2.B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási elıirányzatát                                                                             142 eFt-tal 
                 - XI. Nemzetközi matematika verseny                                   142 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
289/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások elıirányzatát 
  (mőködési célú pénzeszközátadás (Városi rendezvények)) 890302 szakf. csökkenti:„-”398 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
2.B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási elıirányzatát                                                                             138 eFt-tal 
                 - Kulturális Napok – irodalmi pályázat                             30 eFt 
                 - Kulturális Napok - Rajzpályázat                                     38 eFt 
                 - Kulturális Napok - Városismereti vetélkedı                   30 eFt 
                 - Csodálatos természet                                                       40 eFt 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási elıirányzatát              160 eFt-tal 
                 - Múzeumi esték                                                                50 eFt 
                 - Szépség és egészségnap                                                  10 eFt 
                 - Városi rendezvények                                                       80 eFt 
                 - „Jeles Napok” a múzeumban                                          20 eFt                            
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat  
            dologi kiadási elıirányzatát                                                                               30 eFt-tal 
                 - Idısek karácsonya                                                           30 eFt 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiad.: Támogatásértékő kiadás Mőködési célra –  
               Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény 
               tám. ei. biztosítása + egyéb tám. ei. bizt. 841126 szakf. 
               – kiadási elıirányzatát                                                                                    70 eFt-tal 
               (CKÖ: 30 eFt., MNÖ: 40 eFt.) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
290/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatát           megemeli:  30 eFt-tal 
                Támogatásértékő bevétel (Mőködési célú) 
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                Városi rendezvény 
                - Cigány író-olvasó találkozó                                               30 eFt 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
                dologi kiadási elıirányzatát                                                                           30 eFt-tal 
                - Cigány író-olvasó találkozó                                               30 eFt 
 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat bevételi elıirányzatát    megemeli:    40 eFt-tal 
                Támogatásértékő bevétel (Mőködési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Német nemzetiségi elsı osztályosok tábora                        40 eFt 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat 
                dologi kiadási elıirányzatát                                                                           40 eFt-tal 
                - Német nemzetiségi elsı osztályosok tábora                        40 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
291/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások  
                Általános tartalék elıirányzatát                                              csökkenti „-”477 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg  
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
                842541 szakf. Belvíz saját forrás elıirányzatát                      megemeli:    200 eFt-tal 
                Árvíz- belvízvédelem 
                Dologi kiadás 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások  
               elıirányzatát                                                                             megemeli:    277 eFt-tal 
               Fürjes u. 7. sz. alatti ingatlan bontása 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
292/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A.) 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül 
       841403-0 szakf.  Város és Községgazdálkodás elıirányzatát       csökkenti:„-”5986 eFt-tal 
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       Dologi kiadás 
és ezzel egyidejőleg  
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
        - Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                           megemeli:     800 eFt-tal 
          841403 szakf. Békés Megyei Vízmővek Zrt. hálózat karbantartási 
          és felújítási munkák: Gép értéknövelı beruházás 
        - Felújítási kiadások elıirányzatát                                                megemeli:   5186 eFt-tal 
          Békés Megyei Vízmővek Zrt. hálózat karbantartás 
          és felújítási munkák 
B.) 
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások elıirányzatán belül: 
      Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. elıirányzatán belül: 
         - Egyéb tervezési munka elıirányzatát                                       csökkenti: „-„  596 eFt-tal 
         - Mb.–Bélm. Kist. Ált. Iskola tagintézményeinek és Óvodák ép. 
            korszerősítése, épületenergetikai fejlesztése (Megvalósíthatósági   
            tanulmány+pályázat+tervezési kiad.) elıirányzatát                 csökkenti: „-„ 775 eFt-tal                    
és ezzel egyidejőleg  
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások elıirányzatán belül: 
      - 370000 szakf. Mezıberény város belterületi vízrendezése megvalósítása 
         „Belvízrendezés az élhetıbb településekért” (I. ütem) elıirányzatát megemeli:    229 eFt-tal 
      - 370000 szakf. Dél-alföldi Op. Program keretében meghírdetett 
         „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” (II. ütem) elıirányzatát     megemeli:  361 eFt-tal 
      - Kinizsi u., Vésztıi u., Körös híd kerékpárút elıirányzatát              megemeli:       6 eFt-tal 
      - KEOP-2011.4.9.0 pályázathoz saját forrás elıirányzatát               megemeli:    775 eFt-tal 
        Energetikai korszerősítés Mezıberény–Bélmegyer Kist. Ált. Iskola  
        Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében. 
        (Ép. energia tanúsítvány, ép. eng. terv, egyéb kiad.)       
C.) 
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások elıirányzatán belül: 
          412000 szakf. Városháza belsı felújítása elıirányzatát          csökkenti:  „-„  500  eFt-tal   
és ezzel egyidejőleg      
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások elıirányzatán belül: 
        841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerzése elıirányzatát megemeli:  500   eFt-tal      
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
293/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
              Támogatás értékő bevételek fejleszési célra, elıirányzatát  megemeli:  206 eFt-tal 
              (Jelzırenszeres készülékek beszerzése (889923 szakfeladat))                                                       
és ezzel egyidejőleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
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   Felhalmozási kiadások elıirányzatát           megemeli: 206  eFt-tal 
   (Jelzırenszeres készülékek beszerzése (889923 szakfeladat)) 

B) 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
            Támogatás értékő bevételek fejleszési célra, elıirányzatát  megemeli:  1113 eFt-tal 
            (Otthonteremtési támogatás) 
 és ezzel egyidejőleg 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási  elıirányzatán belül    megemeli:  1113 eFt-tal 
    Végleges pénzeszköztadások fejlesztési célra elıirányzatát 
    (Otthonteremtési támogatás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
294/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
       Támogatás értékő bevételek mőködési célra, elıirányzatát    megemeli: 22 eFt-tal 
        (841116 szakfeladat Országos telep.és ter. kisebb. önk. választás)                                                       
és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát           megemeli: 22 eFt-tal 
        (841116 szakfeladat Országos telep.és ter. kisebb. önk. választás) 
 - Személyi juttatások kiadásai   15 eFt 
 - Munkaadói járulékok kiadásai    4 eFt 
 - Dologi kiadások      3 eFt 
B) 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
       Támogatás értékő bevételek mőködési célra, elıirányzatát    megemeli: 38 eFt-tal 
        (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás)                                                       
és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül 

 Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra  
/Társ szoc.pol. jutt./ elıirányzatát      megemeli:38 eFt-tal 

   (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás)                                                       
C) 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
       Támogatás értékő bevételek mőködési célra, elıirányzatát     megemeli: 489 eFt-tal 
        (2009. évi normatíva támogatás)                                                       
és ezzel egyidejőleg 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatát       csökkenti: „-„ 389 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Személyi juttatások kiadásai    „-„306 eFt 
 - Munkaadói járulékok kiadásai   „-„  83 eFt 
2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk.  
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  kiadási elıirányzatát          csökkenti: ”-„ 88 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Személyi juttatások kiadásai                          ”-„ 69 eFt 
 - Munkaadói járulékok kiadásai  „-„ 19 eFt 
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium és Kollégium kiadási elıirányzatát     megemeli: 659 eFt-tal 
 Ezen belül 
 - Dologi kiadások    659 eFt  
7-3.cím: : PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,  

Pénzforgalom nélküli kiad. Általános tartalék elıirányzatát        megemeli:  307 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
295/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatának megfelelıen, az alábbi elıirányzat átcsoportosítást tudomásul 
veszi: 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
            Támogatás értékő bevétel mőködési célra elıirányzatát        megemeli:  40 eFt-tal 

(Békés Megyei Önk.-tól Kulturális nap támogatása)      
és ezzel egyidejőleg 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
            Dologi kiadások elıirányzatát            megemeli:  40 eFt-tal  
            (Békés Megyei Önk.-tól Kulturális nap támogatása)     
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/7. Intézményi átcsoportosítás 
 
 
Siklósi István polgármester az intézményi átcsoportosítást is, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
támogatásával elfogadásra javasolta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
296/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosítással rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzaton belül: 
      - Mőködési célú, támogatás értékő bevételek,  
         fejezeti kezeléső  elıirányzatát                                                  megemeli:     1.131 eFt-tal 
      - Mőködési célú pénzeszköz átvétel elıirányzatát megemeli:        

• vállalkozásból                                                100 eFt 
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• non-profit szervtıl                                            54 eFt 
      - Ezzel egyidejőleg megemeli: 

• személyi juttatás elıirányzatát                   1.131 eFt-tal   
• dologi kiadás elıirányzatát                            154 eFt-tal. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/8. Tájékoztatás 2. ütemő rövid idejő közfoglalkoztatási pályázatról 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, és a határozati javaslat 
megszavazását kérte. A 2011. évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztató a honlapon és a helyi 
újságban olvasható. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
297/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2. ütemő közfoglalkoztatási pályázat 
eredményérıl szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Baji Mihály jegyzıt, hogy intézkedjen a tájékoztató 
Mezıberény város honlapjára való felkerülése végett, valamint arról, hogy a tájékoztató a 
Mezıberényi Hírmondóban megjelenjen. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
 
VI/9. Az OPSKK Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatása 

pályázaton nyert összeg lemondása 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. A „Térségi gyermek és ifjúsági népdaléneklı, minısítı verseny” rendezvény a 
jelentkezık csekély száma miatt nem valósult meg, így az e célra kapott önkormányzati 
támogatást (30.000,-Ft) nem tudta felhasználni az intézmény, ezért arról lemondanak. 
Bizottsága kéri, hogy a támogatásként megítélt és fel nem használt 30.000,- Ft összeggel a 
2012. évi Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatásával összefüggı 
pályázat  alapja kerüljön megemelésre. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság más javaslattal élt a 
fel nem használt összeggel kapcsolatban, de az ülésükön megfogalmazódott még egy 
határozati javaslat, amit érdemesnek tart megfogadni.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, bizottsága a fel 
nem használt pályázati pénzt a költségvetés általános tartalékába kéri helyezni. 
Megfogalmazódott, hogy az egyéb külkapcsolatok finanszírozására, illetve városi 
rendezvények támogatására kiírt pályázatokon a megítélt és visszamondásra került pályázati 
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támogatások összege 2011. évben az Általános tartalékalapba kerüljön automatikusan 
visszahelyezésre. 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja kérte, a testület ne 
szavazzon arról, hogy teljes mértékben, automatikusan a költségvetés általános tartalékába 
kerüljön  vissza a fel nem használt támogatás. Úgy gondolja, a pályázati pénzeket újra fel 
kellene használni, a civilszervezetek tudjanak vele élni, újabb pályázatokat benyújtani.  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint a következı évben megoldódik ez a probléma, 
a pályázatok két körösök lesznek. Megkérdezte Barna Márton képviselıt, kíván-e módosító 
javaslattal élni? 
 
 
Barna Márton képviselı nemleges választ adott. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatait bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazat (Dr. Burján Katalin, Barna Márton, 
Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
298/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének 
támogatásával összefüggı pályázatra benyújtott támogatást, a 126/2011.(IV.6) sz. 
határozattal, módosított költségvetéssel megítélt, 30.000.-Ft-ot, nem használta fel, így arról 
lemond. 
A Képviselı-testület megállapítja, hogy a támogatott program nem a pályázó hibájából 
maradt el, így a 2012. évi pályázati eljárásból a pályázót nem zárja ki. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi Városi rendezvények 
pályázati támogatására biztosított elıirányzatát 30.000,-Ft-al csökkenti, amely összeggel a 
2011. évi költségvetése Általános tartalékalapját megemeli. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazat (Dr. Burján Katalin, Barna Márton, 
Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
299/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy rendelkezik, hogy az Egyéb 
külkapcsolatok finanszírozására, illetve Városi Rendezvények támogatására kiírt 
pályázatokon a megítélt és visszamondásra került pályázati támogatások összege 2011. évben 
az Általános tartalékalapba kerüljön automatikusan visszahelyezésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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VI/10. Együttes ülésen tárgyalva (A közoktatási társulási megállapodások módosítása, a 

közoktatási társulások bıvítése) 
 
 
VI/11. Békési Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési terv 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Békési Többcélú Kistérségi Társulás 
Közoktatási Intézkedési tervét kötelezı volt aktualizálni. A jövıre nézve bizonytalanok még 
az elképzelések, nem lehet tudni mi várható az oktatás terén.  A kistérségi társulás a testület 
jóváhagyását kérte, a határozati javaslatot az Oktatási és Kulturális Bizottság elfogadásra 
ajánlotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
300/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi 
Társulás 24/2011. (V. 10) sz. határozatával elfogadott „Békési Kistérség Társulás Kistérségi 
Közoktatási Intézkedési Terv 2011-2014” címő dokumentumot. Felkéri Siklósi István 
polgármestert, hogy a jóváhagyásról szóló képviselı-testületi határozatot haladéktalanul 
küldje meg a Békési Kistérségi Társulás számára. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. május 31. 
 
 
VI/12. A Békési Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Koncepciójának jóváhagyása 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a Békési Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális 
Koncepciójában már konkrétabb dolgok megfogalmazódhattak, határozottabb az irányvonal, 
mint a közoktatási intézkedési terv esetében.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
anyagot. A koncepciót a társulás elfogadta, kérik a testület jóváhagyását. Bizottsága 
támogatásával javasolta a határozati javaslat megszavazását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
301/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi 
Társulás 25/2011. (V.10) sz. határozatával elfogadott „ Békési Kistérség Kulturális 
Koncepciója” címő dokumentumot. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a 
jóváhagyásról szóló képviselı-testületi határozatot haladéktalanul küldje meg a Békési 
Kistérségi Társulás számára. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. május 31. 
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VI/13. Ideiglenes árok fennmaradása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Az árok létesítése ellen Pataki 
Lajos emelt kifogást, és most kéri, hogy jogi képviselıje hozzászólhasson a témához. 
Szavazást kért arról, hogy Dr. Stenger József jogsegély szolgálati jogász, mint a kérelmezı 
Pataki Lajos jogi képviselıje, az ideiglenes árok fennmaradása napirendhez az SZMSZ-ben 
meghatározott 3 percben hozzászólhasson.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Siklósi István) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
302/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3 percben szót adott Dr. Stenger 
József jogsegély szolgálati jogásznak, mint a kérelmezı Pataki Lajos jogi képviselıjének, az 
ideiglenes árok fennmaradása napirendnél. 
 
 
Dr. Stenger József jogsegély szolgálati jogász a kérelmet benyújtó Pataki Lajos jogi 
képviselıje átnyújtotta a jogi képviseletrıl szóló igazolást, magánokiratba foglalt 
meghatalmazást. Elıvezette, hogy mint ismert, Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-
testülete a 0475 hrsz.-ú úton ideiglenes vízelvezetı árkot létesített. Valóban az akkori, 
fennálló vis major helyzetre tekintettel, megfelelınek volt tekinthetı az eljárás, azonban A 
közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 38. § /1/ bekezdés szabályozza a közút, 
használatból való kivonásának ideiglenes jellegét. Kérik az eredeti állapot helyreállítását, és 
szeretnék tudni, hogy az önkormányzat magát az ideiglenes jelleget meddig kívánja 
fenntartani, mikor kerülhet sor végleges megoldásra? 
 
 
Siklósi István polgármester választ kért arra, hogy Pataki Lajos saját maga mőveli-e az 
érintett út melletti földterületét? 
 
 
Dr. Stenger József jogsegély szolgálati jogász válaszként elmondta, bérbe van kiadva a 
terület. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a bizottsági ülésen 
elhangzottakat ismertette. Valóban az árok a vis major helyzet miatt lett kialakítva. A Körösi 
Vízgazdálkodási Társulat véleménye szerint az árokra szükség van, maradjon meg, de egy 
végleges megoldás legyen teremtve, egy fedett árkot kellene kialakítani. A társulatnak erre 
nincs pénze, a munkát elvégeznék, de a tervezést és további kiadásokat a földtulajdonosoknak 
kellene felvállalniuk. A bizottság javaslata, hogy 2012. december 31-ig, ideiglenesen 
maradjon fenn az árok, lezárva addig az utat. A földtulajdonosok pedig a határidıig, a 
végleges belvízelvezetés megoldásáról gondoskodjanak. 
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Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke felhívta a 
figyelmet, hogy Pataki Lajos mindkét irányból meg tudja közelíteni területét, így semmilyen 
joganem csorbul. Bizottsága is az elızıekben ismertetett javaslattal élt.  
 
 
Siklósi István polgármester a bizottságok módosításával bocsátotta szavazásra a határozati 
javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
303/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárulását adja, hogy a Körösi 
Vízgazdálkodási Társulat által a Mezıberény, külterület 0475 hrsz-ú közút keleti részén 
létesített ideiglenes nyílt árok 2012. december 31-ig ideiglenesen fennmaradjon. Mezıberény 
Város Önkormányzata az árok nyomvonalán a 0475 hrsz-ú utat lezárja. A hozzájárulás 
feltétele: a 0475 hrsz-ú közút keleti részének közforgalom elıli elzárásának és a közforgalom 
elıtti megnyitásának költségeit az érintett földhasználóknak kell megfizetni. Felhívja az 
érintett földhasználók figyelmét, hogy a fenti határidıig a végleges belvízelvezetés 
megoldásáról gondoskodjanak. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/14. Levéve napirendrıl   -Helyi esélyegyenlıségi program felülvizsgálata 
 
 
VI/15. Mezıberénybe telepítettek emlékmőve 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy az 1951-ben Mezıberénybe telepített 
budapestieknek és befogadóiknak emléket állító emlékmő felállítására érkezett javaslat. Az 
emlékmővet a Kossuth tér Evangélikus templom felöli végén a park részben, a 
Mezıberénybıl Németországba kitelepítettek emlékmővének szimmetriájában tervezik 
felállítani. A szobrot Minya Gábor békési kıfaragó készíti. Városi közterületen tervezett 
emlékmő állításhoz a képviselı-testület engedélye szükséges. Javasolta az engedély 
megadását.  
 
 
Körösi Mihály képviselı örömét fejezte ki az emlékmő felállításával kapcsolatban.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásával 
javasolta a határozat meghozatalát. Szeptember 3-tól újabb szép emlékmővel fog gazdagodni 
a város.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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304/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elvi hozzájárulását adja, hogy a 
Kossuth tér Evangélikus templom felöli végén a park részben, a Mezıberénybıl 
Németországba kitelepítettek emlékmővének szimmetriájában emlékmő kerüljön felállításra 
az 1951-ben Budapestrıl Mezıberénybe telepítettek, valamint az ıket befogadók emlékére. 
Az emlékmő állításához szükséges területet térítésmentesen biztosítja az önkormányzat. 
Az emlékmő avatásának tervezett idıpontja: 2011. szeptember 3. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/16. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozat  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, ahhoz hogy a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatást 2011. évben meg tudja igényelni az önkormányzat, jogszabályváltozás miatt, a 
határozati javaslatban megfogalmazott nyilatkozat elfogadására van szükség, hogy rövid 
határidın belül megküldhetı legyen a Magyar Államkincstár részére.  
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által támogatott határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
305/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a helyi autóbusz-közlekedési 
szolgáltatás 2010. évi mőködtetéséhez /folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz, valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz)/ 2010. évben a Körös Volán Rt. 
részére bruttó 400 eFt, nettó 320 eFt saját forrásból származó vissza nem térítendı 
önkormányzati támogatással járult hozzá, illetve a helyi közlekedést 2011. január 1-jétıl 
december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
- Mezıberény Város önkormányzata a 2004. évi XXXIII. törvény 17 § 5.) bek. alapján 
pályázati eljárás nélkül kötötte meg a közszolgáltatási szerzıdést a Körös Volán Zrt.-vel. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/17. Egyéb bejelentés 

            - Mazsorett versenyen elért eredmények; - Szováta testvérvárostól meghívás 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy  
- a mazsorettek a XI. Magyar Bajnokságon elsöprı eredményeket értek el, gratulált, további 

eredményes munkát kívánt számukra. Az eredmények a honlapon, helyi újságban 
olvashatóak lesznek.  
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- Szováta városától érkezett meghívás a Medvetó születésének a 136.-ik évfordulójára. Ennek 
a meghívásnak eleget téve négy fıs delegáció (Fekete József intézményvezetı, Barna 
Márton, Nagy Sándor képviselık, és a polgármester)  képviseli a várost. Kérte az 
elmondottak tudomásulvételét.  

 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
306/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Szováta 
testvérváros meghívásának elege téve, a Medvetó születésének 136.-ik évfordulójára 4 fıs 
delegáció vesz részt. Fekete József a Városi Közszolgáltató intézmény igazgatója, Barna 
Márton képviselı, Nagy Sándor képviselı, Siklósi István polgármester képviseli a várost. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következı soros testületi ülés június 27-én 
lesz megtartva. A munkatervben meghatározott napirendek: 1. Beszámoló Mezıberény város 
sportéletérıl; 2. Mezıberény város Ifjúsági Koncepciója. 
Megköszönte a figyelmet, az ülést befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen 
folytatják a munkát.  
 
 

k.m.f. 

 
  
                Siklósi István                                                                   Dr. Baji Mihály  
                polgármester                                                                         jegyzı 
 
 
                Barna Márton                                                              Dr. Burján Katalin  
                   képviselı                                                                        képviselı 
                 jkv.hitelesítı                                                                   jkv.hitelesítı         
 
 


