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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 25-én 
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. Földesi Szabolcs jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, a hivatal 
osztályvezetıje, meghívottak, intézményvezetık, érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, Kábel TV nézıit. Megállapította, 
hogy az ülés lefolytatásnak törvényi akadálya nincs, valamennyi képviselı részt vesz a mai 
ülésen.  
A jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítıknek javasolta Barna Márton képviselıt és Szekeres Józsefné 
alpolgármestert megválasztani, melyet a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott. 
 
Siklósi István polgármester a napirendi pontokat ismertette. A két ülés között történt 
fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámoló keretében egy prezentáció kerül 
bemutatásra, a befektetı barát település program keretében a mai napon kapott oklevelet a 
város. A zárt ülést érintıen a napirendek sorrendjében ismertetett változtatást.  
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az ülés napirendjének 
elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
342/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                        
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl           
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl       
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 507/2011.(X.13.)sz., 12/2012.(I.30.) sz., 

99/2012.(II.27.)sz., 148/2012.(III.26.)sz., 179/2012.(III.26.)sz., 182/2012.(III.26.)sz., 
216/2012.(IV.24.)sz., 241/2012.(V.02.)sz., 245/2012.(V.02.)sz., 265/2012.(V.02.)sz, 
266/2012.(V.02.)sz., 273/2012.(V.02.)sz., 291/2012.(V.29.)sz., 292/2012.(V.29.) sz., 
300/2012.(V.29.)sz., 303/2012.(V.29.)sz., 304/2012.(V.29.)sz., 305/2012.(V.29.) sz., 
306/2012.(V.29.)sz., 307/2012.(V.29.)sz., 308/2012.(V.29.)sz., 314/2012.(V.29.) sz., 
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315/2012.(V.29.)sz., 319/2012.(V.29.)sz., 325/2012.(V.29.)sz., 326/2012.(V.29.) sz., 
328/2012.(V.29.)sz., 335/2012.(V.29.)sz., 338/2012.(V.29.)sz., 258/2012.(V.02.) sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. 71/2012.(II.27.) sz. határozat módosítása (intézmények cafetéria juttatása) 
II/3. 72/2012.(II.27.) sz. határozat módosítása (intézmények költségvetésének felülvizsgálata) 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 

III./ Oktatási intézmények beszámolója, jogállásban történı változások 
IV./ Bejelentések 

IV/1. Vízmővek Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerzıdés kiegészítése 
IV/2. Vagyonrendelet módosítása 
IV/3. Állatok tartásáról szóló rendelet módosítása 
IV/4. A köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló rendelet módosítása 
IV/5. SzőcsNet Kft.-vel helységbérleti szerzıdés módosítása 
IV/6. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat SZMSZ-ének módosítása 
IV/7. A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása 
IV/8. Jászberénybe utazó hivatalos delegáció 
IV/9. Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet 

módosítása 
IV/10. Evangélikus Egyház kérése parádóhutai ingatlan üzemeltetésére 
IV/11. Városi Közszolgáltató Intézmény létszámbıvítési kérelme 
IV/12. Jelzıtábla kihelyezése 
IV/13. Extrém Sport Klub létrehozása – Tízváros Alapítvány 
IV/14. Óvodai engedélykérés maximális létszámtól való eltéréshez (262/2012.(V.02.)sz. hat) 
IV/15. Osztály és csoport számok, létszámok alakulása a Mezıberényi Kistérségi 

Általános Iskolában 
IV16. Intézményi átcsoportosítás 
IV/17. Átcsoportosítások 

      IV/18. Petıfi Sándor Gimnázium Alapító Okirat módosítása 
IV/19. Petıfi Sándor Gimnázium Megszüntetı Okirata 
IV/20. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okirat módosítása 
IV/21. Csatornahálózatra való rákötési kampányon való részvétel 
IV/22. Belvízrendezési program megállapodása 
IV/23. Mezıberény Hajnal u. 2-4.sz. társasházzá nyilvánítása 
IV/24. 2012. évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos rendeletalkotás (sürgısséggel) 
IV/25. Egyéb bejelentés 

V./ Zárt ülés 
V/1. Beszámoló a 337/2012.(V.29.) sz. határozat végrehajtásáról (Károlyi és Társa Kft.)  
V/2. „Mezıberényért” kötvény tıketartozás deviza neme  
V/3. Petıfi Sándor Gimnázium intézményátadás miatti elıirányzat módosítás  
V/4. Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása (DAOP-2.1.1/J-12 pályázat benyújtása) 
V/5. „Békés Megyéért” Kitüntetı díj (309/2012.(V.29.) sz. hat.) 
V/6. Gubis Andrásné kérelme 
V/7. „Mezıberényért” kitüntetés adományozása 
V/8.Árajánlat – „A mezıberényi sportpálya tribünjének felújítása” 
V/9. Mezıberényi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának keresete 
V/10. Sárosi Gábor ingatlan vételi kérelme 
V/11. Zabán Imre kérelme 
V/12. Egyéb bejelentés 
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I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette  a 2012. május 29-i zárt, valamint május 31-i 
rendkívüli zárt ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
  
 
343/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. május 29-i zárt, valamint 
május 31-i rendkívüli zárt ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
 I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl           
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos beszámolót. Kiegészítésként tájékoztatás adott 
arról, hogy  
- június 22-én területre lépési engedély került kiadásra a vasúti felüljáró kivitelezıjének. Az 

engedély kiadására azért kerülhetett sor, mert elızı napon az önkormányzat számlájára 
megérkezett a terület kisajátításának ellenértéke, közel 31 millió Ft, mely összeggel a 
költségvetés tervezésekor számolt a képviselı-testület. 

- a június 23-án megrendezett Múzeumok Éjszakája rendezvény, és az éjszakai fürdızés nagy 
sikerrel zárult. Köszönetet mondott a szervezésben és lebonyolításban részt vevı 
valamennyi civilszervezetnek és intézményeknek.  

- június 23-án Barna Márton képviselıvel Bükkszéken vettek részt a polgármesterek 
gulyásfızı versenyén, ahol 29 csapatból második helyezést értek el. 

 
A képviselık részérıl kérdés nem hangzott el a szóban tett bejelentéshez, a polgármester kérte 
beszámolója elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta:                     
 
 
344/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
Siklósi István polgármester a képviselık részére kiosztott, Befektetıbarát Település 
Programot a jelenlévık, Kábel TV nézık tájékoztatása érdekében vetítéssel mutatta be. A 
prezentáció a honlapon is megtekinthetı lesz. A Befektetıbarát Település címmel járó 
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oklevelet Budapesten adták át. Köszönet a hivatal azon dolgozóinak, akik munkaköri 
kötelességként is tették, hogy sikeres legyen ez a program. A lakosság folyamatosan 
tájékoztatva lesz, ha valamilyen gyakorlati eredmény mutatkozik.  
 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a tájékoztatás tudomásulvételét. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta:                     
 
 
345/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Befektetıbarát Település Program 
prezentációs bemutatását tudomásul vette.  
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl       
 

II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 507/2011.(X.13.)sz., 12/2012.(I.30.) sz., 
99/2012.(II.27.) sz., 148/2012.(III.26.) sz., 179/2012.(III.26.) sz., 182/2012.(III.26.) sz., 
216/2012.(IV.24.) sz., 241/2012.(V.02.) sz., 245/2012.(V.02.) sz., 265/2012.(V.02.) sz., 
266/2012.(V.02.) sz., 273/2012.(V.02.) sz., 291/2012.(V.29.) sz., 292/2012.(V.29.) sz., 
300/2012.(V.29.) sz., 303/2012.(V.29.) sz., 304/2012.(V.29.) sz., 305/2012.(V.29.) sz., 
306/2012.(V.29.) sz., 307/2012.(V.29.) sz., 308/2012.(V.29.) sz., 314/2012.(V.29.) sz., 
315/2012.(V.29.) sz., 319/2012.(V.29.) sz., 325/2012.(V.29.) sz., 326/2012.(V.29.) sz., 
328/2012.(V.29.) sz., 335/2012.(V.29.) sz., 338/2012.(V.29.) sz., 258/2012.(V.02.) sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 29 db határozat végrehajtásának elfogadását szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta:                     
 
346/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 507/2011.(X.13.)sz., 
12/2012.(I.30.) sz., 99/2012.(II.27.) sz., 148/2012.(III.26.) sz., 179/2012.(III.26.) sz., 
182/2012.(III.26.) sz., 216/2012.(IV.24.) sz., 241/2012.(V.02.) sz., 245/2012.(V.02.) sz., 
265/2012.(V.02.) sz., 266/2012.(V.02.) sz., 273/2012.(V.02.) sz., 291/2012.(V.29.) sz., 
292/2012.(V.29.) sz., 300/2012.(V.29.) sz., 303/2012.(V.29.) sz., 304/2012.(V.29.) sz., 
305/2012.(V.29.) sz., 306/2012.(V.29.) sz., 307/2012.(V.29.) sz., 308/2012.(V.29.) sz., 
314/2012.(V.29.) sz., 315/2012.(V.29.) sz., 319/2012.(V.29.) sz., 325/2012.(V.29.) sz., 
326/2012.(V.29.) sz., 328/2012.(V.29.) sz., 335/2012.(V.29.) sz., 338/2012.(V.29.) sz., 
258/2012.(V.02.) sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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II/2. 71/2012.(II.27.) sz. határozat módosítása (intézmények cafetéria juttatása) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, közölte, hogy a határozati 
javaslattal zárolásra kerül a cafetéria juttatás. Az idei évi költségvetéssel kapcsolatban sok az 
ismeretlen tényezı, többek között nem lehet tudni, hogy a kormány 8 milliárd Ft-os zárolása 
miként érinti az önkormányzatot. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
nagyon sok bizonytalanság van a költségvetésben, a közigazgatásban sok változás várható. 
Bizottsága elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
 
Siklósi István polgármester emlékeztetett, hogy a Pedagógusok Szakszervezetének 
Mezıberényi Szervezete kérte a juttatás biztosítását, de ennek ellenére a határozati javaslat 
meghozatala szükségessé vált.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
347/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 71/2012.(II.27.) sz. határozatát úgy 
módosítja, hogy a - a zárolás részbeni illetve teljes feloldásának lehetıségét legkésıbb a 2012. 
évi június havi Képviselı-testületi ülésen felül vizsgálja – szövegrész törlésre kerül.   
Felelıs: Siklósi István polgármester  
              Önkormányzati intézményvezetık 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
II/3. 72/2012.(II.27.) sz. határozat módosítása (intézmények költségvetésének felülvizsgálata) 
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte az intézmények által beküldött adatokat, sajnos 
azonban azok az információk, jogszabályi változások nem érkeztek meg, hogy a részletekrıl 
is dönteni lehessen. A határozati javaslatot, az elnapolást a szakbizottságok támogatták. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
348/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 72/2012.(II.27.) sz. határozatát úgy 
módosítja, hogy a határidı az alábbiakra változik: 2012. novemberi testületi ülés - a 2013. évi 
költségvetési koncepció tárgyalása. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Harmati László a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 
              Önkormányzati intézményvezetık  
Határidı: Intézkedésre azonnal, illetve 2012. novemberi testületi ülés – 2013 évi költségvetési   
                koncepció tárgyalása. 
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II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt arról, 
hogy a bizottság döntéseivel az idıarányos felhasználás jó, a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás száma a legmagasabb. 
 
 
Siklósi István polgármester is arról számolt be, hogy az idıarányos felhasználásnak 
megfelelnek a hozott döntések, továbbra is a temetési kölcsön futott túl a kereten, valamint az 
átmeneti segélytőzifa kiosztása miatt nem idıarányos a kimutatás. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
349/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Oktatási intézmények beszámolója, jogállásban történı változások 
 
 
Siklósi István polgármester köszönetet mondott az intézményeknek, hogy a szokásos 
menetrendtıl eltérıen, korábbi idıpontban bekért beszámolót idıre, és magas színvonalon 
elkészítették. A munkaterv szerint a jogállásban történı változásokat is szerette volna a 
testület most tárgyalni, de információk nem állnak rendelkezésre, nem tisztázódtak, mi lesz az 
oktatási intézményekkel.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága részletesen megtárgyalta a három intézmény beszámolóját, mit látnak 
eredményeknek, esetleg negatívumnak. Összességében azt állapították meg, hogy teljes, egész 
beszámolók érkeztek, az intézményekben megfelelı munka folyik a nevelés és oktatás 
területén is. A beszámolókat elfogadásra ajánlják, valamint támogatták, hogy a jogállásban 
történı változásokról késıbbi idıpontban tárgyaljon a testület. A gimnázium esetében 
bizonyos javításokat kell eszközölni, statisztikai számok módosulnak. A kollégium adatoknál 
a 2011. szeptember 1-jei állapot 312 fı, októberi adat 304 fı, a 2012. évi július 13-i adat 304 
fı, a novemberi adat 309 fı. Módosul továbbá a c. pontnál „bukott 1 tárgy általános részénél 
2, a zárójelben az 1 megmaradt. Az összes bukás adatnál az iskolai 6 helyett nyolcra változik, 
a zárjelben marad a (6).  A harmadik változás az 5. pontban van, a fél év helyett „tanév 
általános értékelése” a helyes megnevezés. Az oktatás, nevelésben dolgozóknak megköszönte 
egész éves munkájukat.  
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Siklósi István polgármester jelezte, hogy cél és feladatok összekeveredését említette meg a 
bizottsági ülésen, ezt nyílván szakmailag értékelik majd, akikre tartozik. Az esélyegyenlıség 
kérdéskörében úgy gondolja, teljes esélyegyenlıség nem lesz soha, az esélykülönbségek 
csökkentésére lehet törekedni az óvodában, iskolában. Az otthoni esélyhátrányokat nem 
tudják leküzdeni az intézmények. Egyetértett azzal, hogy az intézményben végzett munkát 
köszönje meg a testület. A bizottság által támogatott négy határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
350/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
2011/2012-es nevelési évrıl készült beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
351/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola 2011/2012-es nevelési évrıl készült beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
352/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium 
2011/2012-es nevelési évrıl készült beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
353/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete az „Oktatási intézmények 
beszámolója, jogállásban történı változások” napirendi pont „jogállásban történı változások” 
részét késıbbi idıpontban tárgyalja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. december 31. 
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IV./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
IV/1. Vízmővek Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerzıdés kiegészítése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Az tudni kell, hogy a Vízmővek 
által megállapított díjakat el kell fogadni a testületnek. Felhatalmazást kért, hogy a Békés 
Megyei Vízmővek Zrt-vel az üzemeltetési szerzıdés 1. számú kiegészítését aláírja. 
 
 
Körösi Mihály képviselı kérte jegyzıkönyvbe rögzíteni, hogy a Várkonyi utcánál sorozatos 
problémák vannak az ivóvízminıséggel, várják ennek végleges megoldását. Tudomása szerint 
polgármester úr eljárt az ügyben.  
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, hogy a Vízmőveknél több ízben jelezte a 
problémát, mind a három alkalommal azt a választ kapta, utána néznek. Elsı alkalommal arra 
hivatkoztak, hogy a visszasajtoló kút fúrása megkezdésével a tőzi-vízcsap a megnyitásával 
visszafele áramlás is történik arról a területrıl. Az a víz, amit a lakosok elıször behoztak, a 
fúrás elıtt volt. Véleménye szerint az alapvetı probléma azon a területen, hogy nincs 
megfelelı állapotban a vezetékrendszer, nem tudják olyan helyrıl mosatni, hogy a csırıl ne 
jöjjön vissza a lerakódás. Felújítással oldódhat meg a probléma. Az elıterjesztés határozati 
javaslatát, melyet a szakbizottságok elfogadásra ajánlottak, szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
354/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a Békés Megyei Vízmővek 
Zrt-vel 2008. október 13. napján létrejött üzemeltetési szerzıdés elıterjesztés szerinti bérleti 
díjjal kapcsolatos 1. számú kiegészítésével. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békés Megyei 
Vízmővek Zrt-vel az üzemeltetési szerzıdés 1. számú kiegészítését aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal, legkésıbb 2012. június 30. 
 
 
IV/2. Vagyonrendelet módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı elıre bocsátotta, hogy a mai ülésen több rendeletmódosítás 
tervezete készült el, ezek oka jogszabályi megfelelısség, technikai jellegő módosítások 
történtek. A vagyonrendelet a módosítás kapcsán megfelel az elıírásoknak, amely átdefiniálja 
a vagyontárgyak fogalmát. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a 
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módosítást, a rendelet megalkotását támogatták, melyhez minısített többségi (7 igen) 
szavazatra van szükség 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
26/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

16/2007.(VI.19.) sz. rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
IV/3. Állatok tartásáról szóló rendelet módosítása 
 
 

Dr. Földesi Szabolcs jegyzı elıvezette a Kormányhivatal észrevételét. A rendelet egy kissé 
aggályos rendelkezést tartalmaz, miszerint „Amennyiben az ebtartó különbözı nemő, ivarérett 
ebeket tart, úgy köteles az egyik nemhez tartozó ebet ivartalanítani.” A szabályozás kikerül a 
rendeletbıl. Szintén felhívta a figyelmet a Kormányhivatal arra, hogy az állatok tartásáról 
szóló 49/2005.(XI.28.) MÖK sz. rendelet 24.§-ában szabályozott panaszok, bejelentések 
kezelésérıl szóló rendelkezés felsıbb jogszabályokban már szabályozásra került. 
 
 
Harmati László képviselı jelezte, hogy az elıterjesztésben „azonos nemő ebek” szerepel, ez 
csak elírás. 
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatásával a 
rendelet-tervezeteket szavazásra bocsátotta. A rendeletek megalkotásához minısített többségi 
(7 igen) szavazatra van szükség. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 

27/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelete 
 

az állatok tartásáról szóló 49/2005.(XI.28) MÖK sz. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon 
kívül helyezésérıl 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 

 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 
28/2012.(VI.VI.26.) önkormányzati rendelete 

 
az állatok tartásáról szóló 49/2005.(XI.28) MÖK sz. rendelet módosításáról szóló 

5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépésérıl 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
 
IV/4. A köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló rendelet módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı elıadta, hogy a Kormányhivatal olyan jelzéssel élt, hogy a 
temetkezési szolgáltatást nyújtókkal szerzıdéskötést nem lehet rendeletben szabályozni. A 
rendelet-tervezet ennek megfelelıen lett elıterjesztve.  
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatával, kérte a 
rendelet megalkotását, melyhez minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
29/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelete 

 
a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
IV/5. SzőcsNet Kft.-vel helységbérleti szerzıdés módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a módosításra az ÁFA változás miatt került sor, 
valamint már a 2011. évi elıterjesztés tartalmazta, hogy a bérleti díj 2012. évtıl 56.750,-Ft/hó 
lesz, mely módosítás ez idáig nem lett végrehajtva. További módosítás, hogy a Megyei 
Bíróságoknál névváltozás történt, helyesen Gyulai Törvényszék a megnevezés. 
Szakbizottságok támogatták a szerzıdésmódosítás aláírását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
355/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szőcsnet Kft-vel 2011. december 
28-án kötött szerzıdés módosításával, mely a Mezıberény Fı út 4-6. szám alatti 
ingatlanrészre vonatkozik, az elıterjesztésben foglaltak szerint egyetért. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a SzőcsNet Kft-vel a 
szerzıdés módosítását aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal, legkésıbb 2012. június 30. 
 
 
IV/6. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat SZMSZ-ének módosítása 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette bizottsága 
által tett módosításokat, kérdése, beépítésre került-e az SZMSZ-be? 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója igen választ 
adott. A 3-as pont e.) pontjába került beírásra az érdekképviseleti fórum. Az 
igazgatáscsoportot átalakították gazdasági csoporttá, mert így maradt vezetıje a 
gazdaságvezetı. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kért az átdolgozott 
anyagból, és eredeti elıterjesztésként kezelve a módosításokat, javasolta az SZMSZ 
módosítás elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
356/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítását az elıterjesztésben foglaltak 
szerint, valamint az egységes szerkezető Szervezeti és Mőködési Szabályzatot jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Városi Humánsegítı 
és Szociális Szolgálat részére a határozatot küldje meg 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
IV/7. A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı a Kormányhivatal észrevételét jogosnak tartotta, részletesebben 
legyen szabályozva a kezelı a bérbeadó fogalma, feladata és a kezelıjognak a tartalma. A 
módosítást kérte elfogadni a testület részérıl. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
kiegészítését ismertette. A 17.§ (3) bekezdés a.) pont: „nyilvántartást vezet a lakásokról, 
helyiségekrıl, bérlıkrıl, a befizetett bérleti díjakról, hátralékokról,”. d.) pont: „ellátja azokat a 
feladatokat, amelyek a lakás- és helyiségkezelési, fenntartási, üzemeltetési, hibaelhárítási, 
karbantartási és felújítási tevékenységgel, valamint a helyiségek rendeltetésszerő használatra 
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átadásával, visszavételéve, a helyiségbérleti díjak és egyéb szolgáltatási díjak közlésével, 
beszedésével (behajtásával) kapcsolatosak,”. 
 
 
Siklósi István polgármester eredeti elıterjesztésként kezelve a módosítást, a rendelet 
megalkotását kérte, melynek megszavazásához minısített többségi (7 igen) szavazat 
szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 30/2012.(VI.26.)  önkormányzati rendelete 

 
a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 2/2012.(I.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
IV/8. Jászberénybe utazó hivatalos delegáció 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a város meghívást kapott Jászberénybe a 2012. 
július 28-án településükön megrendezésre kerülı Berényiek 17. országos találkozója kapcsán. 
4 fıs delegáció és egy mővészeti csoport venne részt a találkozón. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság javaslata alapján a költségként biztosított 120.000 Ft maximum összeggént kerüljön 
meghatározásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
357/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. július 28-án megrendezésre 
kerülı „Berény” utónevő települések találkozóján Jászberényben 4 fıs delegációval 
képviselteti magát. A delegáció vezetıjeként, Siklósi István polgármestert megbízza, hogy 
errıl a szervezıket értesítse és  szervezze meg a város mővészeti csoportjának bemutatóját. 
Az utazás költségeit, a maximum 120.000.- Ft-ot ( útiköltség-78.000.-Ft + ÁFA, ajándék, 
ebéd) a 842155 szakfeladat terhére hivatalos városi szintő feladatok finanszirozásának 
keretébıl (fedezet biztosítás 841126-0 szakfeladat dologi kiadási elıirányzatának emelésére) 
biztosítja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
IV/9. Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet 

módosítása 
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Dr. Földesi Szabolcs jegyzı elıadta, hogy  a Kormányhivataltól olyan észrevétel érkezett, 
hogy a rendeletben a hatályon kívül helyezett Ámr-re történt hivatkozás, ennek módosítása 
megtörtént a megfelelı hivatkozással.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért, a rendelet módosításához minısített többségi 
(7igen) szavazat szükséges. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
31/2012.(VI. 26.) önkormányzati rendelete 

 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 

6/2012.(II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
IV/10. Evangélikus Egyház kérése parádóhutai ingatlan üzemeltetésére 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az egyház kérelmét.  A továbbfoglalkoztatott 
pedagógusokkal történt egyeztetés után, üzemeltetésre kérnék a parádóhutai üdülıt, valamint 
néhány olyan helységet, mely a mőködésükhöz szükséges. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
határozati javaslatokkal élt. 5 év idıtartam a használatba adás, az egyéb helyiségek 
használatba adásánál a Városi Közszolgáltató Intézmény szerzıdik. Megállapodás keretében 
rögzítsék, hogy milyen feltételekkel használhassa az egyház a Tavasz utcai ingatlanrészeket. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
358/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Parádóhuta, Dobra u. 4. sz. alatti 
üdülıt (hrsz.: 1134) minimum 5 év idıtartamra a Petıfi Sándor Gimnázium jogutódjának 
használatába adja. Az 5 év letelte után a meghosszabbítás lehetıségét fenntartja 6 havi 
felmondási idı kikötésével. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. augusztus 21. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
359/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Nagy Sándort, a Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy a Petıfi Sándor Gimnázium jogutódjának 
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igazgatójával a Mezıberény, Tavasz u. 7. sz. alatti garázs (hrsz.14/2) használati jogának 
átadásáról megállapodást kössön. 
Felelıs: Nagy Sándor igazgató 
Határidı: 2012. augusztus 21. 
 
 
IV/11. Városi Közszolgáltató Intézmény létszámbıvítési kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a Városi Közszolgáltató Intézmény a 
gimnáziumtól a konyha átvételéhez kapcsolódóan kér többletlétszám engedélyezését.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke jelezte, 
amikor bizottsága tárgyalta az anyagot, számos információ nem állt rendelkezésre, nem is 
hoztak bizottsági határozatot.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága döntését 
ismertette. Javaslatuk, hogy ne engedélyezze a testület a kért álláshelyet. Az élelmezési 
központ gépkocsivezetését az intézmény saját gépkocsivezetıjével oldja meg. A takarítói 
létszám kérését sem tartották jogosnak. A konyhavezetıtıl azóta tudják, hogy nem csak 
konyhatakarításról van szó, hanem az étterem takarításáról is, munkaruha, abroszmosás is ott 
történt. Kérése az, ha nem is augusztustól, legalább szeptembertıl 1 fıt kapjanak.  
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jelezte, a 
gépkocsivezetıi 0,25 álláshelyet meg tudják oldani, de az 1 fı takarítói létszámot nem. Az 
élelmezési központ vezetıje meg is indokolta levelében az álláshely szükségességét. A 
konyhai részre szükséges megváltozott munkaképességő dolgozó alkalmazása, hogy az 
elıírásoknak eleget tegyenek. Az 1 fı takarító álláshelyet 2x4 órás megváltozott 
munkaképességő dolgozó foglalkoztatásával kívánják betölteni. Kéri a testületet, hogy az 1 
fıt engedélyezze. 
 
 
Körösi Mihály képviselı emlékeztetett arra, hogy a gimnázium átadásával kapcsolatban 
felvetıdött, hogy alkalmazási nehézségek adódhatnak, ha nincs még letisztázódva, várni 
kellene a döntéssel. 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, a gimnáziumtól nem érkezett ilyen jellegő 
jelzés. Személy szerint az 1 fı takarítói álláshelyet tudná támogatni, de ehhez többletforrást ne 
adjon az önkormányzat, saját bevételeibıl biztosítsa az intézmény.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke az idei évben 
elképzelhetınek tartotta, hogy az intézmény kigazdálkodja a költséget, jövıre ez már 
magasabb összeget jelent. A polgármester úr javaslatát támogatandónak tartotta.  
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Kovács Lászlóné képviselı javasolta, hogy a takarítói feladatot azzal a közfoglalkoztatottal, 
aki a gimnáziumban volt -mert már nem lesz rá jogosult-, kellene megoldani. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy az augusztusi ülésen sincs elkésve a döntés. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója felvetette, hogy a 
megváltozott munkaképességő foglalkoztatott felvételnek átfutási ideje van, augusztusi 
testületi ülés után pár nap alatt nem tudja felvenni. 
 
 
Kovács Edina képviselı közölte, hogy technikai munkakört a közfoglalkoztatottakkal be lehet 
tölteni, a rehabilitációs munkakör betöltése problémájával meg még egy intézményvezetı sem 
jött a testület elé, biztosan meg tudják oldani. 
 
 
 
Siklósi István polgármester fönntartotta javaslatát, hogy az 1 fı létszám kérdésére az 
augusztusi ülésen térjen vissza a testület, addig több információ birtokába juthatnak. Elsıként 
arról kért szavazást, hogy a 0,25 gépkocsivezetıi álláshelyet nem engedélyezik. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
360/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részérıl igényelt 0,25 fı álláshelyet (gépkocsivezetı feladatok ellátása) nem engedélyezi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Nagy Sándor igazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta, hogy az intézmény 1 fı (takarítási 
feladatok ellátása) foglalkoztatás kérésérıl az augusztusi ülésen történjem döntés. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
361/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részérıl igényelt 1 fı (takarítási feladatok ellátása) foglalkoztatás kérésérıl az augusztusi 
ülésen dönt.  
Felelıs:  Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. augusztusi testületi ülés 
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IV/12. Jelzıtábla kihelyezése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, jogosnak tartotta az észrevételt, 
nem szerencsés, hogy a városközpont parkolóját tehergépjármő foglalja el.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, 
mindennapos, hogy a nehéz gépjármő elfoglalja a parkolót. Bizottsága javasolja, legyen tiltó 
tábla kihelyezve, annak költségét a Városi Közszolgáltató Intézmény biztosítsa.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
362/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Széchenyi u. parkolójában a Fábafém volt telephelyével szemben a 
parkoló menetirány szerinti bejáratánál egy „Parkoló” jelzıtáblát helyezzen el, amit „3,5 t 
alatt” táblával egészítsen ki. 
A jelzıtábla beszerzésérıl és kihelyezésérıl a Városi Közszolgáltató Intézmény a 2012 évi 
költségvetése terhére gondoskodjon. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
Siklósi István polgármester 
 
 
IV/13. Extrém Sport Klub létrehozása – Tízváros Alapítvány 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság ülésén olyan döntés született, hogy 5 éves idıtartamra biztosítsa a piaccsarnok 
kihasználatlan részét Extrém Sport Klub mőködtetésére a testület. Számításra került, milyen 
bevétel keletkezhetne az ingatlan kiadásából, de annál fontosabb, hogy a gyerekeknek lesz 
helyük a gördeszkázásra, BMX kerékpározásra, rollerezésre, nem a forgalmas utcákon teszik 
ezt. A kért terület jó ideje üresen áll. Az alapítvány anyagi támogatást is kért a pálya 
kialakításához, ezt az önkormányzat anyagi helyzetét tekintve, személy szerint sem támogatja. 
Az írásos anyagukhoz pontosítás is érkezett, nem 4.350 eFt a teljes bekerülési összeg, hanem 
csak 4 millió Ft, illetve több aláírás is szerepel a támogatók részérıl.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, nem kis vitát 
váltott ki a kérelem, de döntésük, 5 évre (a minimum elhagyva az elıterjesztett javaslatból) 
használatra legyen oda adva a piaci csarnok egy része. Anyagi támogatást ne nyújtson a 
testület. 
 
 
Körösi Mihály képviselı egyetértett a sportolási lehetıség biztosításával, de a szerzıdésben 
legyen kikötve, amennyiben a piacnak szükséges lesz a területre, vissza lehessen venni, ne 
történjen olyan változtatás, amely visszafordíthatatlan.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke rávilágított arra, hogy igen 
magas összegő ráfordítással készül el a pálya, azért is döntött a bizottság az  5 éves idıtartam 
biztosítása mellett.  
 
 
Körösi Mihály képviselı módosító javaslattal nem élt. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által javasolt határozati 
javaslatokat bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
363/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tízváros Alapítvány számára 5 éves 
idıtartamra biztosítja a piaccsarnok kihasználatlan részét Extrém Sport Klub mőködtetésére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
364/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tízváros Alapítvány részére nem 
nyújt anyagi támogatást Extrém Sport Klub mőködtetésére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
IV/14. Óvodai engedélykérés maximális létszámtól való eltéréshez (262/2012.(V.02.)sz. hat) 
 
 

Siklósi István polgármester az óvoda által beadott elıterjesztést ismertette. A szakbizottságok 
tárgyalták a kérést, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az elıterjesztésben foglalt határozati 
javaslatot a számított létszám megjelölésével kiegészítve ajánlja elfogadásra. A „/” utáni 
számított létszám a sajátos neveléső igényő, illetve a hátrányos helyzető és a halmozottan 
hátrányos helyzető létszámot jelenti. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
365/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012-2013. nevelési évre a 
Mezıberényi Kistérségi Óvoda maximális csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul 
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veszi és az óvodai csoportok létszámát, maximális létszám túllépését, az alábbiak szerint 
engedélyezi:  
- Kálvin úti óvodában-kiscsoport 29/29 fı, középsı csoport 26/29 fı, nagycsoport 22/29 fı,    
- Kinizsi úti óvodában- középsı csoport 25/26 fı, nagycsoport 24/26 fı,  
- Mátyás király úti óvodában- nagycsoport 21/27 fı. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Gubis Andrásné intézményvezetı 
Határidı: értesítésre azonnal. 
 
 
IV/15. Osztály és csoport számok, létszámok alakulása a Mezıberényi Kistérségi Általános 

Iskolában 
 
 
Siklósi István polgármester az iskola esetében is a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
kiegészítésével bocsátotta szavazásra a határozati javaslatokat. A bizottsági ülésen is 
elmondta, hogy amikor 2012. év elején a testület arról döntött, hogy 5 elsı osztály indítását 
engedélyezi, akkor bizony komoly anyagi vállalást is tett a 2013-as évre már elıre, mert a 
szeptemberben indítandó osztályokat összevonni késıbb nem lehet. Esetleg a következı 
tanévben lehet gondolkodni róla, de szakmai szempontból nem szerencsés meglépni. Amiben 
esetleg dönthetett volna a képviselı-testület, hogy a következı évi költségvetés elıre látható 
legyen, ez a napközis csoportok számának a behatárolása. Azt tudni kell, hogy a 
meghatározott csoportszámot tanév közben nem lehet átszervezni, az állam tervei pedig még 
nem ismertek. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatokat ismertette, a 2. sz. javaslat esetében a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kiegészítésének figyelembevételével kérte a döntést 
meghozni.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
366/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012-2013. tanévben a Mezıberényi 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat részére 35 tanulócsoport, 12 napközis csoport és 1 kollégiumi 
csoport indítását engedélyezi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
367/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012-2013. tanévben a Mezıberényi 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes 
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Pedagógiai Szakszolgálat alábbi osztályaiban, a közoktatási törvényben meghatározottak 
szerint, az osztálylétszám túllépését és a létszámokat a következıképpen engedélyezi:  
- 2. a (német nemzetiségi): 25/27 fı;  
- 3. a (német nemzetiségi): 27/29 fı;  
- 3. c (emelt testnevelés): 27/30 fı;  
- 3. d (általános tantervő): 22/28 fı,  
- 3. c (általános tantervő): 21/28 fı;  
- 4. a (német nemzetiségi): 29/33 fı;  
- 4. c (emelt testnevelés): 25/28 fı;  
- 5. c (emelt testnevelés): 29/33 fı;  
- 5. d (általános tantervő): 27/35 fı;  
- 6. c (emelt testnevelés): 29/31 fı;  
- 6. d (általános tantervő): 26/32 fı;  
- 7. c (emelt testnevelés): 29/31 fı;  
- 8. a (német nemzetiségi): 31/32 fı;  
- 8. c (emelt testnevelés): 31/34 fı;  
- 8. d (labdarúgó): 28/31 fı;  
- 8. e (általános tantervő): 25/33 fı.  
A napközis csoportoknak nincs maximális létszámhatára. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
IV16. Intézményi átcsoportosítás 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetıje jelezte, hogy az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központnál az elıirányzat módosítás a 2011. évi költségvetés helyett a 2012. 
évi költségvetést érinti, gépelési hiba történt. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával a három 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
368/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testület az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése: 
4.alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
1.4.Bevételi elıirányzatán belül az egyéb mőködési bevételek                
1.4./ Támogatás értékő mőködési bevételi elıirányzatát megemeli:         11.670. eFt-al 
1. Kiadási elıirányzatán belül mőködési kiadások 
1.1. Személyi juttatások elıirányzatát megemeli                                         3.058. eFt-al 
1.2. Szociális hozzájárulási adó                                                                      825. eFt-al 
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát megemeli:                                             7.787. eFt-al 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
369/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
3. cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül  

Ellátottak pénzbeli juttatásának csökkentése:   8. 782 e Ft 
Ezzel egyidejőleg a  
- személyi juttatások elıirányzatának növelése:   2. 651 e Ft 
- munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatának növelése: 1. 131 e Ft 
- felújítási kiadások elıirányzatának növelése   5. 000 e Ft 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G igazgató 
Határidı: 2012. június 25. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
370/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
3. cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül  

Mőködési bevétel növekedése     100 e Ft 
Dologi kiadások növelése      100 e Ft 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G igazgató 
Határidı: 2012. június 25. 
 
 
IV/17. Átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester 12 db átcsoportosításról kért döntést. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, és a javított elıterjesztések, módosítások ismeretében, javasolta a 
határozatok meghozatalát.  

 
 

Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy a Városi 
Közszolgáltató Intézmény esetében 1,25 fı bér, járulék kivétele megtörtént, a bizottság 
javaslatában már az szerepel.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
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371/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
A Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 63 eFt-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 63 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 63 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 63 eFt-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 
 
372/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1) 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át                  csökkenti: 598 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                                 csökkenti: 598 eFt-tal 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevétel elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                           csökkenti: 598 eFt-tal 
 (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
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       6. Támogatás    
       6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át      csökkenti: 598 eFt-tal 
2) 
a) 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át               csökkenti: 3263 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások ei-át                                                         csökkenti: 3263 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás: -1741 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó: -471 eFt 
 1.3. Dologi kiadások: -1051 eFt 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevétel elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                        csökkenti: 3263 eFt-tal 
 (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
       6. Támogatás 
       6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  csökkenti  3263 eFt-tal 
b) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevétel elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                          megemeli: 157 eFt-tal 
 (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                                megemeli: 157 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 
 
373/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
A Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                          megemeli: 196 eFt-tal 
 (Idıskorúak járadéka) 



 23 

és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át megemeli: 196 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás                         megemeli: 196 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át      megemeli: 196 eFt-tal 
 (Idıskorúak járadéka) 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                        megemeli: 1220 eFt-tal 
 (Óvodáztatási támogatás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
      6. Támogatás 
       6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 1220 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás                      megemeli: 1220 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át    megemeli: 1220 eFt-tal 
 (Óvodáztatási támogatás) 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                          megemeli: 237 eFt-tal 
 (Adósságkezelés) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 237 eFt-tal 
 (Adósságkezelés) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
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374/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám.  
 1.3./Központosított elıirányzatok elıirányzatát megemeli: 80850 eFt-tal 
 (Arany János Tehetséggondozó Program) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 80850 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át megemeli: 80850 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát 12902 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó 3563 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát 5593 eFt-tal 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai elıirányzatát 48492 eFt-tal 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4.2. Felújítások elıirányzatát 10300 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 
 
375/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát megemeli: 76 eFt-tal 
 (Vállalkozók kommunális adója) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át  csökkenti: 76 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 
 
376/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
A Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1./5./ Mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát               csökkenti: 179 eFt-tal 
 (842155 szf. - Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai) 
 Hivatalos városi szintő kapcsolatok finanszírozása 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                               megemeli: 179 eFt-tal 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége) szovátai küldöttség utazási kiadására 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 
 
377/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1./3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1./3./ Központosított elıirányzatok elıirányzatát megemeli: 9448 eFt-tal 

(2012. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 549 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 149 eFt-tal 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 804 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 217 eFt-tal 
2./B alcím: Mezıberény Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát  2296 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát  620 eFt-tal 
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3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát  1710 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 462 eFt-tal 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 117 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 32 eFt-tal 
5. alcím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát  1173 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 317 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 841112 szakfeladat 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 35 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát   9 eFt-tal 
 841126-0 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 451 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 122 eFt-tal 
 841126-1 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 63 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 17 eFt-tal 
 841126-2 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 37 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 10 eFt-tal 
 841126-3 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 26 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát   7 eFt-tal 
 841133 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 82 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 22 eFt-tal 
 842421 szakfeladat 

1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 26 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát   7 eFt-tal 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1. Mőködési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás elıirányzatát 70 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát 18 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 
 
378/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Közétkeztetési Központ átadásával 
kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
- Mőködési bevételi elıirányzatát      megemeli     71.003 e Ft-tal 
 Kiadási elıirányzatán belül: 
- Személyi juttatás kiadási elıirányzatát   megemeli 8.533 e Ft-tal 
- Szociális hozzájárulási adó kiadási elıirányzatát megemeli 2.304 e Ft-tal 
- Dologi kiadási elıirányzatát    megemeli      60.166 e Ft-tal 
ezzel egyidejőleg  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi létszámváltozásról 
rendelkezik: 
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény létszámát megemeli: 
Engedélyezett dolgozói létszám 20,845 Fı 
Átlagos statisztikai állományi létszám (5 hónapra)  8,65 fı 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium létszámát csökkenti 
Engedélyezett dolgozói létszám 20,845 Fı 
Átlagos statisztikai állományi létszám (5 hónapra)  8,65 fı  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
    Szilágyi Tibor Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója 

   Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 
 
379/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Közétkeztetési Központ átadásával 
kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át  csökkenti: 1058 eFt-tal 

ezzel egyidejőleg  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át megemeli: 1058 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át  megemeli: 1058 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
ezzel egyidejőleg  
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
- Személyi juttatás kiadási elıirányzatát megemeli 597 e Ft-tal 
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- Szociális hozzájárulási adó kiadási elıirányzatát megemeli      161 e Ft-tal 
- Felhalmozási kiadási elıirányzatát    megemeli             300 e Ft-tal 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi létszámváltozásról 
rendelkezik: 
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény létszámát megemeli: 
Engedélyezett dolgozói létszám 1 fı 
Átlagos statisztikai állományi létszám (5 hónapra)  0,367 fı 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium létszámát csökkenti: 
Engedélyezett létszám:1 fı 
Átlagos statisztikai állományi létszám (5 hónapra): 0,367 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 
 
380/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.1. Mőködési bevételek ei-át csökkenti: 71003 eFt-tal 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át csökkenti: 77376 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások ei-át csökkenti: 148379 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás:  -52892 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó: -14282 eFt 
 1.3. Dologi kiadások: -81205 eFt 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  csökkenti: 77376 eFt-tal 

(Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át megemeli: 77376 eFt-tal 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi létszámváltozásról 
rendelkezik: 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium létszámát csökkenti 2012. augusztus 20-tól 
Engedélyezett létszám: 84 fı 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 
 
381/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 322/2012.(V.29.) sz. határozatot 
visszavonja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 
 
 
382/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át                  csökkenti: 533 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                                csökkenti: 533 eFt-tal 
 (Honlap karbantartása) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                                megemeli: 533 eFt-tal 

ezzel egyidejőleg  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át              csökkenti: 533 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
IV/18. Petıfi Sándor Gimnázium Alapító Okirat módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elterjesztést, melyet megtárgyalt az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság és elfogadásra ajánlja. Döntött a testület a mai ülésen arról, 
hogy a parádóhutai üdülı átadása augusztus 20-ával a Városi Közszolgáltató Intézményhez 
nem történik meg, hanem az egyháznál lesz kezelve. E módosítást eredeti elıterjesztésnek 
tekintve, szavazásra bocsátotta az alaptó okirat elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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383/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium Alapító 
Okiratának módosítását az elıterjesztésben foglaltak szerint, valamint az egységes szerkezető 
Alapító Okiratot elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal, legkésıbb 2012. július 10. 
 
(Az alapító okirat a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete.) 
 
 
IV/19. Petıfi Sándor Gimnázium Megszüntetı Okirata 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az augusztus 21-i dátummal átadott 
gimnáziumnál feladat nem maradt, hivatalosan meg kell küldeni a megszüntetı okiratot. 
Annyi kiegészítés hangzott el, hogy a rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekrıl 
ponthoz kerüljön beírásra, az alap megállapodásban és a közoktatási megállapodásban 
rendelkezett Mezıberény Város Önkormányzata szövegrész a megfelelı határozati számokkal 
együtt.  
 
 
Körösi Mihály képviselı néhány gondolatát osztotta meg a jelenlévıkkel a gimnáziumról. 
Egy intézmény megszőnése történik. A gimnázium 50 éve alakult meg, az elıdök áldozatos 
munkája eredményeként. Az eltelt idıszakban kiemelkedı tanáregyéniségek és diákok éltek, 
dolgoztak a falai között. A középiskola meghatározta a város képét, mindennapjait is. Az ott 
dolgozók mindenkor a kor követelményeinek figyelembevételével alakították az intézmény 
programját. Így lettek két-tannyelvővé 1987-tıl kezdve, késıbb bekapcsolódtak az Arany 
János Tehetséggondozó Programba. Emellett számítástechnikai oktatás, nyelvvizsga lehetıség 
is rendelkezésre állt a tanulóknak. Felépült a kollégium, a sportcsarnok, edzıtermek, valamint 
egy harmincezer kötetes könyvtár. A jelenlegi gazdasági környezet, az oktatási 
intézményekkel kapcsolatos, nem teljesen átlátható körülmények miatt lett meghozva a 
döntés, hogy az intézmény kezelését átadja az önkormányzat az evangélikus egyház számára. 
Megállapodás lett kötve a korábbi oktatási színvonal és értékek megtartására, ez biztató a jövı 
számára. Békés megye elsı gimnáziuma 1802-tıl 1934-ig éppen Mezıberényben mőködött az 
evangélikus egyház kezelésében, kimagasló eredménnyel. Szarvasra való költözésének 
gazdasági okai voltak. Megköszönte a gimnáziumban valamikor is dolgozó tanároknak 
odaadó munkájukat, a családoknak, hogy gyermekeik számára a mezıberényi gimnáziumot 
választották. Az itt végzett tanulóknak is köszönet, hogy tudásukkal öregbítették maguk, 
tanáraik és Mezıberény hírnevét. Jó kívánságát fejezte ki az ısszel induló új gimnázium 
valamennyi dolgozója és tanulója számára, kívánja, hogy a tudás magas színvonalú 
elsajátítása mellett hitben, lélekben is megújulva öregbítsék tovább a gimnázium hírnevét.  
 
 
Siklósi István polgármester adminisztratív, bürokratikus lépésnek, eszköznek érzékeli a 
döntést, egy üzemeltetés átadásról van szó, nem szőnik meg a gimnázium. Továbbra is 
magáénak érzi az intézményt, az elért eredmények Mezıberényé. Az ott dolgozó 
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pedagógusoktól azt kéri, hogy ugyanolyan eltökéltséggel, szakmai hozzáértéssel és 
következetességgel folytassák a gimnázium építését, mint ahogy azt elıdeik is tették, akik 
tevékenységét köszönet illeti meg. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a módosítással szavazása bocsátotta a 
megszüntetı alapító okiratot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
384/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium 
Megszüntetı Okiratát elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Megszüntetı 
Okiratról szóló határozatot, valamint a  Megszüntetı Okiratot a Magyar Államkincstár részére 
küldje meg 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal  
 
(A megszüntetı okirat a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete.) 
 
 
IV/20. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okirat módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az alapító okirat módosítására a gimnáziumtól 
átkerült feladatok, ingatlanok miatt kerül sor. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke felhívta a figyelmet, hogy 
a Parádóhutai üdülı nem kerül át a Városi Közszolgáltató Intézményhez. Ennek értelmében 
történik meg az alapító okirat módosítása. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
385/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztésben foglaltak szerint, valamint az egységes 
szerkezető Alapító Okiratot elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal, legkésıbb 2012. július 10. 
 
(Az alapító okirat a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete.) 
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IV/21. Csatornahálózatra való rákötési kampányon való részvétel 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Békés Megyei Vízmővek Zrt. a 
kampányhoz csatlakozó lakosság (fogyasztók) részére 5 hónapon át biztosítja a 
csatornaszolgáltatás díjmentességét, ha a kampány 3 hónapos idején belül ráköt a már 
meglévı rendszerre. Azon lakosok részére, akiknek nincs közvetlen rákötési lehetıségük a 
csatornahálózatra, a Zrt. vállalja, hogy a közterületre vonatkozó terveztetéseket elvégezteti és 
a terveket a csatornahálózatra rákötni szándékozó lakosok részére ingyenesen biztosítja. Ezen 
lakosok (fogyasztók) számára a 3 hónapos kampány a terv elkészültétıl kerül számításra. Ez 
egy jó anyagi lehetıség, hiszen az idei évtıl kezdve a talajterhelési díj egységdíját 120 Ft/m3-
rıl 1.200 Ft /m3-re emelte a törvényi rendelkezés. Mezıberénynek ezen belül 1,5-szeres 
szorzóval kell számolnia, ez azt jelenti, hogy 1.800 Ft/m3 a talajterhelési díj azoknak, aki elıtt 
elmegy a csatorna és nem kötnek rá. Az önkormányzat, hogy segítse a kampányt, javaslata az, 
hogy azoknál az érintetteknél, akik az idei évben rákötnek a csatornára, a 2012. évi 
talajterhelési díj elengedésre kerül. A szervezésben olyan segítséget ajánlott fel az 
önkormányzat, hogy a hivatal dolgozói kihordják az értesítéseket.  
A jogszabályi változások miatt a talajterhelési díjról szóló 50/2004.(XII.20.) MÖK számú 
rendelet módosítása is szükségessé válik. 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az elıterjesztett határozati javaslatok szavazásra 
bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
386/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a Békés Megyei Vízmővek 
Zrt. csatornarákötési kampány kezdeményezésével. 
Mezıberény Város Önkormányzata csatlakozik a Békés Megyei Vízmővek Zrt által 
meghirdetett kampányhoz és a településen 2012. június 29-tıl 2012. szeptember 30-ig 
csatornarákötési kampányt hirdet a mezıberényi fogyasztók (lakosok) részére. 
Azon fogyasztók részére, akiknek nem áll rendelkezésükre közvetlen rákötési lehetıség, 
ezáltal a rákötéshez tervek szükségesek, azon fogyasztók részére a 3 hónapos kampány akkor 
kezdıdik, amikor a Békés Megyei Vízmővek Zrt. által elkészíttetett tervek a fogyasztók felé 
ingyenes biztosításának lehetısége adott lesz. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békés Megyei 
Vízmővek Zrt-t, valamint a lakosságot (fogyasztókat) a csatornarákötési kampányon való 
részvételrıl értesítse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: intézkedésre azonnal, legkésıbb 2012. június 29. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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387/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az alábbi szempontok 
alapján a talajterhelési díjról szóló 50/2004.(XII.20.) MÖK számú rendelet módosításra 
kerüljön: 

- díjmentességek, díjkedvezmények felülvizsgálata 
- kerti csappal rendelkezık részére díjkedvezmény, díjmentesség biztosítása 
- 2012. december 31-ig csatornarákötık részére 2012. évre díjmentesség, vagy 

díjkedvezmény biztosítása 
A Képviselı-testület felhatalmazza dr Földesi Szabolcs jegyzıt, hogy a talajterhelési díjról 
szóló 50/2004.(XII.20.) MÖK számú rendelet módosítását testületi döntésre elıkészítse. 
Felelıs: dr Földesi Szabolcs jegyzı   
Határidı: 2012. augusztus 31. 
 
 
IV/22. Belvízrendezési program megállapodása 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy megint tolódni látszik a belvíz-elvezetési program 
megvalósulása. A konzorciumi ülésen alpolgármester asszony képviselte a várost, az 
egyeztetések eredményeként három határozati javaslat került elıterjesztésre, amely a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság döntését tartalmazza. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
388/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul a „Belvízrendezés az 
élhetıbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a 
csatlakozó társulati csatornán I. ütem” Konzorciumi Megállapodás módosításához, amelynek 
értelmében az önkormányzat részére megküldött dokumentumokat, határozatokat a 
polgármester által aláírva és faxon megküldve is érvényes jognyilatkozatnak, azaz 
szavazatnak kell tekinteni azzal, hogy amennyiben a faxon történı szavazás nem sikeres, 
akkor a személyes megjelenés mellett lehet érvényes szavazatot tenni. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Konzorciumi 
Megállapodás határozatban foglalt tartalmú módosítását aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
389/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete vállalja a „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó 
társulati csatornán I. ütem” Konzorciumi Megállapodás kapcsán az ÁFA kompenzációval 
megnövekedett önerı, mint többlet önerı összegének az általános tartalék terhére történı 
viselését. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Konzorciumi 
Megállapodás határozatban foglalt tartalmú módosítását aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
390/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó 
társulati csatornán I. ütem” fejlesztéshez kapcsolódóan kiadja Mezıberény Város 
Önkormányzatot terhelı önerı rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatát. 
 Amennyiben az önerıalapból a pályázathoz kapcsolódó önerı megtérítésre kerül, akkor 
annak igazolásával egyidejőleg a Képviselı-testület rendelkezésre bocsátja Mezıberény 
Város Önkormányzatot terhelı önerı összegét. 
Amennyiben az önerı fedezete pályázati forrásból nem kerül biztosításra, akkor a Képviselı-
testület a teljesítésigazolással leigazolt munkarészek elvégzésével egyidejőleg, a vállalkozói 
kifizetés kezdeményezésekor bocsátja az aktuális kifizetéshez arányosított önerıt a 
konzorcium rendelkezésére. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az önerı rendelkezésre 
állásáról szóló nyilatkozat kiadására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megjegyezte, már több 
mint öt éve zajlik ez a belvízrendezés, még egy kapavágás sem történt. 
 
 
IV/23. Mezıberény Hajnal u. 2-4.sz. társasházzá nyilvánítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a társasházzá nyilvánításra azért van szükség, 
hogy lehetıség nyíljon az ingatlan részben vagy egészben történı értékesítésére. Bizottságok 
nem tárgyalták a bejelentést. 
 
Észrevétel nem hangzott el a képviselık részérıl.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
391/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a tulajdonában álló Mezıberény, 
Hajnal u. 2-4. szám, 3714/1 hrsz. alatti ingatlant társasházzá kívánja nyilvánítani. 
Felhatalmazza a polgármestert a társasházzá nyilvánítással kapcsolatos ügyintézésre.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
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IV/24. 2012. évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos rendeletalkotás 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a rendelet megalkotását, az étkeztetés gyakorlatilag már 
beindult. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
32/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelete 

 
a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésrıl 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete./ 
 
 
IV/25. Egyéb bejelentés 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ügyrendi bejelentéssel élt. 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalt a TÁMOP - 3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák 
fejlesztése” címő pályázaton való részvételrıl, amely nem került fel a testületi ülés 
napirendjére. Kérte ennek pótlását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
392/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
javaslata alapján dönt a TÁMOP - 3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” címő pályázaton 
való részvételrıl. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, egy olyan pályázatról van szó, ahol önerıt nem kell 
biztosítani és remény szerint a megvalósulás után sem kell többletköltséggel számolni.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
393/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó támogatja a 
Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részvételét a TÁMOP - 3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák 
fejlesztése” címő pályázaton. 
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Felhatalmazza a polgármestert fenntartói támogató nyilatkozat aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Öreg István intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következı ülés idıpontja 2012. augusztus 27. 
Napirendje: 1./ Beszámoló Mezıberény Város 2012. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl, 
2./ A 2013. évi szemétszállítás és a közterületek rendben tartásának kérdései, 3./ Ifjúsági 
koncepció. 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a bizottságok, a hivatali 
dolgozók munkáját, ennek eredményeként a testületi ülés rövid idın belül tudott lezajlani. 
Megköszönte a jelenlévık figyelmét, érdeklıdését, kellemes nyarat kívánva az ülést 
befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják a munkát.  
 
 

k.m.f. 
 
 

                   Siklósi István                                                            Dr. Földesi Szabolcs 
                   polgármester                                                                     jegyzı 
 
 
 
                Szekeres Józsefné                                                         Barna Márton 
                  alpolgármester                                                               képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                               jkv.hitelesítı  
 
 
 


