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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 27-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-testületi tag részt 
vesz az ülésen. A jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Harmati László és Körösi Mihály képviselıket.  
 
 
Siklósi István polgármester a napirendi pontokat ismertette. A nyílt ülés bejelentéseként két 
elıterjesztés sürgıssége miatt került felvételre, az egyéb bejelentések keretében tájékoztatást 
ad a kastélyhoz kapcsolódó pályázatról, valamint a testületnek állást kellene foglalnia a strand 
nyitva tartásának meghosszabbításáról is, mivel mostanra érkeztek be a kért információk. A 
zárt ülésen az egyéb bejelentés keretében kerül elıterjesztésre a Magyar Evangélikus Egyház 
turisztikai projektben együttmőködés kérelme. Kérte az ismertetett napirend elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
426/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                        
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl       
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 57/2012.(II.10.)sz., 103/2012.(II.27.) sz., 

139/2012.(III.26.) sz., 140/2012.(III.26.) sz., 147/2012.(III.26.) sz., 170/2012.(III..26.) sz., 
172/2012.(III..26.) sz., 178/2012.(III..26.) sz., 217/2012.(IV.24.) sz.,  242/2012.(V.02.) sz., 
243/2012.(V.02.) sz., 244/2012.(V.02.) sz., 261/2012.(V.02.) sz., 276/2012.(V.02.) sz., 
278/2012.(V.02.) sz., 287/2012.(V.29.) sz., 297/2012.(V.29.) sz., 298/2012.(V.29.) sz., 
299/2012.(V.29.) sz., 311/2012.(V.29.) sz., 312/2012.(V.29.) sz., 313/2012.(V.29.) sz., 
316/2012.(V.29.) sz., 318/2012.(V.29.) sz., 321/2012.(V.29.) sz., 323/2012.(V.29.) sz., 
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324/2012.(V.29.) sz., 327/2012.(V.29.) sz., 332/2012.(V.29.) sz., 350/2012.(VI.25.) sz., 
351/2012.(VI.25.) sz., 352/2012.(VI.25.) sz., 354/2012.(VI.25.) sz., 355/2012.(VI.25.) sz., 
356/2012.(VI.25.) sz., 357/2012.(VI.25.) sz., 358/2012.(VI.25.) sz., 360/2012.(VI.25.) sz., 
362/2012.(VI.25.) sz., 364/2012.(VI.25.) sz., 365/2012.(VI.25.) sz., 366/2012.(VI.25.) sz., 
367/2012.(VI.25.) sz., 368/2012.(VI.25.) sz., 369/2012.(VI.25.) sz., 370/2012.(VI.25.) sz., 
371/2012.(VI.25.) sz., 372/2012.(VI.25.) sz., 373/2012.(VI.25.) sz., 374/2012.(VI.25.) sz., 
375/2012.(VI.25.) sz., 376/2012.(VI.25.) sz., 377/2012.(VI.25.) sz., 382/2012.(VI.25.) sz., 
383/2012.(VI.25.) sz., 384/2012.(VI.25.) sz., 385/2012.(VI.25.) sz., 386/2012.(VI.25.) sz., 
388/2012.(VI.25.) sz., 389/2012.(VI.25.) sz., 390/2012.(VI.25.) sz., 395/2012.(VI.25.) sz., 
396/2012.(VI.25.) sz., 397/2012.(VI.25.) sz., 398/2012.(VI.25.) sz., 399/2012.(VI.25.) sz., 
404/2012.(VI.25.) sz., 405/2012.(VI.25.) sz., 406/2012.(VI.25.) sz., 414/2012.(VI.25.) sz., 
415/2012.(VI.25.) sz., 421/2012.(VII.10.) sz., 422/2012.(VII.10.)sz., 424/2012.(VII.31.) sz., 
425/2012.(VII.31.) sz., 180/2012.(III.26.) sz., 181/2012.(III.26.) sz.,   238/2012.(V.02.) sz., 
152/2012.(III.26.) sz., 153/2012.(III.26.) sz., 393/2012.(VI.25.) sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Mezıberény Város Kulturális Koncepciója 2004-2009. érvényben tartása 
(57/2011.(I.31.) sz. hat.) 

II/3. Tájékoztatás a 2011/2012. évi tavaszi érettségirıl a Petıfi Sándor Gimnáziumban 
(257/2012.(V.02.) sz. hat.) 

II/4. Városi Közszolgáltató Intézmény által igényelt 1 fı foglalkoztatása 
(361/2012.(VI.25.) sz. hat.) 

II/5. Belvízrendezési program – áfa kompenzáció (389/2012.(VI.25.) sz. hat.) 
II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl (június, július hónap) 

III./ Beszámoló Mezıberény Város 2012. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
         III/1. Átcsoportosítások 

III/2. 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás 
III/3. Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl 

IV./ A 2013. évi szemétszállítás és a közterületek rendben tartásának kérdései 
V./ Ifjúsági koncepció (338/2011.(VI.27.) sz. hat.) 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Talajterhelési díjkedvezmények, mentességek felülvizsgálata 
VI/2. Polgármester Hivatal köztisztviselıire vonatkozó hivatásetikai alapelvek és az etikai 

eljárás szabályai 
VI/3. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtár egyes könyveinek természetes 

elhasználódás miatti törlési jegyzékeinek tudomásul vétele   
VI/4. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kérelme 
VI/5. A 2012. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 

kapcsolatok pályázat alapítványi támogatása 
VI/6. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
VI/7. NIF Zrt. kérelme 
VI/8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl, valamint a 

gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló önkormányzati rendeletek módosítása 
VI/9. Intézményi átcsoportosítás  
VI/10. Önkormányzat SZMSZ részét képezı Szakfeladat-rend módosítás 
VI/11. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
VI/12. Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
VI/13. Társulási megállapodások módosítása 
VI/14. Mezıberényi Szlovákok Szervezetének kérelme 
VI/15. Beruházások saját forrásának kötvény bevételbıl történı biztosítása (sürgısséggel) 
VI/16. Beruházás kötvény bevételbıl történı biztosítása (sürgısséggel) 
VI/17. Egyéb bejelentés 
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- kastélyhoz kapcsolódó pályázatról tájékoztatás 
- strand nyitva tartásának meghosszabbítása 

VII. Zárt ülés 
VII/1. Vételi ajánlat Mezıberény zártkert ingatlanokra (4891, 4892 hrsz.) 
VII/2. Csárdaszállás Agrár Rt. 
VII/3. Telekrész eladása a Lendon Invest Kft. részére 
VII/4. Geotermikus főtési rendszer üzemeltetése 
VII/5. Nagy Sándor továbbtanulási kérelme 
VII/6. A Mezıberényi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának fellebbezése 

köztemetés ügyben 
VII/7. Egyéb bejelentés 

 
 
I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.  
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette  a 2012. június 25-i zárt, július 10-i rendkívüli nyílt 
valamint zárt, és a július 31-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatokat. 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
  
 
427/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. június 25-i zárt, július 10-i 
rendkívüli nyílt valamint zárt, és a július 31-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
 I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl           
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos beszámolót. Kiegészítésként jelezte, hogy  
- a leírtakkal ellentétben nem kettı, hanem négy alkalommal került sor állampolgársági 

eskütételre az eltelt idıszakban>  
- a jászberényi Berény utónevő települések találkozója nem július 22-én, hanem 28-án zajlott; 
- a mobil flotta rendszerben több mint 1600 elıfizetı van, az új számlázás csak akkortól fog 

élni, amint az intézmények külön-külön aláírják a szerzıdést; 
- augusztus 23-án Kondorosan „belvízelvezetés az élhetıbb településekért program” 

konzorciumi ülésen vett rész Borgula Péterrel. Az ülésen döntés született arról, hogy a 
települések saját maguk végzik majd a közbeszerzést, és mintegy közvetlen beruházóként 
vesznek részt a kivitelezés lebonyolításában. Várhatóan emiatt a munkák csúszni fognak. 

- a mazsorett együttes az Európa bajnokságon 21 versenyzıcsapat közül elsı helyezést ért el, 
valamint Zavada Klaudia a kadet szólóversenyt nyerte meg. Eredményükhöz gratulált. 

 
A képviselık részérıl kérdés nem érkezett, a polgármester kérte beszámolója elfogadását.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
428/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl       
 
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 57/2012.(II.10.)sz., 103/2012.(II.27.) sz., 

139/2012.(III.26.) sz., 140/2012.(III.26.) sz., 147/2012.(III.26.) sz., 170/2012.(III..26.) sz., 
172/2012.(III..26.) sz., 178/2012.(III..26.) sz., 217/2012.(IV.24.)sz.,  242/2012.(V.02.) sz., 
243/2012.(V.02.) sz., 244/2012.(V.02.) sz., 261/2012.(V.02.) sz., 276/2012.(V.02.) sz., 
278/2012.(V.02.) sz., 287/2012.(V.29.) sz., 297/2012.(V.29.) sz., 298/2012.(V.29.) sz., 
299/2012.(V.29.) sz., 311/2012.(V.29.) sz., 312/2012.(V.29.) sz., 313/2012.(V.29.) sz., 
316/2012.(V.29.) sz., 318/2012.(V.29.) sz., 321/2012.(V.29.) sz., 323/2012.(V.29.) sz., 
324/2012.(V.29.) sz., 327/2012.(V.29.) sz., 332/2012.(V.29.) sz., 350/2012.(VI.25.) sz., 
351/2012.(VI.25.) sz., 352/2012.(VI.25.) sz., 354/2012.(VI.25.) sz., 355/2012.(VI.25.) sz., 
356/2012.(VI.25.) sz., 357/2012.(VI.25.) sz., 358/2012.(VI.25.) sz., 360/2012.(VI.25.) sz., 
362/2012.(VI.25.) sz., 364/2012.(VI.25.) sz., 365/2012.(VI.25.) sz., 366/2012.(VI.25.) sz., 
367/2012.(VI.25.) sz., 368/2012.(VI.25.) sz., 369/2012.(VI.25.) sz., 370/2012.(VI.25.) sz., 
371/2012.(VI.25.) sz., 372/2012.(VI.25.) sz., 373/2012.(VI.25.) sz., 374/2012.(VI.25.) sz., 
375/2012.(VI.25.) sz., 376/2012.(VI.25.) sz., 377/2012.(VI.25.) sz., 382/2012.(VI.25.) sz., 
383/2012.(VI.25.) sz., 384/2012.(VI.25.) sz., 385/2012.(VI.25.) sz., 386/2012.(VI.25.) sz., 
388/2012.(VI.25.) sz., 389/2012.(VI.25.) sz., 390/2012.(VI.25.) sz., 395/2012.(VI.25.) sz., 
396/2012.(VI.25.) sz., 397/2012.(VI.25.) sz., 398/2012.(VI.25.) sz., 399/2012.(VI.25.) sz., 
404/2012.(VI.25.) sz., 405/2012.(VI.25.) sz., 406/2012.(VI.25.) sz., 414/2012.(VI.25.) sz., 
415/2012.(VI.25.)sz., 421/2012.(VII.10.)sz., 422/2012.(VII.10.)sz., 424/2012.(VII.31.)sz., 
425/2012.(VII.31.)sz., 180/2012.(III.26.) sz., 181/2012.(III.26.) sz.,   238/2012.(V.02.) sz., 
152/2012.(III.26.) sz., 153/2012.(III.26.) sz., 393/2012.(VI.25.) sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el, a polgármester a beszámoló elfogadását 
szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
429/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 57/2012.(II.10.)sz., 
103/2012.(II.27.) sz., 139/2012.(III.26.) sz., 140/2012.(III.26.) sz., 147/2012.(III.26.) sz., 
170/2012.(III..26.) sz., 172/2012.(III..26.) sz., 178/2012.(III..26.) sz., 217/2012.(IV.24.) sz.,  
242/2012.(V.02.) sz., 243/2012.(V.02.) sz., 244/2012.(V.02.) sz., 261/2012.(V.02.) sz., 
276/2012.(V.02.) sz., 278/2012.(V.02.) sz., 287/2012.(V.29.) sz., 297/2012.(V.29.) sz., 
298/2012.(V.29.) sz., 299/2012.(V.29.) sz., 311/2012.(V.29.) sz., 312/2012.(V.29.) sz., 
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313/2012.(V.29.) sz., 316/2012.(V.29.) sz., 318/2012.(V.29.) sz., 321/2012.(V.29.) sz., 
323/2012.(V.29.) sz., 324/2012.(V.29.) sz., 327/2012.(V.29.) sz., 332/2012.(V.29.) sz., 
350/2012.(VI.25.) sz., 351/2012.(VI.25.) sz., 352/2012.(VI.25.) sz., 354/2012.(VI.25.) sz., 
355/2012.(VI.25.) sz., 356/2012.(VI.25.) sz., 357/2012.(VI.25.) sz., 358/2012.(VI.25.) sz., 
360/2012.(VI.25.) sz., 362/2012.(VI.25.) sz., 364/2012.(VI.25.) sz., 365/2012.(VI.25.) sz., 
366/2012.(VI.25.) sz., 367/2012.(VI.25.) sz., 368/2012.(VI.25.) sz., 369/2012.(VI.25.) sz., 
370/2012.(VI.25.) sz., 371/2012.(VI.25.) sz., 372/2012.(VI.25.) sz., 373/2012.(VI.25.) sz., 
374/2012.(VI.25.) sz., 375/2012.(VI.25.) sz., 376/2012.(VI.25.) sz., 377/2012.(VI.25.) sz., 
382/2012.(VI.25.) sz., 383/2012.(VI.25.) sz., 384/2012.(VI.25.) sz., 385/2012.(VI.25.) sz., 
386/2012.(VI.25.) sz., 388/2012.(VI.25.) sz., 389/2012.(VI.25.) sz., 390/2012.(VI.25.) sz., 
395/2012.(VI.25.) sz., 396/2012.(VI.25.) sz., 397/2012.(VI.25.) sz., 398/2012.(VI.25.) sz., 
399/2012.(VI.25.) sz., 404/2012.(VI.25.) sz., 405/2012.(VI.25.) sz., 406/2012.(VI.25.) sz., 
414/2012.(VI.25.) sz., 415/2012.(VI.25.) sz., 421/2012.(VII.10.) sz., 422/2012.(VII.10.)sz., 
424/2012.(VII.31.) sz., 425/2012.(VII.31.) sz., 180/2012.(III.26.) sz., 181/2012.(III.26.) sz.,   
238/2012.(V.02.) sz., 152/2012.(III.26.) sz., 153/2012.(III.26.) sz., 393/2012.(VI.25.) sz. lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Mezıberény Város Kulturális Koncepciója 2004-2009. érvényben tartása 

(57/2011.(I.31.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatot, melyet az 
Oktatási és Kulturális Bizottság kiegészítésével, határidı konkrét meghatározásával bocsátott 
szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
430/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete a Mezıberény Város Kulturális Koncepciója 
dokumentumot 2013. évi módosításig érvényben tartja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
             Körösi Mihály Okt. és Kult. Biz. elnök  
Határidı: 2013. december 31. 
 
 
II/3. Tájékoztatás a 2011/2012. évi tavaszi érettségirıl a Petıfi Sándor Gimnáziumban 

(257/2012.(V.02.) sz. hat.) 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a 
jelenlévıket, hogy Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı társával vettek részt a gimnáziumi 
érettségin. Jól felkészült gyerekekkel, hozzáértı, szakszerően kérdezı és az érettségit vezetı 
tanárokkal, érettségi elnökökkel találkoztak. A számadatok leírásra kerültek, elolvashatóak.  
 
 
Siklósi István polgármester kérte a tájékoztató tudomásulvételét.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
431/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi a Petıfi Sándor 
Gimnázium 2011/2012. évi tavaszi érettségirıl szóló tájékoztatást.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: augusztus 27. 
 
 
II/4. Városi Közszolgáltató Intézmény által igényelt 1 fı foglalkoztatása (361/2012.(VI.25.) 

sz. hat.) 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsága az 
elıterjesztett javaslattal egyetértett, nem javasolják, hogy jelenleg 1 létszámmal bıvüljön az 
intézmény létszáma. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
432/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem engedélyezi a Városi 
Közszolgáltató Intézmény részére az igényelt 1 fı álláshelyet (takarítási feladatok ellátására). 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor igazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
  
 
II/5. Belvízrendezési program – áfa kompenzáció (389/2012.(VI.25.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Kondoroson a konzorciumi 
ülésen elhangzott, hogy elıre láthatólag szeptember 17-ig dönteni kell közbeszerzés 
lebonyolításáról. A közbeszerzési szabályzat értelmében háromtagú elıkészítı 
munkacsoportot kell megnevezni. Személy szerint a legutóbbi közbeszerzést lebonyolító 
munkacsoportot fogja felkérni a feladatra. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
433/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete vállalja a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 
azonosító számú, „Belvízrendezés az élhetıbb településekért, komplex belvízrendezési 
program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” címő 
projekthez kapcsolódó áfa kompenzáció kapcsán szükséges 2.540.000 Ft többlet önerı 
finanszírozását, az általános tartalék terhére. 
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A Képviselı-testület visszavonja a 389/2012.(VI.25.) sz. határozatát, és felhatalmazza Siklósi 
István polgármestert, hogy a meghozott döntésrıl az érintetteket értesítse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl (június, július hónap) 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy az 
idıarányos felhasználás jó, a fıkönyvvel nincs még egyeztetve, de reményei szerint 
egyezıség lesz. Alaki hibát kért javítani, a táblázat készítıjénél még a korábbi ügyintézı neve 
szerepel. 
 
 
Siklósi István polgármester a két hónap tekintetében megerısítette, hogy idıarányos teljesítés 
történt. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
434/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, június-július hónapokban, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekrıl szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló Mezıberény Város 2012. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
 
 
III/1. Átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a költségvetést érintı, 12 db átcsoportosításról 
rendelkezı határozati javaslatot, melyet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlott. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
435/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
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 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 3203 eFt-tal 
 (2011. évi normatíva elszámolás után járó pótigény) 
 /Békési Kistérségi Társulástól/ 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                              megemeli: 3203 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                             megemeli: 26 eFt-tal 
 (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
 /Békési Kistérségi Társulás: kistérségi normatíva változás miatt/ 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                                  megemeli: 26 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
436/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át csökkenti: 1000 eFt-tal 
 (370000-7 szakf. – Szennyvízhálózati 
 rekonstrukciós munkák elvégzése) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 1000 eFt-tal 
 (370000-6 szakf. –  Ivóvíz-hálózati 
 rekonstrukciós munkák elvégzése) 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 35 eFt-tal 
 (DAOP 2009/3.2.1. Buszváró, buszöblözet kialakítása 
 421100-1 szakfeladat - Közösségi közlekedés fejlesztése) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
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 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át  csökkenti: 35 eFt-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át csökkenti: 100 eFt-tal 
 (8414031-23 szakf. – Város-, községgazd. m.n.s. szolg. 
 Telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetés) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 100 eFt-tal 
 (8414031-23 szakf. – Város-, községgazd. m.n.s. szolg. 
 Telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetés) 
D) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 1300 eFt-tal 
 (841403-29 szakf. Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok 

épületének tetıfelületén napelemek telepítése) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 5. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 5.1. Fejlesztési célú tartalék ei-át csökkenti: 1300 eFt-tal 
 (Zárolt kötelezettséggel terhelt tartalék) 
E) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4./2. Felújítások ei-át csökkenti: 600 eFt-tal 
 (841403-4 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg. 
 BM. Vízmővek Zrt. Hálózat karbantartás – felújítás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 600 eFt-tal 
 (841403-4 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg. 
 BM. Vízmővek Zrt. Hálózat karbantartás) 
F) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át csökkenti: 550 eFt-tal 
 (841403-5 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg 

Geotermikus energia felhasználásra pályázati saját erı) 
és ezzel egyidejőleg: 

1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 550 eFt-tal 
 (841403-5 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg 

Geotermikus energia felhasználásra pályázati saját erı) 
G) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
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 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 20 eFt-tal 

4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 2000 eFt-tal 
 (853000 szakf. PSG természettudományos labor kialakítása) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át  csökkenti: 2020 eFt-tal 
H) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át csökkenti: 1200 eFt-tal 

 (8904431-1 Közfogl. mintaprogram - Mezıgazdaság) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 1200 eFt-tal
 (8904431-1 Közfogl. mintaprogram - Mezıgazdaság) 

I) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatások ei-át csökkenti: 1100 eFt-tal 

 (8904431-4 Közfogl. mintaprogram - Erdı) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 1100 eFt-tal 

 (8904431-4 Közfogl. mintaprogram - Erdı) 
J) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 2. Felhalmozási bevételek 
 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 
 2.1./ Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése ei-át csökkenti: 30894 eFt-tal 
 (841126-0 szakf. Önk. és társ. ált. végr. ig. tev.) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 2. Felhalmozási bevételek 
 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 
 2.1./ Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése ei-át megemeli: 30894 eFt-tal 
 (841154-0 szakf. Az önkormányzati vagyonnal 

való gazdálkodással kapcsolatos feladatok) 
K) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.1. Mőködési bevételek ei-át megemeli: 562 eFt-tal 
 (421100-5 szakf. Városközpont rehabilitációja 

 Kamatbevétel átvezetése) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
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 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 562 eFt-tal 
 (421100-5 szakf. Városközpont rehabilitációja 

 Kamatbevétel átvezetése) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
437/2012.(VIII.27.) 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: 1 eFt-tal 

(2012. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1. Mőködési kiadások 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát megemeli:1 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
438/2012.(VIII.27.) 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 költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                              megemeli: 4 eFt-tal 
 (Idıskorúak járadéka) 
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: 4 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 4 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
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 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 4 eFt-tal 
 (Idıskorúak járadéka) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
439/2012.(VIII.27.) 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 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 25 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: 25 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 25 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: 25 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: 
 
 
440/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1./3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1./3./ Központosított elıirányzatok ei-át    megemeli:3638 eFt-tal 

(Prémiumévek program) 
 /841901 szakfeladat/ 
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és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1./4. Egyéb mőködési bevételek 
 1./4./ Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát    csökkenti: 3638 eFt-tal 

(Prémiumévek program) 
/841901 szakfeladat/ 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
441/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, 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 kv-i tám.  
 1.3./Központosított elıirányzatok elıirányzatát megemeli: 3564 eFt-tal 
 (Gyermekszegénység elleni program 
 keretében nyári étkeztetés) 
 /841901 szakf./ 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát  megemeli: 3564 eFt-tal 
 (Gyermekszegénység elleni program 
 keretében nyári étkeztetés) 
 /841901 szakf./ 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám.  
 1.3./Központosított elıirányzatok elıirányzatát megemeli: 423 eFt-tal 
 (Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás) 
 /841901 szakf./ 
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: 423 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át megemeli: 423 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
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4. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát  megemeli: 423 eFt-tal 
 (Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás) 
 /841901 szakf./ 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám.  
 1.3./Központosított elıirányzatok elıirányzatát megemeli: 110 eFt-tal 
 (Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás) 
 /841901 szakf./ 
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: 110 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át megemeli: 110 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
4. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát  megemeli: 110 eFt-tal 
 (Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás) 
 /841901 szakf./ 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
442/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1./5./ Támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatát                    megemeli: 83 eFt-tal 
 (841127 szakfeladat – Helyi nemz. önk. igazg. tev. 
 Nemzetiségi önkormányzatok kamatainak átvezetése) 
  - CNÖ: 16 eFt 
  - NNÖ: 45 eFt 
  - SZNÖ: 22 eFt 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
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 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                                 csökkenti: 83 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
443/2012.(VIII.27.) 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 költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                          csökkenti: 240 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 csökkenti: 240 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás                          csökkenti: 240 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    csökkenti: 240 eFt-tal 
 (Óvodáztatási támogatás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
444/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 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 kv-i tám.  
 1.3./Központosított elıirányzatok elıirányzatát csökkenti: 25445 eFt-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
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 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám. 
 1.3./ Egyéb központi támogatás elıirányzatát  megemeli: 25445 eFt-tal 
 (Bérkompenzáció) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
445/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 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 hozzájárulás ei-át  csökkenti: 313 eFt-tal 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át                      csökkenti: 4 eFt-tal 
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  csökkenti: 317 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át csökkenti: 317 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát  csökkenti: 246 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát                                csökkenti:   67 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                                 csökkenti:     4 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át                                                  csökkenti: 1923 eFt-tal 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át                      csökkenti: 2 eFt-tal 
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             csökkenti: 1925 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
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3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át                csökkenti: 1925 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása elıirányzatát                             csökkenti: 1925 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
446/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, 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 kv-i tám.  
 1.3./Központosított elıirányzatok elıirányzatát megemeli: 1632 eFt-tal 
 (2011. évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át  megemeli: 1632 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám. 
 1.3./ Egyéb központi támogatás elıirányzatát  megemeli: 852 eFt-tal 
 (2012. évi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át  megemeli: 852 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
III/2. 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás 
 
 
Siklósi István polgármester kérte az elıirányzatok változása okán a rendelet módosítását. A 
költségvetésben sok fejlesztési költség van, valamint az intézmények teljes költségvetése 
szerepel, ideértve a Polgármesteri Hivatalt is.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy bizottsága 
javasolja elfogadásra a rendeletmódosítást. A rendeletben lehet látni az általános tartalék 
alakulását, mely félévkor 40.511 eFt összeggel szerepelt, tehát van bizonyos tartalék a nem 
várt hirtelen kiadásokra.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását, melynek 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
33/2012.(VIII.28.) számú önkormányzati rendelete 

 
Mezıberény Város Önkormányzata  

2012. évi költségvetésérıl  
szóló 6/2012.(II. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
/ A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
III/3. Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az I. félévi költségvetés alakulását. A bevételi 
elıirányzat 61,4%-ban teljesült, a kiadási elıirányzat ennél alacsonyabb (38,4%) mértéket ért 
el. Elmondható, hogy az intézmények a kiadásaikat, bevételeiket nagyjából idıarányosan 
teljesítették. Véleménye szerint egy takarékos, nagy odafigyeléssel végrehajtott I. félévi 
költségvetés került a képviselık elé. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiemelte, óriási összeg a 6 
milliárd forint. Azt azért tudni kell, hogy az egyik legnagyobb költségigényes intézményt, a 
gimnáziumot, szeptember 1-tıl az egyház mőködteti. A helyi adóbevételek összességében, 
idıarányosan jól teljesültek (57,6%). A kiadásoknál a felhalmozási és a felújítási kiadások 
idıarányosnál jóval kisebb mértékben teljesültek, de a geotermikus energia beruházás II. 
félévben lesz elszámolva, ki fogja „egyenesíteni” a felhalmozási kiadást. A felújításra nem 
lett magas összeg betervezve, eddig is csak 6,7%-ban teljesült, II. félévben több munka vár 
elvégzésre. Kérdése, hogy járdafelújítás fog-e történni? A költségvetés tartalékállománya is 
megfelelı, kérdése ezzel kapcsolatban, hogy a volt Bútoripari Rt ingatlan eladásából, 
júliusban befolyt 10 millió Ft + ÁFA összeg az általános tartalékot fogja növelni, vagy a 
kötvény kockázati eleme csökken vele? Bizottsági ülésen felvetıdött kérdés, hogy a társult 
önkormányzatok (Bélmegyer, Murony) hátralékaikat miként tudják rendezni? Ígéretet adtak a 
megfizetésre, de sokáig nem tudja finanszírozni az önkormányzat a két település oktatását, 
inkasszó benyújtása is elıtérbe kerülhet. Bizottsága elfogadásra ajánlja a beszámolót, 
határozati javaslat megszavazását. 
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Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezetı kérte az utólag kiküldött javításokat eredeti 
elıterjesztésként kezelni, a beszámolót annak értelmében fogadja el a testület. A felvetett 
kérdésekre válasza, hogy a felhalmozási bevételnél összességében 74.900 eFt volt betervezve, 
amíg ezt a bevételi szintet nem éri el az önkormányzat, átcsoportosításról nem lehet 
intézkedni. A két településnek levél lett küldve, amennyiben idıarányosan nem teljesítik a 
hozzájárulásokat, akkor inkasszó kerül benyújtásra. 
 
 
Siklósi István polgármester a felújításokkal kapcsolatos kérdésre tudatta, hogy járdafelújításra 
4 millió Ft lett betervezve a költségvetésben, milyenségérıl nincs döntés. Jelenleg lakossági 
összefogással történik egy utcában járdafelújítás, ahhoz az anyagot az önkormányzat 
biztosítja. Remény szerint közhasznú foglalkoztatottakkal a leginkább balesetveszélyes 
járdaszakaszok javítása az ısz folyamán elvégzésre kerülhetnek, hasonlóképpen, mint ahogy 
nyár elején a Városi Közszolgáltató Intézmény dolgozói az Oroszlán gyógyszertár környékén 
végeztek javítási munkát. Személy szerint arra hívta fel a figyelmet, hogy a gimnázium 
átadásával kapcsolatos pénzügyi egyeztetés igényel majd odafigyelést, nem ismert teljesen 
mibıl adódik az intézmény bevételének 61,7%-os idıarányos teljesülése. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
447/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés   
bevételeit         6.274.782 eFt   elıirányzattal       
              3.851.292 eFt    teljesítéssel,     (ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel: 1361 eFt)  
kiadásait          6.274.782 eFt   elıirányzattal       
              2.409.139 eFt    teljesítéssel,     (ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás: 8703 eFt) 
az egyenleget 1.442.153 eFt-tal jóváhagyja,  
és a 2012. évi költségvetés alapján a 2012. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
 
IV./ napirend  
 
Tárgy: A 2013. évi szemétszállítás és a közterületek rendben tartásának kérdései 
 
 
Siklósi István polgármester a kiküldött anyag szerint kérte a napirend elhalasztását, 
információk alapján szeptember, október hónapban jogszabályi változások várhatóak. 
Mostani ismeretek szerint a jelenlegi mőködési keretek között a következı évben is mőködı 
képes lesz a helyi szemétszállítás. A jövı évre vonatkozóan, a munka elvégzésére 
szolgáltatóval októberben megállapodást kell kötni. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
448/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi 
munkatervében augusztusi testületi ülésre tervezett „A 2013. évi szemétszállítás és a 
közterületek rendben tartásának kérdései” napirendi pontot késıbbi testületi ülésen tárgyalja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: legkésıbb 2012. októberi testületi ülésre 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Ifjúsági koncepció (338/2011.(VI.27.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy valamennyi bizottság véleményezte az 
elıterjesztett koncepciót. Fontos dolog az ifjúsággal foglalkozni.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke jelezte, hogy az ifjúsági 
koncepció jóváhagyása után, egy másik nagy feladatnak kell eleget tenni, cselekvési tervben a 
konkrét megvalósításra váró dolgokat kell szerepeltetni. A koncepcióban rögzítésre került, 
hogy az ifjúsági korosztály 0-29 év. Ismert helyzet, hogy egyre csökken az aktív fiatalok 
munkahelyi lehetısége, a tanulmányaikat sokan elhúzzák, valamint a házasságkötések, ebbıl 
következıen a gyermekvállalás idıpontja is 30 év fölé helyezıdött. A koncepcióban ki lett 
mutatva, hogy Mezıberényben vannak olyan csoportok, amelyek különösen hátrányos 
helyzetőek. Fontosnak tartja a bevezetı rész végén leírtakat: „Úgy kell tekinteni a fiatalokra, 
mint a változások hordozóira, valódi erıforrásra.” Tájékoztatásként az írásos anyagból 
ismertette az általános alapelveket. Kiemelte, hogy a leírtakból akkor lehet megfelelı valóság, 
ha a kidolgozásra váró cselekvési terv a város fiataljai számára elérhetı, végrehajtható lesz. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
véleményezését, kiegészítését ismertette, melyet eredeti elıterjesztésként kért kezelni. 
Személy szerint a módosításból kérte kivenni a 6.3.1. alcím pontnál a „megteremteni” szót. 
Összeszedett munkának ítélték a koncepciót. Számára fontos meghatározás, hogy „a 
koncepció segít abban, hogy Mezıberény város fiataljai megismerjék a város demokratikus 
közéletének rendszerét”.  Fontos továbbá, hogy a fiatalok bekapcsolódjanak a munkába.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága az összes kiegészítéssel eredeti elıterjesztésként kezelve, támogatja a koncepció 
elfogadását. Náluk az fogalmazódott meg, hogy az ifjúság megtartása munkahelyek 
biztosításával, reális keresettel oldódhatna meg. Személy szerint javasolja a cselekvési tervbe 
venni, -a koncepcióban tévesen van erısségként kiemelve-, hogy hozzáférhetı, ingyenesen 
használható sportolási lehetıségek biztosítva legyenek. A koncepció készítıinek gratulált, 
szép munka. 
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Siklósi István polgármester egyetértett az elmondottakkal, munkahely teremtése sok 
problémát megoldana, de azon túl is, a fiatalokkal foglalkozni szükséges. A cselekvési 
tervben ütemezve lesz, mik a legfontosabb lépések. Pénz kérdése sok minden, de pl. a 
sportcsarnok, termek használatánál az idıpontok egyeztetése sem kis feladat. 
 
 
Kovács Edina képviselı gratulált az alapos munkát készítıknek. A fiatalok megtartásánál a 
munkahelyeken túl, legfontosabb szerepe a közösségben való szabadidı eltöltés 
biztosításának van. A cselekvési terv elkészítésénél legyenek bevonva a fiatalok, ismerni kell 
véleményüket.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiemelte, hogy bizottsága 
is, a kiegészítésekkel elfogadásra ajánlja az igén szép, tartalmas munkát. Az 
önkormányzatoknál eléggé behatárolt az anyagi lehetıség, a fiatalokat rengeteg külsı hatások 
érik, pl. médián keresztül is, de legfontosabb szerepe a családnak van. Véleménye szerint a 
koncepció jó irányt mutat. Mezıberény intézményi ellátottsága nem rossz, a fiatalok sok 
helyre tudnak menni. A sportlétesítmények is megfelelıek, technikai kérdés az 
igénybevételük beosztása. A civilszervezetek, egyházi szervezetek, sportegyesületek nagyon 
sok fiatalt foglalkoztatnak. Remélhetıleg néhány év múlva pozitív hatások is érezhetıek 
lesznek, a koncepció elfogadása után egy jó cselekvési tervet kell készíteni.  
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı véleménye szerint a fiataloknak adott a sportolási 
lehetıség, pl. a Martinovics utcán a szabadtéri pálya nyitva tart, van házirendje. Egy 
sportcsarnok, tornaterem használata pénz kérdése is, a képviselı-testületnek az anyagi oldalt 
is biztosítani kell, a cselekvési tervet annak függvényében kell összeállítani.  
 
 
Barna Márton képviselı fontosnak tartotta az ifjúsággal foglalkozni, várják is, hogy az 
önkormányzat mellettük legyen. Nagyon jó, hogy a koncepció elkészült, további lépés a 
cselekvési terv elkészítése.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megköszönte a 
hozzászólásokat. Az ifjúsági koncepció kialakításában országosan is az elsık között van az 
önkormányzat. Az elfogadott koncepció felkerül a városi honlapra. Az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság azon döntésével nem ért egyet, hogy a 6.2.2. alcím bıvüljön az 
alábbi ponttal: „Elısegíteni a fiatalok médiában való megjelenését”, ismétlésnek érzi. A 
médiát eszközként tekinti ebben az esetben, ezért nem kapott külön pontot, viszont a 
cselekvési terv részét kell képeznie, valamint a kulturális koncepcióban is megtalálható. 
Megköszönte a koncepció elkészítésében közremőködık munkáját. 
 
 
Siklósi István polgármester a testület megerısítését kérte, hogy az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság kiegészítése, Debreczeni Gábor észrevételével, a koncepció részét 
képezze-e? 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
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449/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Mezıberény 
Város Ifjúsági Koncepció az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság által tett 
kiegészítéssel kerüljön elfogadásra.  
 
 
Siklósi István polgármester a kiegészítésekkel pontosított koncepció elfogadását bocsátotta 
szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
450/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Ifjúsági 
koncepcióját -2012-2014.- elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Körösi Mihály Okt. és Kult. Biz. elnök 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI./ napirend 
 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
VI/1. Talajterhelési díjkedvezmények, mentességek felülvizsgálata 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. Talajterhelési díjszámításnál 
Mezıberény esetében, a területi szorzó alapján tizenötszörös emelkedés kalkulálható. Akinek 
lehetısége van rákötni a szennyvízhálózatra, az tegye meg, az elfogyasztott ivóvíz után 
nagyon jelentıs összeget kell fizetni talajterhelési díjként. Új rendelet lett alkotva, egy alap és 
négy módosító rendelet hatályon kívül helyezése történne meg az elıterjesztés értelmében. A 
rendelet mellékletét képezı őrlap évek óta mőködı formáció, kérné elfogadását.  
 
 
Siklósi István polgármester a szakbizottságok javaslatával a két rendelet megalkotását 
szavazásra bocsátotta. Felhívta a figyelmet, hogy a csatornarákötéseket tegyék meg azok, 
akiknek technikailag adott a rendszerre való rákötés, mivel 2012. évre díjmentességet kapnak. 
A Vízmővek Zrt. az idei évben különbözı akciókkal, elsısorban a tervezéssel kapcsolatos 
költségek átvállalásával segíti a rákötést. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
34/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelete 

 
a talajterhelési díjról 

 
/A rendelet szó szerint szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
35/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelete 

 
a szennyvízcsatornára való rákötés után fizetendı hozzájárulás mértékérıl szóló 

45/2005.(XI.2.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 

/A rendelet szó szerint szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
VI/2. Polgármester Hivatal köztisztviselıire vonatkozó hivatásetikai alapelvek és az etikai 

eljárás szabályai 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette a szabályzatot, amely alapvetıen teljesen rugalmas 
keretek között került kialakításra, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság által javasolt 
általános magatartási normákkal kiegészítése megtörtént.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a 
jelenlévık tájékoztatása érdekében felolvasta a bizottsága által tett javaslatokat. Kérte a 
végelegesként kiosztott szabályzat elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
451/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala köztisztviselıire vonatkozó hivatásetikai 
alapelveket és az etikai eljárás szabályait jelen határozathoz mellékelt formában elfogadja, 
egyúttal felhatalmazza Dr. Földesi Szabolcs jegyzıt, hogy az elfogadott szabályzatot a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói számára közzétegye. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
/A határozat melléklete a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
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VI/3. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtár egyes könyveinek természetes 
elhasználódás miatti törlési jegyzékeinek tudomásul vétele   

 
 
Siklósi István polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság által tudomásulvételre ajánlott 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
452/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKK 
Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány 
ellenırzésérıl (leltározásáról) és az állományból történı törlésrıl szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a 2/2012, 
3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 7/ 2012, törlési jegyzéken felsorolt könyveket törölte.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: augusztus 27. 
 
 
VI/4. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy az egyesület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtását célzó pályázati felhívásra a 1016770 azonosító számú 
„Promóciós és marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére” 
célterületre benyújtott nyertes pályázat elıfinanszírozásához és eredményes megvalósításához 
szükséges 15 millió forintot az érintett települések között lakosság arányosan kívánja 
felosztani, a kifizetés három évre lebontva történne meg. Ennek fejében segítené a város 
turisztikai kiajánlását, a térségben való szerepének erısítését.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiemelte, hogy 
utófinanszírozású pályázatról van szó, a három részletben történı megfizetett összeget az 
önkormányzat 2014. év végén kapná vissza. Bizottsága elfogadásra ajánlja a határozati 
javaslatot. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérte a határozati javaslatba fogalmazni, hogy legkésıbb 2014. 
novemberében, a visszafizetés egy összegben történjen meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosító javaslattal bocsátotta szavazásra a határozati 
javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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453/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtását célzó pályázati felhívásra a 1016770 azonosító számú „Promóciós és marketing 
tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére” célterületre benyújtott, majd 
elnyert pályázat elıfinanszírozásához hozzájárul és annak költségeit összesen 859.447,- Ft - a 
következık szerinti bontásban 2012. október: 57.296,- Ft; 2013. január: 630.261,- Ft; 2014. 
február: 171.889,- Ft – összeget elfogadja azzal, hogy a szakaszosan átadásra kerülı 
összegeket a szervezet legkésıbb 2014. novemberében az önkormányzat részére egy 
összegben visszafizeti. A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 
külön megállapodás aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. augusztus 31. 
 
 
VI/5. A 2012. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 

kapcsolatok pályázat alapítványi támogatása 
 
 
Siklósi István polgármester két alapítvány esetében kérte az Oktatási és Kulturális Bizottság 
által elıterjesztett, összesen négy határozat meghozatalát. A bizottság átruházott hatáskörben 
dönthet a támogatások összegérıl, kivéve az alapítványok által beadott pályázatok esetében.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
454/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés egyéb 
mőködési és felhalmozási kiadásokon belül az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott 
hatáskörébıl a 890302 szakfeladat városi rendezvények elıirányzatát 30.000,-Ft-tal csökkenti, 
egyben ugyanazon szakfeladaton belül az alapítványok támogatására Képviselı-testületi 
hatáskörbe 30.000,-Ft elıirányzatot biztosít. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
455/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Spektrum Alapítvány (5650 
Mezıberény, Juhász Gy. u. 1.)  kérelmét - az alapítványi támogatás elıirányzat terhére – mely 
a 2012. november 25 - december 6. közötti Légy Te is karácsonyi angyalka! rendezvény, 
részben támogatja, és a kérelmezı részére a program megvalósítására 30.000,- Ft összeget 
biztosít.  
A támogatottra a 2012. évi pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni azzal a feltétellel, hogy 
az elszámolást a Képviselı-testület felé kell megtennie. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
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rendezvény lebonyolítását követı 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekrıl 
legkésıbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Ha a kedvezményezett számadási kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, Mezıberény 
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 
12.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell 
függeszteni; amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást 
nem a megjelölt célra, a megjelölt határidıre használja fel, a támogatás összegét köteles a 
folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban 
nem részesülhet. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
456/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés egyéb 
mőködési és felhalmozási kiadásokon belül az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott 
hatáskörébıl a 842155 szakfeladat nemzetközi kapcsolatai elıirányzatát 100.000,- Ft-tal 
csökkenti, egyben ugyanazon szakfeladaton belül az alapítványok támogatására Képviselı-
testületi hatáskörbe 100.000,-Ft elıirányzatot biztosít. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
457/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mazsorett Varázs Alapítvány (5650 
Mezıberény, Belencéresi u. 14.) kérelmét - az alapítványi támogatás elıirányzat terhére – 
mely a 2012. szeptember 26-30. közötti Testvérkapcsolati meghívás khmelnitskyi-i 
Nemzetközi Mazsorett Fesztiválra (Ukrajna), részben támogatja, és a kérelmezı részére a 
program megvalósítására 100.000,- Ft összeget biztosít.  
A támogatottra a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni 
azzal a feltétellel, hogy az elszámolást a Képviselı-testület felé kell megtennie. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
rendezvény lebonyolítását követı 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekrıl 
legkésıbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Ha a kedvezményezett számadási kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, Mezıberény 
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 
12.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell 
függeszteni; amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást 
nem a megjelölt célra, a megjelölt határidıre használja fel, a támogatás összegét köteles a 
folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban 
nem részesülhet. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 



 27 

 
 
VI/6. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által támogatott határozati 
javaslatot elfogadását kérte.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
458/2012.(VIII.27.) 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: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4.2. Felújítások elıirányzatát csökkenti: 52 eFt-tal 
 (421100 szakf. - Út, autópálya építése: 

Közlekedési táblák kihelyezése) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1.Mőködési kiadások 
 1.3.Dologi kiadások elıirányzatát    megemeli: 52 eFt-tal 

(841403 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg.: 
Utcanév táblák kihelyezése, pótlása) 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/7. NIF Zrt. kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a NIF Zrt. azzal a kéréssel fordult az 
Önkormányzathoz, hogy a Csabai út nyugati végén épülı felüljárón a tervezett közvilágítás a 
Mezıberényi közvilágítási hálózatra csatlakoztatva legyen. Kérik, az Önkormányzat 
nyilatkozzon a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatban.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke méltányosnak ítélte meg 
bizottsága döntését, lássa a Zrt., hogy a kompromisszum készség meg van az önkormányzat 
részérıl, de a felüljáró teljes részének világítása ne legyen felvállalva.  
 
 
Siklósi István polgármester a bizottsági javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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459/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a NIF Zrt.-vel folytasson további tárgyalásokat a kérelem tárgyában, 
azzal a kikötéssel, hogy a felüljáróra tervezett közvilágítás miatt megnövekedett költségek 
ellentételezését, a beruházó a városban más területen történı közvilágítás korszerősítés 
megvalósításával biztosítsa. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl, valamint a 

gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló önkormányzati rendeletek módosítása 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke felolvasta 
bizottság által tett módosításokat, melyek eredeti elıterjesztésként lettek beterjesztve az 
ülésre. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a rendelet-
tervezetek elıkészítését alaposnak ítélte meg, az idıközben történt változások átvezetésre 
kerültek. Az önköltség felülvizsgálata szolgáltató váltás miatt is szükségessé vált.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága a 
számításokat átvizsgálta. A nyersanyagnorma 2009. júniusában lett korrigálva, idıszerővé 
vált megemelése. A rezsi költséget nem kívánja emelni a Városi Közszolgáltató Intézmény ez 
évben. 
 
 
Frey Mihály aljegyzı annyi javítással kérte a két rendelet megalkotását, hogy a 
rendelkezéseknél minden esetben a jogszabályi rövidítések lesznek alkalmazva. 
 
 
Siklósi István polgármester a két rendelet megalkotását kérte, melynek megszavazásához 
minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 

36/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
37/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 12/2011.(III.29.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
VI/9. Intézményi átcsoportosítás  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat átcsoportosítási kérelmét ismertette. Bizottsága az étkezési cafetéria 
juttatás kérdésében további egyeztetést tartott szükségesnek, kivételével támogatták az 
intézményi átcsoportosítás megszavazását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
460/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a következı saját hatáskörő 
elıirányzat módosításokról rendelkezik. 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási elıirányzatain belül módosít: 
Átcsoportosítás: 
Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát           csökkenti   588 eFt 
(pénzmaradvány átcsoportosítás) 
Személyi juttatások elıirányzatát  megemeli   588 eFt 
(1 fı részmunkaidıs alk.) 
Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  csökkenti   627 eFt 
(2011. évi kötelezettségvállalással terhelt pm. – helytelen tervezés) 
Támogatás értékő mőködési kiadások elıirányzatát megemeli  627 eFt 
Felhalmozási kiadások elıirányzatát  megemeli  957 eFt 
(Mezıberény, Juhász Gy. u. 1. – mosoda kialakítása) 
Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  csökkenti   957 eFt 
(Mosatási szolgáltatás igénybevételének megszüntetése) 
Elıirányzat módosítás: 
Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát  megemeli  596 eFt 
(Áfa visszatérülés) 
Dologi kiadások elıirányzatát  megemeli   596 eFt 
Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 6620 eFt 
(TB tám. – háziorvosi szolgálat) 
Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  megemeli  5124 eFt 
Személyi juttatások elıirányzatát  megemeli  1496 eFt. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
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VI/10. Önkormányzat SZMSZ részét képezı Szakfeladat-rend módosítás 
 
 
Siklósi István polgármester a technikai jellegő átvezetés jóváhagyását elfogadásra javasolta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
461/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az SZMSZ 5. számú függelékének 
számító Mezıberény Város Önkormányzata Szakfeladat-rendjének módosítását az 
elıterjesztéshez mellékelt függelék formájában jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Szakfeladat-rend 
módosításáról szóló határozatot és a módosított Szakfeladat-rendet a Magyar Államkincstár 
részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/11. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy az alapító okiratból kimaradt a Tessedik tér 1. sz. 
alatti ingatlan. Az Ügyendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság által elfogadásra ajánlott alapító 
okiratot a jelzett módosítással kérte elfogadni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
462/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti egységes 
szerkezető Alapító Okiratot jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/12. Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogató 
javaslatával elfogadásra ajánlotta az alapító okiratot.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
463/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola Alapító Okiratának módosítását, valamint az elıterjesztésben foglaltak szerinti 
egységes szerkezető Alapító Okiratot jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/13. Társulási megállapodások módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést, jogszabályi megfelelésnek kell 
eleget tenni. Mezıberény esetében ez négy társulási megállapodást érint, a jelzırendszeres 
házi segítségnyújtásra, a családsegítı szolgálati feladatok ellátására, a házi segítségnyújtási 
feladatokat ellátására, valamint az idısek nappali ellátásának biztosítására vonatkozó 
szerzıdéseket. A jelzırendszeres házi segítségnyújtásra és a családsegítı szolgálati feladatok 
ellátására kötött megállapodások esetében egyéb módosításra, aktualizálásra is sor került. Az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság  elfogadásra ajánlja a négy határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
464/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2/2007. (I. 8.) számú határozatával 
elfogadott, a házi segítségnyújtás Békési Kistérségi Társulás keretein belül történı ellátására 
vonatkozó társulási megállapodás módosításait az elıterjesztéshez csatoltan, egységes 
szerkezetben elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az 
aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
465/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 51/2007. (II. 19.) számú 
határozatával elfogadott, az idısek nappali ellátását a Békési Kistérségi Társulás keretein 
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belül történı biztosítására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az elıterjesztéshez 
csatoltan, egységes szerkezetben elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az 
aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
466/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 574/2006. (XII.18.) számú 
határozatával elfogadott, a családsegítés kötelezı feladatainak a Békési Kistérségi Társulás 
keretein belül történı ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az 
elıterjesztéshez csatoltan, egységes szerkezetben elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az 
aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
467/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 572/2006. (XII.18.) számú 
határozatával elfogadott, a jelzırendszeres házi segítségnyújtási feladatok a Békési Kistérségi 
Társulás keretein belül történı ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az 
elıterjesztéshez csatoltan, egységes szerkezetben elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az 
aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/14. Mezıberényi Szlovákok Szervezetének kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy októberben  20 éves lesz a szervezet, 
rendezvényükhöz szeretnék ingyenesen igénybe venni a piaccsarnokot. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság javasolja támogatni a kérelmet azzal, hogy a rezsiköltség megfizetése 
mellett a szervezet a takarítást is végezze el. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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468/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Szlovákok Szervezete 
részére biztosítja a szervezet 2012. október 12-14. között megrendezésre kerülı jubileumi 
ünnepségéhez a piaccsarnok ingyenes használatát azzal, hogy a rezsiköltségek mellett a 
Mezıberényi Szlovákok Szervezete a takarítást is vállalja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/15. Beruházások saját forrásának kötvény bevételbıl történı biztosítása (sürgısséggel) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy bizottságok nem tárgyalták az anyagot, de a 
képviselık megkapták az írásos elıterjesztést. Kérte, hogy a biztonságos tervezés, megoldás 
érdekében a kötvénybıl való lehívást támogassa a testület. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
469/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezıberény Város Önkormányzata a „Mezıberény” kötvény bevételbıl származó betéti 
állományból kívánja igénybe venni a következı beruházások esetében az alábbi pályázati 
saját forrás összegeket: 
  - 10738 eFt: a Kálvin utcai óvoda korszerősítése (Azonosítószáma: DAOP-4.2.1-11) 

  - 12430 eFt: Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása – „Turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások fejlesztése” címő pályázat (Azonosítószáma: DAOP-2.1.1/J-12): 
Megvalósíthatósági tanulmány: 5000 eFt, Építési engedélyezési tervdokumentáció: 
7430 eFt 

  - 1300 eFt: a Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetıfelületén 
napelemek telepítése – „Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” címő pályázat 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházások esetében a pályázati 
saját forrás összegének a „Mezıberény” kötvény bevételbıl történı lehívására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/16. Beruházás kötvény bevételbıl történı biztosítása (sürgısséggel) 
 
 
Siklósi István polgármester az elızıekhez hasonló okokból kérte a testület felhatalmazását, 
kifizetési határidık állnak az önkormányzat elıtt, amit teljesíteni kell.   
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Harmati László képviselı kiemelte, hogy utófinanszírozású a projekt, itt nagyobb összegrıl 
van szó. Javasolja megszavazni a határozati javaslatot, remélhetıleg az állami támogatás 
minél hamarabb meg fog érkezni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
470/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezıberény Város Önkormányzata a „Mezıberény” kötvény bevételbıl származó betéti 
állományból kívánja igénybe venni az alábbi beruházás esetében a számlák végösszegét: 
  - Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben – Geotermikus energia felhasználására: 

178.455.375 Ft 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházás esetében a fenti 
összegnek a „Mezıberény” kötvény bevételbıl történı lehívására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/17. Egyéb bejelentés 
 
- kastélyhoz kapcsolódó pályázatról tájékoztatás 
 
 
Siklósi István polgármester a korábban megszavazott, kastély felújítása (DAOP-2.1.1/J-12) 
pályázat menetérıl adott tájékoztatást. Egy hónnappal meghosszabbították a beadási határidıt, 
minden szükséges dokumentum meg van.  Vitatni kell a pályázatot segítı csapattal, hogy a 
beruházási költség nagyobb az eredetileg tervezett összegnél, 500 millió Ft-ba bele kell férni. 
 
 
- strand nyitva tartásának meghosszabbítása 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, hogy iskoláskorú gyermekek szülei 
jelezték, úszásoktatás érdekében jó lenne, ha a strand szeptember közepéig nyitva tudna 
tartani. A Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıjének tájékoztatása szerint a két hetes 
nyitva tartás 1.074 eFt körüli többletkiadást jelentene. Megvalósíthatóbb lenne csak a 
termálmedence üzemeltetése, az iskolások úszásoktatásához segítséget nyújtana. Ennek 
költsége 350 eFt, nem kell úszómestert, pénztárost alkalmazni, ellenben a medencét le kell 
engedni minden nap, takarítani. A gimnázium testnevelı tanárai jelezték, hogy ık nem tudják 
igénybe venni a mindennapos (tömbösített) úszásoktatás lebonyolítását. Idıjárás 
szempontjából kedvezıek a mutatók. Elsıként a testület álláspontját kéri a nyitva tartás 
támogatásáról, a következı kérdés, hogy az intézmény tudja-e finanszírozni vagy 
többletforrásra van szükséges az önkormányzat részérıl. 
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Harmati László képviselı megjegyezte, hogy a lakosság számára is jó lenne a termálmedencét 
nyitva tartani a délutáni órákban, igaz akkor pénztárosra is szükség lenne. 
 
 
Barna Márton képviselı támogatandónak tartotta, hogy a gyerekek úszásoktatásra igénybe 
vegyék a strandot, legyenek az óvodások is bevonva. Kérdése, ha a lakosok délután 
használják a medencét úszómester jelenléte szükség-e? 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója válaszként közölte, a 
termálmedence használatához elégséges medenceırt biztosítani. A két hétre 350 eFt körül 
kalkulálták a költségek, tényleg csak becsült érték, nem számoltak vele, nem tudja 
megmondani, költségvetésükbıl biztosítható-e.  
 
 
Körösi Mihály képviselı kérdése, hogy a strandüzemeltetés nyereséges volt-e?  Az 
úszásoktatás biztosítását támogatandónak tartotta.  
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jelezte, hogy a strand 
nem termelt nyereséget. 
 
 
Siklósi István polgármester összegezve az elhangzottakat határozati javaslatot ismertetett. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
471/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi a Kálmán Fürdı 2012. 
szeptember 1-16-ig történı -meghosszabbított- nyitva tartását, amely csak a termálvizes 
medence használatát érinti.  
A medence használatát az alábbiak szerint határozza meg: 
- 8-14 óráig az iskolások használhatják az úszásoktatás meghatározott feltételeivel (Helyi 

oktatási intézményi jegyárak: osztályok és csoportok tanórák, óvodai foglalkozás keretében 
szervezett úszásoktatása ingyenes)  

- 14 órától 18 óráig a fürdızık igénybe vehetik a termálvizes medencét, a jegy ára 480 Ft. 
A képviselı-testület az üzemeltetés többletköltségeit ismerve dönt majd a finanszírozásról, 
maximum 350 eFt összegig.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el. 
 
  
Siklósi István polgármester megköszönte a jelenlétet, figyelmet, a nyílt ülést befejezettnek 
nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják a munkát. 
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A következı ülés idıpontja: 2012. szeptember 24., napirendje: 1./ Tájékoztató a Békési 
Kistérség munkájáról, 2./ 2013. évi ellenırzési terv elfogadása, 3./ Munkahelyteremtés 
lehetıségei Mezıberényben. 
 
 

k.m.f. 
 

 
 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 Harmati László  Körösi Mihály  
 képviselı képviselı 
 jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 
 
 


