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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 21-én 
megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Dr. Burján 

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

                        (Barna Márton képviselı a II. naprend tárgyalása közben érkezett meg az 
ülésre.) 

 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, meghívottak, intézményvezetık, 
érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, Kábel TV nézıit. Megállapította, 
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 
11 fı jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Debreczeni Gábor és Nagy Sándor képviselıket.  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a mai ülés közmeghallgatással kezdıdik, 
javaslata, hogy ennek keretében kerüljön szavazás a III. napirendrıl is. A 10-es számú 
bejelentés lekerül napirendrıl, nem következik be változás a polgármester illetve az 
alpolgármester illetményében. Zárt ülés tartása is szükséges három témában. Az ismertetett 
napirend elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
625/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
Közmeghallgatás: Mezıberény város 2013. évi költségvetése 
                              (III./ Mezıberény Város 2013. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása) 
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      
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II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 378/2012.(VI.25.) sz., 453/2012.(VIII.27.) sz., 
477/2012.(VIII.27.) sz., 551/2012.(X.29.) sz., 552/2012.(X.29.) sz.,  353/2012.(VI.25.) sz.,  
568/2012.(XI.26.) sz., 570/2012.(XI.26.) sz.,573/2012.(XI.26.) sz., 576/2012.(XI.26.) sz., 
577/2012.(XI.26.) sz.,  578/2012.(XI.26.) sz.,  579/2012.(XI.26.) sz., 580/2012.(XI.26.) sz., 
584/2012.(XI.26.) sz., 592/2012.(XI.26.) sz.,  595/2012.(XI.26.) sz., 602/2012.(XI.26.) sz., 
603/2012.(XI.26.) sz., 604/2012.(XI.26.) sz.,  605/2012.(XI.26.) sz., 607/2012.(XI.26.) sz., 
608/2012.(XI.26.) sz., 609/2012.(XI.26.) sz.,  610/2012.(XI.26.) sz., 615/2012.(XII.04.) sz., 
619/2012.(XII.04.) sz., 616/2012.(XII.04.) sz., 611/2012.(XI.27.) sz., 581/2012.(XI.26.) sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. 2013. évre vonatkozó szilárd és folyékony hulladékszállítási közszolgáltatási díj 
II/3. A Mezıberényi Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása gazdálkodásának 

áttétele miatt (590/2012.(XI.26.) sz. hat.) 
II/4. 459/2012.(VIII.27.) sz. határozattal kapcsolatos segítségnyújtás 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
II/6. Pályázat napelemek kialakítása piaccsarnok és sportcsarnok tetején 

III./ Közmeghallgatás napirendjeként megtárgyalva 
IV./ A Képviselı-testület 2013. évi munkatervének elfogadása   
 V./ 100 éves Mezıberény sportja beszámolója    
VI./ Bejelentések 

VI/1. Piaccsarnok hasznosítása 
VI/2. Mezıberényi Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
VI/3. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló önkormányzati rendelet 

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 
VI/4. Megállapodás regionális víziközmő vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezésérıl 
VI/5. Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
VI/6. Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi éves ellenırzési terv módosítása 
VI/7. Mezıberény, Kérhalom u. 10. sz. ingatlan vízdíjtartozás kiegyenlítése 
VI/8. Elıirányzat rendezés 
VI/9. Háziorvosi szerzıdések módosítása 
VI/10. Levéve napirendrıl (Tájékoztatás a polgármester, alpolgármester 

illetményváltozásáról) 
VI/11. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/12. A Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola Diáksport Egyesület nemzetközi 

kapcsolatok támogatására benyújtott pályázaton nyert összeg lemondása 
VI/13. A Mezıberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület MÖK pályázatok 

támogatására benyújtott pályázaton nyert összeg lemondása 
VI/14. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
VI/15. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatának felülvizsgálata                                           
VI/16. Közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerzıdése 
VI/17. Intézményi átcsoportosítások 
VI/18. 2013. évi városi rendezvények 
VI/19. Pályázat kiírása a IV. számú háziorvosi körzet ellátására 
VI/20. Informatikai feladat átadása miatti létszámrendezés 
VI/21. 598/2012.(XI.26.)sz. határozat Kérhalom u. 10.sz. ingatlan visszavétele, Tízváros 

Alapítvány kérelme 
VI/22. Rendezési Terv módosítás megindítása 
VI/23. A nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény módosításának kezdeményezése 
VI/24. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatójának 2012. évi jutalma 
VI/25. Egyéb bejelentés 
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VII./ Zárt ülés 
- Tájékoztatás K&H Bankkal folytatott levelezésrıl 
- Tájékoztatás a SYBAC-SOLAR HUNGARY Kft. ajánlatáról (szóbeli) 
- A geotermikus főtési rendszer üzemeltetésével kapcsolatos határozat 

(527/2012.(IX.24.) sz. hat.) módosítása (szóbeli) 
 
 
Közmeghallgatás: Mezıberény város 2013. évi költségvetése 
                              (III./ Mezıberény Város 2013. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása) 
 
 
Siklósi István polgármester megállapította, hogy a napirenddel kapcsolatban nagy érdeklıdés 
nem mutatkozik a lakosság részérıl. A költségvetés jelenlegi állapotáról annyit lehet 
elmondani, hogy egy továbbtárgyalásra alkalmas változat került elıterjesztésre. A 
költségvetési tervezetben a kiadásokat lehetett nagyobb pontossággal kimutatni, a bevételek 
lényegesen kevésbé egyértelmőek. Most lehet tanulmányozni a költségvetési törvényt, az 
elıterjesztett költségvetési rendeleten még nagyon sokat kell dolgozni.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága 
tárgyalta a rendelet-tervezetet, továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. A tervezetbe beállításra 
kerültek a szükséges kiadások, a város, az intézmények mőködését garantáló források, 
folyamatban lévı beruházások önereje, hitel visszatérítési kötelezettség, tervek. Támogatási 
kiadások is beállításra kerültek, civilszervezetek részére, külkapcsolatok ápolására, stb. A 
bevételi oldal a képlékeny, nem lehet tudni, az államtól mennyit kaphat mőködésre az 
önkormányzat. Januárban valószínőleg már konkrétabban tárgyalható lesz a költségvetés.  
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte a képviselıket, jelenlévıket, kívánnak-e a 
költségvetéshez hozzászólni. 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Siklósi István polgármester határozati javaslatot ismertetett, melyet szavazásra bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
626/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének elsı körös elıterjesztését tovább tárgyalásra 
alkalmasnak találja, megbízza a polgármestert és a pénzügyi osztály vezetıjét, hogy 2013. 
januári testületi ülésre második körben terjesszék elı a költségvetés tervezetét.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette a 2012. november 26-i zárt, december 4-i rendkívüli 
zárt, valamint a december 11-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
627/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. november 26-i zárt, december 
4-i rendkívüli zárt, valamint a december 11-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
Tárgy:  I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl     
 
 
Siklósi István polgármester írásos beszámolóját adta elı. Jelezte, a tegnapi napon, december 
20-án értesítették arról, hogy a facebook-on valaki közé tette, a Városháza Békési úti oldalán 
szétcsúszott az ereszcsatorna lefolyó részre, a falra folyik a csapadék. Köszönet a jelzésért, de 
még inkább segítség lenne, ha a hivatalba jeleznék, akár személyesen vagy email-en az ilyen 
jellegő észrevételeket. 
 
 
Az elmondottakhoz hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
628/2012.(XII.21.) 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 378/2012.(VI.25.) sz., 453/2012.(VIII.27.) sz., 

477/2012.(VIII.27.) sz., 551/2012.(X.29.) sz., 552/2012.(X.29.) sz.,  353/2012.(VI.25.) sz.,  
568/2012.(XI.26.) sz., 570/2012.(XI.26.) sz.,573/2012.(XI.26.) sz., 576/2012.(XI.26.) sz., 
577/2012.(XI.26.) sz.,  578/2012.(XI.26.) sz.,  579/2012.(XI.26.) sz., 580/2012.(XI.26.) sz., 
584/2012.(XI.26.) sz., 592/2012.(XI.26.) sz.,  595/2012.(XI.26.) sz., 602/2012.(XI.26.) sz., 
603/2012.(XI.26.) sz., 604/2012.(XI.26.) sz.,  605/2012.(XI.26.) sz., 607/2012.(XI.26.) sz., 
608/2012.(XI.26.) sz., 609/2012.(XI.26.) sz.,  610/2012.(XI.26.) sz., 615/2012.(XII.04.) sz., 
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619/2012.(XII.04.) sz., 616/2012.(XII.04.) sz., 611/2012.(XI.27.) sz., 581/2012.(XI.26.) sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester, mivel észrevétel nem hangzott el a beszámolóhoz, szavazást kért.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
629/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 378/2012.(VI.25.) sz., 
453/2012.(VIII.27.) sz., 477/2012.(VIII.27.) sz., 551/2012.(X.29.) sz., 552/2012.(X.29.) sz.,  
353/2012.(VI.25.) sz.,  568/2012.(XI.26.) sz., 570/2012.(XI.26.) sz.,573/2012.(XI.26.) sz., 
576/2012.(XI.26.) sz., 577/2012.(XI.26.) sz.,  578/2012.(XI.26.) sz.,  579/2012.(XI.26.) sz., 
580/2012.(XI.26.) sz., 584/2012.(XI.26.) sz., 592/2012.(XI.26.) sz.,  595/2012.(XI.26.) sz., 
602/2012.(XI.26.) sz., 603/2012.(XI.26.) sz., 604/2012.(XI.26.) sz.,  605/2012.(XI.26.) sz., 
607/2012.(XI.26.) sz., 608/2012.(XI.26.) sz., 609/2012.(XI.26.) sz.,  610/2012.(XI.26.) sz., 
615/2012.(XII.04.) sz., 619/2012.(XII.04.) sz., 616/2012.(XII.04.) sz., 611/2012.(XI.27.) sz., 
581/2012.(XI.26.) sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. 2013. évre vonatkozó szilárd és folyékony hulladékszállítási közszolgáltatási díj 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztés alapján, hogy a Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. elıkészítette a következı évre vonatkozó szemétszállítási díjat, 
4,2%-os emelésrıl döntött. A következı évtıl várhatóan bevezetésre kerülı hulladéklerakási 
járulékról is dönteni kell, hogyan, milyen formában legyen fizetve, valamint a lakosonként évi 
100 Ft/fı felügyeleti díj miként legyen érvényesítve. Mezıberényben nem a lakosok fizetik 
közvetlenül a hulladékszállítás költségét, célszerő lenne a többletköltségeket is a szokásos 
módon, az önkormányzatnak biztosítani. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette bizottsága 
álláspontját. Három határozat megszavazását támogatták, az elsı esetében az 1/b. javaslat 
elfogadásával. Javasolta, pontosítva legyen a határozatban, hogy a lerakási járulék és a 
felügyeleti díj fizetési kötelezettség az elszállított hulladékok esetében a lakosságot érinti, a 
vállalkozókkal külön szerzıdést köt a Tappe Kft. 
 
 
Siklósi István polgármester nem tartotta szükségesnek a kiegészítést, a szolgáltatási szerzıdés 
tartalmazni fogja a pontos meghatározást. 
 
 
Harmati László képviselı a válasz alapján visszavonta kérését. 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, hogy a kormány 2015. év végéig szóló 
intézkedési tervet fogadott el a DAREH részére, megvalósulhat, hogy a lakosoknak csak azt 
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kelljen kifizetni a szelektíven győjtött hulladékából ami ténylegesen a lerakóra kerül.  A 
Pénzügyi Gazdasági Bizottság által javasolt határozati javaslatokat bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
630/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nyilatkozatot ad ki a Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére, hogy a lerakási járulék és a felügyeleti díj fizetési 
kötelezettség hatályba lépésének napjától, azok megfizetését, a Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzat felé kiállított számlában – a negyedéves 
fajlagos hulladékmennyiség és az ürítés szám alapján – érvényesítse a 2013. évre 
vonatkozóan. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
631/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a 2013. évi 
hulladékszállítási díjak 4,2 %-os mértékő emelését. 
A 2013. évi szolgáltatási díj az alábbi árstruktúra szerint változik: 
K=(1+I)*Z   ahol: 
Z – 2012. évi nettó szolgáltatási díj 
I – az emelés mértéke %-ban 
K – 2013. évi nettó szolgáltatási díj. 
Lakossági 120 literes hulladékgyőjtı edény győjtésre és szállításra vonatkozó díjak 2013. 
január 1-tıl: 226,27 Ft/ürítés+ÁFA, 11.766 Ft/év+ÁFA, bruttó 14.940 Ft/év. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
632/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2013. január 1. napjától továbbra is a 
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. útján kívánja ellátni a lakossági szilárd 
hulladékgyőjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés közszolgáltatást. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 2013. évre vonatkozóan közszolgáltatási szerzıdést kössön. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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II/3. A Mezıberényi Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása gazdálkodásának 
áttétele miatt (590/2012.(XI.26.) sz. hat.) 

 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Az Oktatási és Kulturális 
Bizottság által javasolt módosítások átvezetésre kerültek, így eredetiként kezelve az alapító 
okirat módosítását szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
633/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
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 
 
 
II/4. 459/2012.(VIII.27.) sz. határozattal kapcsolatos segítségnyújtás 
 
 
Siklósi István polgármester elıadta, hogy a kormányhivatal levele értelmében felülvizsgálatra 
került a határozat. Személy szerint is fenntartja a testület korábbi döntését, a felüljáró 
közvilágítása olyan területen érinti Mezıberényt, amely elsısorban az átutazók érdekeit 
szolgálja. Három alternatíva lett elıterjesztve megoldásként.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága döntését kérte 
elfogadni. Igaz, hogy a közvilágításról az önkormányzatnak kell gondoskodni, de itt a vasúti 
felüljáró kis részben érint lakott területet. A külterület megvilágítása évente kb. 1 millió Ft 
többletköltséget jelentene. A plusz teher felvállalását nem javasolják. 
 
 
Siklósi István polgármester a 2/b határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
634/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete visszavonja a 459/2012.(VIII.27.) sz. 
határozatát, egyben úgy határoz, hogy nem vállalja a vasúti felüljáró építéssel kapcsolatos 
kibıvített közvilágítási hálózat üzemeltetésével járó költségeket.  
A döntésrıl soron kívül értesítést küld a Békés Megyei Kormányhivatal fıigazgatójának, 
valamint a NIF Zrt-nek. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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(Barna Márton képviselı megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-testületi tagok száma: 12 
fı.) 
 
 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt arról, 
hogy az idıarányos felhasználás jónak mondható, a bizottság belül tud maradni a kereteken. 
Minden címen volt elutasító határozat, mivel több megalapozatlan kérelem érkezett.  
 
 
Siklósi István polgármester is arról számolt be, hogy összességében a meghatározott keretbe 
belefért a támogatások összege. A szociális kölcsönöket vizsgálva, havi 10,2 fı az átlag, 
decemberben több elutasítás történt megalapozatlanság miatt. Kérte a beszámolók 
elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
635/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
II/6. Pályázat napelemek kialakítása piaccsarnok és sportcsarnok tetején 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A testületnek kötelezettséget 
kell vállalnia arra, hogy a rendszert mekkora összegbıl tudja elıkészíteni, forrását biztosítani. 
A beruházásokkal további energia megtakarítást lehet elérni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatását 
tolmácsolta, és annyi pontosítást kért, hogy a határozatokban szerepeljen, hol történne a 
beruházás, legyen feltüntetve, a piaccsarnok és a sportcsarnok tetejére kerülhetnének 
napelemek. 
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett a felvetéssel, a kiegészítésekkel bocsátotta szavazásra 
a határozati javaslatokat.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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636/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete energetikai korszerősítést célzó 
Környezet és Energetika Operatív Program keretében megjelenı pályázati kiíráson, 
(piaccsarnok és a sportcsarnok tetejére kerülhetnének napelemek) kíván részt venni, mely a 
2012. év november hónapban lezajló társadalmi egyeztetést követıen kerül kiírásra, várhatóan 
2013. év elsı felében nyújtható be. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: megjelenı pályázati felhívás szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
637/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az energetikai korszerősítést célzó Környezet és Energetika Operatív 
Program keretében megjelenı pályázati kiíráson (piaccsarnok és a sportcsarnok tetejére 
kerülhetnének napelemek) benyújtásra kerülı pályázattal, pályázatokkal kapcsolatban a 2011. 
évi CVIII. Törvény a közbeszerzésekrıl rendelkezéseinek megfelelıen eljárjon, 
szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben 
megállapodjon, aláírjon az Önkormányzat képviseletében szolgáltatásonként ill. a hatályos 
közbeszerzési törvény alapján az egybeszámítandó tételek esetén összesen nettó 7.900.000,- 
Ft értékhatárig.  
A Képviselı-testület a pályázaton való részvételhez szükséges összegeket a 2013. évi 
költségvetés felhalmozási kiadások terhére biztosítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: megjelenı pályázati felhívás szerint 
 
 
III./ napirend: közmeghallgatáson megtárgyalva. 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: A Képviselı-testület 2013. évi munkatervének elfogadása  
 
 
Siklósi István polgármester a munkatervet a bizottságok pontosításaival kérte elfogadni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
638/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január: 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése  
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Városi elismerések összességének felülvizsgálata, adományozásról döntésrıl 
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     Elıadó: Bizottsági elnökök 
Február 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása 
      Elıdadó: Siklósi István polgármester 
2./ Mezıberény város újratelepítésének 290. évfordulója 
    Elıadó: Körösi Mihály OKB elnök 
Március  
1./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl 
     Elıadó: Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok 
2./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
     Elıadó: Polgárır Egyesület elnök 
3./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról 
     Elıadó: ÖTE elnök  
4./ Közbeszerzési terv elfogadása 
      Elıadó: Borgula Péter beruházási, városfejlesztési ügyintézı     
5./ Mezıberény város esélyegyenlıségi terve  

 Elıadó: Siklósi István polgármester 
6./ Mezıberény város ifjúsággal kapcsolatos cselekvési terve 
     Elıadó: Körösi Mihály OKB elnök 
Április  
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
      Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Beszámoló a 2012. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól 
      Elıadó: belsı ellenır  
Május  
1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl és az intézményekben folyó gyermekvédelmi munkáról 
      Elıadó: Kovács Edina a Humánsegítı és Szociális Szolgálat vezetıje 
                   Kovács Lászlóné SZEB elnök 
 2./ Beszámoló Mezıberény sportéletérıl 
      Elıadó: Barna Márton OKB tagja 
Június  
1./ Mezıberény Város rendezési tervének felülvizsgálata 
      Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Beszámoló az önkormányzat hatáskörébe tartozó közszolgáltatások teljesítésérıl, ezen 

belül Városi Közszolgáltató Intézmény munkájáról  
      Elıadó: Nagy Sándor igazgató 
Augusztus 
1./ Beszámoló Mezıberény Város 2013. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
      Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Az önkormányzat fásítási programjának felülvizsgálata, egy élhetıbb és „zöldebb” 

kisvárosi modell kialakításának lehetısége 
      Elıadó: Siklósi István polgármester 
Szeptember  
1./ 2014. évi ellenırzési terv elfogadása 
     Elıadó: belsı ellenır 
2./ Beszámoló a kulturális intézmények munkájáról és a város kulturális élete fellendítésének 

további lehetıségeirıl. 
    Elıadó: Smíriné Kokauszki Erika OPSKK igazgató 
3./ Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság végzett munkájáról 
    Elıadó: Körösi Mihály bizottsági elnök               
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Október  
1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
     Elıadó: Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos 
2./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
                  Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos 
3./ Mezıberény munkaerı-piaci helyzetének áttekintése 
     Elıadó: Debreceni Gábor ÜJKB elnök 
                  Harmati László PGB elnök 
November 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves 

teljesítése 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Mezıberény Város 2014. évi költségvetési koncepciója 
     Elıadó: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
December 
1./ Mezıberény Város 2014. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
    Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ A Képviselı-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
Állandó napirendi pontok:  
• Beszámoló az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl, a két ülés között történt 

fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
• Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl 
• Bejelentések 
• Interpelláció 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: 100 éves Mezıberény sportja beszámolója 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja a beszámolót megfelelınek 
tartotta arra, hogy az utókornak emlékül maradjon az ünneplés. A civil szervezetekkel 
példaértékően sikerült az együttmőködés, köszönet érte.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága nevében is 
megköszönte az egész évre kiható eseménysorozat segítıinek munkáját. A határozati javaslat 
megszavazását kérte. 
 
 
Siklósi István polgármester a sport területén tanúsított összefogást örömmel nyugtázta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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639/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a „100 éves a mezıberényi 
sport” beszámolót, köszönetét fejezi ki minden közremőködı, szervezı részére, amiért az 
események méltóképpen kerültek lebonyolításra. 
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
VI/1. Piaccsarnok hasznosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a két megkeresést a piaccsarnok hasznosítását érintıen. 
A Tízváros Alapítvány kérésével egyelıre nem kellene foglalkozni, olyan hely lett biztosítva 
számukra már a piaccsarnokban, ahol fedett helyen tudnak extrém sportot őzni. Be lett indítva 
a termelıi piac, de egyenlıre kicsi a hatékonysága, 3-4 árusnál több nem veszi igénybe. A 
beadott ajánlat szerint egy multi rendszerő üzletben gondolkodnának, mezıberényi 
termékeket árulnának. Véleménye szerint is tovább kell gondolni a hasznosítást, de a 
városnak a rendezvényeire, kiállításokra is helyet kell biztosítania.  
 
 
Barna Márton képviselı a piactér modernizálását tudja támogatni, de maradjon meg eredeti 
funkciójában. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága döntését 
ismertette. Az egész csarnokot nem támogatják odaadni az alapítvány részére. Az igaz, hogy a 
piac elveszített régi értékébıl, de szükség van rá. Egy raktáráruház kialakítása 
meggondolandó ajánlat, bár a környéken az ehhez hasonló megoldások nem voltak 
életképesek. Történjen további tárgyalás a vállalkozókkal.  
 
 
Siklósi István polgármester a 2/b határozati javaslatot bocsátotta szavazásra , megnevezve az 
ajánlattevıket.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 

640/2012.(XII.21.) sz. határozat: 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a piaccsarnok hasznosításával kapcsolatban folytasson további 
tárgyalásokat Károlyi Mihállyal és Vrbovszki Zoltánnal. A tárgyalások eredményérıl 
legkésıbb a 2013. évi februári rendes testületi ülésen számoljon be. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. februári testületi ülés 
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VI/2. Mezıberényi Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy az írásos elıterjesztés értelmében a bélmegyeri 
képviselı-testület kezdeményezését a szakbizottságok sem támogatták, javasolta a határozati 
javaslat megszavazását.   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

641/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Bélmegyer Község 
Önkormányzatának 67/2012.(XI.22.) számú határozattal kezdeményezett intézmény 
átszervezést nem támogatja, ezért a kezdeményezı által javasoltak miatt az alapító okiratot 
nem módosítja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatról 
Bélmegyer Község Önkormányzatát értesítse, egyben tájékoztassa a kezdeményezıt, hogy az 
intézményi átszervezésre a köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. Törvény 84. § (3) bekezdése 
szerint csak július-augusztus hónapokban van lehetıség.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/3. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 
érdekében kérte a rendelet módosítását. A rendeletmódosításhoz minısített többségi (7 igen) 
szavazatra van szükség.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
55/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelet 
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
VI/4. Megállapodás regionális víziközmő vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezésérıl 
 
 
Siklósi István polgármester a tulajdonjogi helyzet rendezése érdekében kérte az elıterjesztés 
értelmében a határozati javaslat megszavazását.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

642/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a A REGIONÁLIS 
VIZIKÖZM Ő VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRİL szóló 
megállapodást az alábbiak szerint: 
 

1. A 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései szerint az ivóvízrendszer mőködtetınél lévı 
vagyonának átháramlásával kapcsolatosan az alábbi értékeket fogadja el: 

Sor-
szám 

Önkormányzat neve 

Átháramló vagyon 
(2012.VII.31. nyt. 
adatok szerint) értéke 
[Ft] 

 1. Békés Város Önkormányzata 24 793 198 
 2. Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata 101 558 079 
 3. Bélmegyer Község Önkormányzata 1 215 578 
 4. Csabaszabadi Községi Önkormányzat 298 161 
 5. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 596 321 
 6. Dévaványa Város Önkormányzat 9 495 267 
 7. Doboz Nagyközség Önkormányzat 4 885 246 
 8. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 15 779 575 
 9. Kamut Község Önkormányzata 1 307 319 
10. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 4 220 119 
11. Kétsoprony Község Önkormányzata 1 261 449 
12. Körösladány Város Önkormányzat 8 761 334 
13. Köröstarcsa Község Önkormányzata 2 912 799 
14. Körösújfalu Községi Önkormányzat 504 579 
15. Kötegyán Község Önkormányzat 1 559 609 
16. Lıkösháza Község Önkormányzat 2 041 253 
17. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat 1 032 094 
18. Méhkerék Község Önkormányzata 2 798 122 
19. Mezıberény Város Önkormányzat 12 316 325 
20. Murony Község Önkormányzat 1 421 997 
21. Okány Község Önkormányzat 2 522 897 
22. Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 435 773 
23. Sarkad Város Önkormányzat 12 545 679 
24. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 1 697 222 
25. Szabadkígyós Község Önkormányzat 3 188 025 
26. Tarhos Község Önkormányzata 1 055 030 
27. Telekgerendás Községi Önkormányzat 1 811 899 
28. Újszalonta Község Önkormányzat 114 677 
29. Vésztı Városi Önkormányzat 7 224 660 

Mindösszesen: 229 354 286 
Ezen értékek a 2012. év hátralévı idıszakát illetıen amortizálódik és arányosan 
csökken. A felekre jutó értékek a fenti adatokhoz képest ezen amortizációval 
csökkentetten kerülnek kiadásra 2013. január 1-én. 
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2. Az Ivóvízminıség-javító program megvalósulását követıen létrejövı Regionális 

víziközmő-rendszer vagyonának felosztását az alábbi tulajdoni részarányokkal fogadja 
el a képviselıtestület: 

Sor-
szám 

Önkormányzat neve 
tulajdoni részarány 
/10.000-ed arányban 
kifejezve 

  1. Almáskamarás Községi Önkormányzat 34 
  2. Békés Város Önkormányzata 927 
  3. Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata 3.794 
  4. Bélmegyer Község Önkormányzata 45 
  5. Bucsa Község Önkormányzata 60 
  6. Csabaszabadi Községi Önkormányzat 11 
  7. Csanádapáca Községi Önkormányzat 115 
  8. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 22 
  9. Csorvás Város Önkormányzata 220 
10. Dévaványa Város Önkormányzat 355 
11. Doboz Nagyközség Önkormányzat 183 
12. Ecsegfalva Község Önkormányzata 37 
13. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 277 
14. Gerendás Községi Önkormányzat 44 
15. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 589 
16. Gyula Város Önkormányzata [Városerdı] 9 
17. Kamut Község Önkormányzata 49 
18. Kertészsziget Község Önkormányzat 14 
19. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 157 
20. Kétsoprony Község Önkormányzata 47 
21. Körösladány Város Önkormányzat 327 
22. Köröstarcsa Község Önkormányzata 109 
23. Körösújfalu Községi Önkormányzat 19 
24. Kötegyán Község Önkormányzat 59 
25. Lıkösháza Község Önkormányzat 76 
26. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat 38 
27. Méhkerék Község Önkormányzata 104 
28. Mezıberény Város Önkormányzat 460 
29. Mezıgyán Község Önkormányzat 43 
30. Murony Község Önkormányzat 54 
31. Nagykamarás Község Önkormányzat 57 
32. Okány Község Önkormányzat 95 
33. Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 16 
34. Sarkad Város Önkormányzat 469 
35. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 63 
36. Szabadkígyós Község Önkormányzat 120 
37. Szeghalom Város Önkormányzat 432 
38. Tarhos Község Önkormányzata 40 
39. Telekgerendás Községi Önkormányzat 68 
40. Újiráz Községi Önkormányzat 23 
41. Újszalonta Község Önkormányzat 4 
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42. Vésztı Városi Önkormányzat 270 
43. Zsadány Község Önkormányzat 65 

Mindösszesen: 10.000 
 

3. A Képviselıtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenti megállapodást tartalmazó 
szerzıdés aláírására, ill. feljogosítja, hogy a vagyonrendezés ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez szükséges fenti tulajdoni részarányokat tartalmazó megállapodást 
aláírja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a Társulás elnökét. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
VI/5. Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Az Alkotmánybíróság kötelezi 
az önkormányzatokat az Alaptörvénybe ütközı jogszabályi rendelkezések megszüntetésére, 
ennek értelmében a helyi rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
56/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete 

a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 41/2012.(X.30.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
VI/6. Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi éves ellenırzési terv módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester kérte az ellenırzési terv módosításának elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
643/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 496/2012.(IX.24.) sz. határozattal 
elfogadott Mezıberény Város Önkormányzatának 2013. évi éves ellenırzési tervét az 
elıterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: folyamatos, beszámolásra 2013. évi zárszámadás idıpontja 
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VI/7. Mezıberény, Kérhalom u. 10. sz. ingatlan vízdíjtartozás kiegyenlítése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a 
vízdíjhátralék megfizetését, ez azonban az Alföldvíz Zrt. a mai napon érkezett értesítésében 
magasabb összeget mutatott ki. 58.672 Ft átvállalásával lehet kiegyenlíteni a tartozást. Igen jó 
döntést hozott a testület mikor visszavette az ingatlan mőködtetését, ellenkezı esetben csak a 
tartozások halmozódtak volna tovább. A mérıórák átírása érdekében kérte a módosított 
összeget megszavazni, de a késıbbiekben további intézkedéseket kell majd tenni a kialakult 
helyzet miatt. A kifizetés esélye nem látszik megoldottnak másként, további késedelmi 
pótlékok keletkeznének.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
644/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vízdíjhátralékát 
58.672 Ft kifizetését átvállalja és intézkedik a hátralék kiegyenlítésérıl az Alföldvíz 
Regionális Víziközmő-szolgáltató Zrt. felé. A Képviselı-testület a díjhátralék 
kiegyenlítésének fedezetét Mezıberény Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére biztosítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/8. Elıirányzat rendezés 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával a határozati 
javaslatokat elfogadásra ajánlotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
645/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                          csökkenti: 811 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési kiadások 
            1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
            1.5./ Mőködési célú pénzeszközátadások ei-át                         megemeli: 811 e Ft-tal 
            (Mezıberényi Petıfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
            és Kollégium részére: 
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            2012. évi gyermekélelmezési  
többletkiadások fedezetére    :     810.928 Ft ~ 811 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
  
646/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési kiadások 
            1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
            1.5./ Mőködési célú pénzeszközátadások ei-át                 csökkenti:      332 e Ft-tal 
-"Katicabogár" Evangélikus Német Nemzetiségi Óvodától:  
A 2012. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján,a tervezetten  
biztosított és ténylegesen felhasznált elıirányzatok különbözetének :332 eFt elvonása  
2.A.alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési kiadások:           
1.5./ Dologi kiadások elıirányzatát                                                  csökkenti: 495 e Ft-tal 
A 2012. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján, a tervezetten 
biztosított és ténylegesen felhasznált elıirányzatok különbözetének :495 eFt elvonása  
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                       megemeli: 827 e Ft-tal          
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/9. Háziorvosi szerzıdések módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı a szerzıdések módosítását indokolta a leírtak szerint.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
647/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Dr. Csók László, Dr. Dóczy Balázs, 
Dr. Oláh Erzsébet, Dr. Zuberecz Zoltán háziorvosokkal, Dr. Salai Ildikó és Dr. Sziráczki 
Magdolna gyermek háziorvosokkal, valamint Dr. Adamik Ilona, Dr. Emıdi Emese és Dr. 
Dirar Hamed fogorvosokkal megkötött egészségügyi ellátási szerzıdések módosítását az 
elıterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, egyúttal felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szerzıdésmódosítások aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. január 1. 
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VI/10. Levéve napirendrıl  Tájékoztatás a polgármester, alpolgármester illetményváltozásáról 
 
 
VI/11. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával a határozati 
javaslatok elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
648/2012.(XII.21.) 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: 138 eFt-tal 
 (Közmőfejlesztési támogatás) 
 /889935 szakf./ 
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      csökkenti: 138 eFt-tal 
 (Közmőfejlesztési támogatás) 
 /889935 szakf./ 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
649/2012.(XII.21.) 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 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                          megemeli: 452 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelılegezés) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
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 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át     megemeli: 452 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelılegezés) 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                           csökkenti: 287 eFt-tal 
 (Mozgáskorlátozottak támogatása) 
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      csökkenti: 287 eFt-tal 
 (Mozgáskorlátozottak támogatása) 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                         csökkenti: 1717 eFt-tal 
 (Helyi szervezési int. kapcs. többlet támogatás – Prémiumévek Program) 
 /841901 szakfeladat/ 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1./3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
 1./3./ Központosított elıirányzatok ei-át                                megemeli: 1717 eFt-tal 

(Helyi szervezési int. kapcs. többlet támogatás - Prémiumévek program) 
 /841901 szakfeladat/ 
D) 
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 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
650/2012.(XII.21.) 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 kötött felhasználású támogatások                       csökkenti: 21373eFt-tal 
 Ezen belül: 
  -Rendszeres szociális segély   - 11008 eFt 
 - Foglalkoztatást helyettesítı tám.    - 9499 eFt 
 - Lakásfenntartási támogatás       - 464 eFt 
 - Idıskorúak járadéka            49 eFt 
 - Ápolási díj        -1771 eFt 
 - Óvodáztatási támogatás       1320 eFt 
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: 21373eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  csökkenti: 21373 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: 21373 eFt-tal 
 -Rendszeres szociális segély   - 11008 eFt 
 - Foglalkoztatást helyettesítı tám.    - 9499 eFt 
 - Lakásfenntartási támogatás       - 464 eFt 
 - Idıskorúak járadéka            49 eFt 
 - Ápolási díj        -1771 eFt 
 - Óvodáztatási támogatás       1320 eFt  
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: 142 eFt-tal 
 - Adósságkezelés        -79 eFt  
 - Ingyenes és kedvezményes int. étkeztetés     221 eFt 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 



 22 

    1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át     megemeli: 142 eFt-tal 
 - Adósságkezelés        -79 eFt  
 - Ingyenes és kedvezményes int. étkeztetés     221 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
651/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
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: 
II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
II./3.1. Támogatásértékő felhalm. bev.      csökkenti:  4 eFt-tal 
(DAOP.-4.1.3.6/c.2008-0003 Bölcsıdei férıhelyszám növ. Mb-ben) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át  
Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti    csökkenti:  4eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
II./3.1. Támogatásértékő felhalm. bev.             csökkenti:  82 
eFt-tal 
(NFÜ-DAOP Városkép javítás a lak. Identitástudatának növ. érdekében) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át  
Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti        csökkenti: 82eFt-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
II./3.1. Támogatásértékő felhalm. bev.            csökkenti: 1250 eFt-tal 
(NFÜ-TIOP 2007. Ped.módszertani ref.tám.informatikai infras.fejl.) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át  
Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti                    csökkenti: 1250 eFt-tal 
D) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
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II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
II./3.1. Támogatásértékő felhalm. bev.              csökkenti: 204 eFt-tal 
(Civil Fejlesztı Központ kialakítása Mezıberényben – Új Magyaror.Vidékfejl.Prog..) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át  
Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti                 csökkenti: 204 eFt-tal 
E)  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
II./3.1. Támogatásértékő felhalm. bev.            csökkenti: 2211 eFt-tal 
(NFÜ-TIOP.1.1.1/09/1 2009 Ped.módszertani ref.tám.informatikai infras.fejl. ) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át  
Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti        csökkenti: 2211 eFt-tal 
F) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
II./3.1. Támogatásértékő felhalm. bev.           megemeli: 5151 eFt-tal 
(DAOP-2008.5.2.1/D-0002”Belvízrendezés az élhetıbb településekért) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át  
Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát megemeli                  megemeli: 5151 eFt-tal 
G) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bevételek 

 II./3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek ei-át       megemeli: 3550 eFt-tal 
 (Otthonteremtési támogatás) 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./3. Egyéb felhalmozási kiadások 
 II./3.2. Felh. célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre ei-át     megemeli: 3550 eFt-tal 
 (Otthonteremtési támogatás) 
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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652/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                          csökkenti: 2734 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
  1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            4. Felhalmozási kiadások 
            4./1. Beruházási kiadások elıirányzatát                                   megemeli:  2734 e Ft-tal 

841403-33 szakfeladat – Város-,és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 
Erdıtelepítés:Boldisháti tölgytelepítés 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
653/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési kiadások 
            1./5. Egyéb mőködési célú kiadások 
            1./5./ Mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát         csökkenti: 57 e Ft-tal 
            (841403-18 szakfeladat - Körösök Völgye Natúrpark Egyesület LEADER  
pályázat: „Promóciós és marketing tevékenységek támogatása  
a térségi turizmus fellendítésére” 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
            3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 
            3./1./ Mőködési kölcsönök kiadások elıirányzatát              megemeli: 57 e Ft-tal 
            (841403-18 szakfeladat - Körösök Völgye Natúrpark Egyesület  
LEADER pályázat: „Promóciós és marketing tevékenységek támogatása 
a térségi turizmus fellendítésére” 
 B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                          csökkenti: 177 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési kiadások 
            1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
            1.5./ Mőködési célú pénzeszközátadások ei-át                          megemeli: 177 e Ft-tal 
            (Mezıberényi Petıfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
            és Kollégium részére: 
                - Prémium évek program:     177.000 Ft ~ 177 eFt 
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C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2./ Mőködési célú tartalékok elıirányzatát                              csökkenti: 657 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési kiadások 
            1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                         megemeli: 657 e Ft-tal 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
            végrehajtó igazgatási tevékenysége) 
            TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0012 Fejlesztéssel kapcsolatosan a megállapított  
szabálytalanság miatti visszautalás fedezetére: 
/Tıke:596640 Ft.,Ügyleti kamat:60130 Ft  
Összesen:~657 e Ft.az NFÜ-TIOP (Uniós fejl.)lebonyolítási számlára./ 
D) 
 - 1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            6. Támogatás 
            6./1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek  
                    folyósított tám. ei-át                                                           megemeli: 260e Ft-tal 
    és ezzel egyidejőleg 
  1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            4. Felhalmozási kiadások 
            4./1. Beruházási kiadások elıirányzatát                                     csökkenti: 260 e Ft-tal 

841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége  
Intézményekhez számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére: 
-antivvírus program. 
-egyéb fejlesztések. 

- 6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
            3. Támogatás 
            3./1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás elıirányzatát  megemeli: 260 e Ft-tal 
  és ezzel egyidejőleg 
 6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
1. Mőködési kiadások 
            1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                              megemeli: 170 e Ft-tal 
            841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
            végrehajtó igazgatási tevékenysége 
           OPSKK..-hoz winchester beszerzése 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
            4. Felhalmozási kiadások 
            4./1. Beruházási kiadások elıirányzatát          megemeli: 90 e Ft-tal 
            841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
            végrehajtó igazgatási tevékenysége 
            PH.-ba számítástechnikai ezközök beszerzésének fedezetére: 
Lézer nyomtató 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
            4. Felhalmozási kiadások 
            4./1. Beruházási kiadások elıirányzatát          csökkenti: 400 e Ft-tal 
            
            841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
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            végrehajtó igazgatási tevékenysége 
            PH.-ba számítástechnikai ezközök beszerzésének fedezetére: 
Informatikai eszközök(cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok. 
és ezzel egyidejőleg 
 6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
1. Mőködési kiadások 
            1./3. Dologi kiadások elıirányzatát                                              megemeli: 400 e Ft-tal 
             
            841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
            végrehajtó igazgatási tevékenysége 
            Informatikai eszközök(cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
654/2012.(XII.21.) 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 
            1.4. Egyéb mőködési bevételek 
            1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                         csökkenti:3288 e Ft-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                                               csökkenti: 600 e Ft-tal 
(Murony Községi Önkormányzattól 2011.évi átvétel többlet  
összegének:600 e Ft ,elıirányzat rendezése– 841126-0 szf.) 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
            3. Támogatás 
            3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át               csökkenti: 1470 e Ft-tal 
            (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési kiadások 
            1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                             csökkenti:  1470 e Ft-tal 
243/2012.(V.02.) sz.határozat szerinti 2011.évi költség megtakarítás, 
elszámolása ,elıirányzat rendezése. 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 
            3. Támogatás 
            3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át               csökkenti: 1218 e Ft-tal 
            (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési kiadások 
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            1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                             csökkenti:  1218 e Ft-tal 
243/2012.(V.02.) sz.határozat szerinti 2011.évi költség megtakarítás, 
elszámolása ,elıirányzat rendezése. 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési bevételek 
            1.4. Egyéb mőködési bevételek 
            1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                         csökkenti:1637 e Ft-tal 
            (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
és ezzel egyidejőleg: 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 
            3. Támogatás 
            3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át               csökkenti: 1637 e Ft-tal 
            (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési kiadások 
          1.1.Személyi juttatások elıirányzatát  csökkenti:  1289 e Ft-tal 
            1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát                             csökkenti:   348 e Ft-tal 
1 fı dajkai álláshelyet közfoglalkoztatott alkalmazottal töltött 
be az önkormányzat. 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési bevételek 
            1./3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
            1./3./ Központosított elıirányzatok elıirányzatát                  megemeli: 1004 e Ft-tal 

(2012. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési bevételek 
            1.4. Egyéb mőködési bevételek 
            1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                         csökkenti:1004 e Ft-tal 
            (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
2 fı közalkalmazotti létszám leépítése:Létszám racionalizálási pályázatból  
állami támogatás:1004453 Ft. ~1004 e Ft. 
D) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési bevételek 
            1.4. Egyéb mőködési bevételek 
            1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                           megemeli:157 e Ft-tal 
            (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
és ezzel egyidejőleg: 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
            3. Támogatás 
            3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás ei-át               megemeli : 157 e Ft-tal 
            (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejőleg 
2./B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési kiadások 
            1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                              megemeli:  157 e Ft-tal  
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A 2012.évi tervezésnél a Muronyi önkormányzat 157eFt.-al  
kevesebb állami támogatás bevétellel tervezett: 
E) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2.1. Mőködési célú tartalékok ei-át                                             csökkenti: 1224 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
            1. Mőködési bevételek 
            1.4. Egyéb mőködési bevételek 
            1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át                         csökkenti:1224 e Ft-tal 
            (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
Felelıs:  Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
655/2012.(XII.21.) 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: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát megemeli: 2739 eFt-tal 
 (Békési Kistérségi Iroda) 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát  csökkenti: 110 eFt-tal 
 (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel a várható 
 normatíva és az egyéb támogatással nem fedezett kiadási 
 többlet fedezetére) 
 (Általános Iskola: - 100 eFt 
   Óvoda: - 10 eFt) 
és ezzel egyidejőleg 
2./B alcím: Mezıberény Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
.     Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások  megemeli: 2235 eFt-tal 
5. alcím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások  megemeli: 394 eFt-tal 
B)  
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát csökkenti: 919 eFt-tal 
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 (Békési Kistérségi Iroda) 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek elıir. megemeli: 103 eFt-tal 
 (Muronyi Községi Önkormányzattól átvétel a várható 
 normatíva és az egyéb támogatással nem fedezett kiadási 
 többlet fedezetére) 
 (Óvoda: 103 eFt) 
és ezzel egyidejőleg 
2./B alcím: Mezıberény Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások  csökkenti: 816 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
656/2012.(XII.21.) 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: 1120 eFt-tal 
 (Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések támogatása 

   A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók óvodai 
nevelésével, illetve iskolai nevelésével kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 
jogcímen.) 

és ezzel egyidejőleg 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát megemeli: 150 eFt-tal 
2./B alcím: Mezıberény Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát megemeli: 970 eFt-tal 
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: 3525 eFt-tal 

       - állami és nem állami fenntartású intézményeknek  
      Nyújtott, Pedagógus illetménykiegészítésre felhasználható  1665 eFt 

- Állami fenntartású intézményeknek 2012/13-as nevelési  
évre nyújtott   esélyegyenlıségi támogatás                           1860 eFt 

és ezzel egyidejőleg 
2./A alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
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 1. Mőködési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás elıirányzatát  megemeli: 1311 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát  megemeli: 354 eFt-tal 

        (állami és nem állami fenntartású intézményeknek  
              Nyújtott, Pedagógus illetménykiegészítésre felhasználható) 
 1.3. Dologi kiadások elıirányzatát  megemeli: 1860 eFt-tal 

(állami fenntartású intézményeknek 2012/13-as nevelési  
        évre nyújtott   esélyegyenlıségi támogatás)                            
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési kv-i tám.  
 1.3./Központosított elıirányzatok elıirányzatát csökkenti: 36 eFt-tal 
 (Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések támogatása) 
és ezzel egyidejőleg 
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: 36 eFt-tal 
 /Petıfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére/ 
 (Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/12. A Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola Diáksport Egyesület nemzetközi 

kapcsolatok támogatására benyújtott pályázaton nyert összeg lemondása 
 
 
Siklósi István polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatával egyetértve, 
határozathozatalt kért.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
657/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Oktatási és 
Kulturális Bizottság döntését, mely szerint a Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola 
Diáksport Egyesület a nemzetközi kapcsolatok támogatására benyújtott támogatást, a 175/ 
2012.(IV.23.) sz. határozattal megítélt 30.000,. Ft-ot nem használta fel, így arról lemond, 
valamint azt, hogy a pályázati összeg felhasználása nem a pályázó hibájából nem történt, így a 
következı évi pályázati eljárásból nem kerül kizárásra. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a támogatásként megítélt és fel nem 
használt 30.000,- Ft összegrıl úgy dönt, hogy 2012. évben az általános tartalékalapba kerüljön 
automatikusan visszahelyezésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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VI/13. A Mezıberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület MÖK pályázatok támogatására 

benyújtott pályázaton nyert összeg lemondása 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kérte, hogy a Helytörténeti 
és Tájvédelmi Egyesület határozatába is kerüljön beírásra, hogy a pályázati összeg 
felhasználása nem a pályázó hibájából nem történt, így a következı évi pályázati eljárásból 
nem kerül kizárásra. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megerısítette, nem róható 
fel a pályázónak, hogy nem tudták felhasználni az összeget. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot a kiegészítéssel bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
658/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Oktatási és 
Kulturális Bizottság döntését, mely szerint a Mezıberényi Helytörténeti és Tájvédelmi 
Egyesület a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatására benyújtott 
támogatást, a 96/ 2012.(III. 14.) sz. határozattal megítélt 35.000,. Ft-ot nem használta fel, így 
arról lemond, valamint azt, hogy a pályázati összeg felhasználása nem a pályázó hibájából 
nem történt, így a következı évi pályázati eljárásból nem kerül kizárásra. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a támogatásként megítélt és fel nem 
használt 35. 000,- Ft összegrıl úgy dönt, hogy 2012. évben az általános tartalékalapba 
kerüljön automatikusan visszahelyezésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/14. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı elıvezette, mivel az intézmény átvesz üzemeltetésre néhány 
ingatlant, kiegészül, illetve változnak egyes szakfeladatai, így módosítani szükséges az alapító 
okiratát. 
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslataival 
átdolgozott, javított alapító okirat módosítását bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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659/2012.(XII.21.) 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/15. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatának felülvizsgálata  
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy a képviselık szavazásánál törlésre kerülhet a 
tartózkodás lehetısége, valamint a lakossági fórum tartásának kötelezı jellege megszőnne. Ez 
évben a 8 körzetben összesen 58 fı vett részt a lakossági fórumokon, a lehetıség megmarad, 
de nem kötelezı jelleggel. A lakosok bármikor felkereshetik képviselıjüket. A 
közmeghallgatás intézménye továbbra is megmarad, a jegyzıkönyvek hitelesítése a 
polgármester és a jegyzı feladata lesz.  
 
 
Körösi Mihály képviselı szeretné a tartózkodás lehetıségét megtartani a szavazásnál. Vannak 
esetek, amikor csak tartózkodással lehet állást foglalni, nem tudna igen vagy nem szavazást 
felvállalni pl. egy-két elıdök intézkedéseivel (Hosszú tó, K&H Bank) kapcsolatos dolgogban. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı megértve a felvetést, jelezte, hogy a mai jogszabályozás abba az 
irányba megy, hogy a képviselı vállalja fel döntésként az igent vagy nemet.  Ismert az a 
kategória, hogy érintettséget jelezzen a képviselı, akkor úgy kell tekinteni, hogy jelen van, de 
nem szavazhat. 
 
 
Harmati László képviselı kérte szavazni a kérdésben. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta, hogy szavazásként ne szerepeljen a 
tartózkodási lehetıség.  
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
660/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
SZMSZ-ében ne szerepeljen szavazási lehetıségként a tartózkodás, csak igennel és nemmel 
lehessen szavazni. 
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Siklósi István polgármester a bizottságok által módosított, véglegesnek tekintett javításokkal, 
eredeti elıterjesztésként kezelt SZMSZ-t bocsátotta szavazásra. A rendelet megalkotásához 
minısített többségi (7 igen) szavazatra van szükség. 
 
 A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
57/2012.(XII. 27.) önkormányzati rendelete 

a Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról  

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
 
                                     
VI/16. Közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerzıdése 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztés értelmében, szakmai bizottságok támogatásával, 
kérte a határozat meghozatalát.  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
661/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy Közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerzıdést az 
EDF DÉMÁSZ Zrt-vel megkösse. 
Felelıs: Siklósi István 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/17. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság egyetértésével kérte a határozati 
javaslatok elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
662/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
  1.Mőködési kiadások  
   l.3 Dologi   kiadási elıirányzatát    csökkenti      2.390 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
  4. Felhalmozási kiadások 
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4.2 Felújítási kiadások elıirányzatát     megemeli     2.390 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
663/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 

1. Mőködési bevételek 
1.1 Mőködési bevételek elıirányzatát   megemeli     9.600 e Ft-tal 

és ezzel egyidejőleg 
1 . Mőködési kiadások 
1.3 Dologi kiadási elıirányzatát      megemeli      9.600 e Ft-tal 

 Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
664/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
1. Mőködési bevételek 

1.1  Mőködési bevételek elıirányzatát   megemeli     1.000 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
1. Mőködési kiadások 
  1.3  Dologi kiadási elıirányzatát      megemeli      1.000 e Ft-tal 
 Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
665/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
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1. Mőködési bevételek 
1.1  Mőködési bevételek elıirányzatát  megemeli     12.000 e Ft-tal 

és ezzel egyidejőleg 
1. Mőködési kiadások 

1.1 Személyi juttatás elıirányzatát   megemeli 1.500 e Ft-tal 
1.2 Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát megemeli    400 e Ft-tal 
1.3 Dologi kiadási elıirányzatát     megemeli      10.100 e Ft-tal 

 Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
666/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése: 
2. A. cím: 
- Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 

 - Mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzatát megemeli 540eFt-al 
és ezzel egyidejőleg megemeli 

 - Személyi juttatás elıirányzatát 540 eFt-al 
2. B. cím: 
- Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 

 - Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 820 eFt-al 
 - Bevétel elkülönített állami pénzalaptól  740 eFt 
 - Német nemzetiségi Önkormányzat  80 eFt 
 - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 1 205 eFt-al 
 - Egyéb bevétel 1 205 eFt 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát 2 025 eFt-al 

- Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
 - Személyi juttatás elıirányzatát csökkenti 1 000 eFt-al 
 - Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát  csökkenti   270 eFt-al 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát 1 270 eFt-al 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
667/2012.(XII.21.) 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 
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1.4.Bevételi elıirányzatán belül az egyéb mőködési bevételek  
1.4./Támogatás értékő mőködési bevételi elıirányzatát megemeli: 10.182. eFt-al 
1. Kiadási elıirányzatán belül mőködési kiadások 
1.1. Személyi juttatások elıirányzatát megemeli 563. eFt-al 
1.2. Szociális hozzájárulási adót megemeli: 76. eFt-al 
1.3 Dologi kiadások elıirányzatát megemeli: 9.543. eFt-al  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/18. 2013. évi városi rendezvények  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke az OPSKK által 
benyújtott rendezvénytervet elfogadásra ajánlotta, mely a városi honlapon olvasható lesz. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
668/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi Városi rendezvények 
tervét elfogadja és megbízza az intézmény igazgatóját, hogy az év közben történt változásokat 
kísérje figyelemmel és a módosításokat végezze el. 
Felelıs: Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/19. Pályázat kiírása a IV. számú háziorvosi körzet ellátására 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a sajnálatos eseményként megüresedett háziorvosi 
körzet praxisjogáról lemondott a jogosult, az ellátási kötelezettség visszaszállt az 
önkormányzatra. A háziorvosi feladatok ellátására pályázati felhívás megfogalmazásra került, 
szakbizottságok támogatták annak megszavazását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
669/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot írt ki Mezıberényben a IV. 
számú háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátására, vállalkozási formában, területi 
ellátási kötelezettséggel, az alábbi pályázati kiírás szerint: 
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot ír ki a mezıberényi IV. 
számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történı 
ellátására 
Pályázati feltételek: 
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- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000.(II.25.) EüM 
rendelet szerinti képesítés megléte, 

- az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben elıírt egyéb feltételek megléte, 

- büntetlen elıélet, cselekvıképesség. 
A pályázathoz csatolni kell: 

- végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- MOK tagság igazolását, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában 

résztvevık a pályázati anyagot megismerhetik, 
Egyéb információk: 

- a pályázatot Mezıberény Város Önkormányzat Polgármesterének címezve, Mezıberény 
Város Önkormányzata címére (5650, Mezıberény, Kossuth Lajos tér 1.sz.) kérjük 
benyújtani, 

- a pályázat benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenéstıl 
számított 30 nap, 

- elbírálási határidı: a benyújtási határidı lejártát követı elsı képviselı-testületi ülés 
- a praxis mőködtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges 

szerzıdések megkötése alapján 
- a háziorvosi tevékenység a Képviselı-testület döntését követıen, a mőködési engedély 

megszerzése, valamint a regionális egészségbiztosítási pénztárral a finanszírozási 
szerzıdés megkötése után azonnal gyakorolható, 

- a pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást: Siklósi István polgármester ad a fenti 
címen, illetve a 66/515-500 telefonszámon.” 

A Képviselı-testület elrendeli a pályázati felhívás megjelentetését az Egészségügyi 
Közlönyben, a Mezıberényi Hírmondóban, valamint a www.mezobereny.hu honlapon. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/20. Informatikai feladat átadása miatti létszámrendezés 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésére történt pontosítások 
értelmében, a javított elıterjesztés határozati javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
670/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalánál 1 fı informatikus álláshelyet megszüntet, az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ részére további 1 fı informatikus álláshelyet engedélyez 2013. január 1. 
hatállyal. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
  Smiriné Kokauszki Erika igazgató Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
Határidı: értelem szerint 
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VI/21. 598/2012.(XI.26.)sz. határozat Kérhalom u. 10.sz. ingatlan visszavétele, Tízváros 

Alapítvány kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a Kérhalom u. 10. sz. alatti ingatlan átvétele nem 
tudott megtörténni december 1-jei hatállyal, nem jelent meg senki a nemzetiségi 
önkormányzat részérıl az átadásnál. December 12-én sikerült leltárt készíteni, ami az 
épületben található volt, minden lezárásra került. A Tízváros Alapítvány felvállalná az 
ingatlanban gyerekek foglalkoztatását, azokkal a feladatokkal, melyet a cigány nemzetiség 
önkormányzatnak kellett volna elvégeznie. Az önkormányzat az ingyenes bérbeadással az 
ingatlan további mőködtetését, rendben tartását tudná megoldani. Az Oktatási és Kulturális 
Bizottság támogatta a kérelmet, javasolta, hogy a felmondás lehetısége kerüljön a beírásra  a 
szerzıdésbe. A Tízváros Alapítvánnyal a Deák F. utcai ingatlan bérbeadásáról van egy 
érvényben lévı szerzıdés, az abban lévı feltételek alapján történne az újabb szerzıdéskötés. 
Megfogalmazásra kerülne, hogy harmadik személyt nem engedhet be az ingatlanba a bérlı, 
kivéve, ha a 2014-es választások eredményeként a cigány nemzetiségi önkormányzat újra 
felállhat, nekik biztosíthatna helyet. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsága 
elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Személy szerint kisebbségben maradt 
álláspontjával, de most is fenntartja, hogy csak 5 éves idıtartamra legyen bérbe adva az 
ingatlan, amely hosszabbítható lenne. Az alapítvány nagyon hasznos feladatokat lát 
valamennyi telephelyén, olyan réteg fiataljait karolja fel, akik önerıbıl nem tudnának a 
bizonyos rendezvényeken részt venni, de az újabb ingatlan már negyedik lenne, melyet bérleti 
díj nélkül kapnának meg, ez méltánytalan lenne a többi civil szervezettel szemben, akik talán 
nem is mernek ilyen kéréssel jönni. A hosszú bérlettel megkötnék a következı testület kezét, 
amennyiben eladásra szánnák az ingatlant. Véleménye szerint az ingatlannál nincs komoly  
felújításra szükség, a pályázat esetén sem indokolná a hosszabb idejő bérbeadást. 
 
 
Siklósi István polgármester reagálva az elmondottakra, tudatta, a Deák F u. ingatlan bérlete 
nem ingyenes, 10 eFt/hó díjat fizetnek érte. Ezen túl olyan ingatlanokat bérel az alapítvány, 
melyek kihasználatlanok voltak, az önkormányzatnak fenntartási költséget jelentettek volna. 
Természetesen másik civil szervezet is támogatandó hasonló feladatok ellátásánál. Elfogadja 
az 5 éves bérletet, de akkor arra kell számítani, ha pályázati lehetıség adódik, nem tud élni 
vele az önkormányzat. Az ingatlan állapota nem dicsérhetı. Elfogadja azt is, ha nem adja oda 
az ingatlant az önkormányzat, de véleménye szerint az épület hasznosítva lenne, állapotát 
védve. 
 
 
Kovács Edina képviselı a 15 éves bérlet megkötését támogatta, pályázat útján így nyílhatna 
lehetıség felújításra. Az önkormányzat mindig támogatta a civil szervezetek olyan 
törekvéseit, melyek a város javát szolgálták. A Tízváros Alapítvány által felvállalt feladatok a 
városnak is a hasznára van, értelmes életcélokat ad olyan fiataloknak, akik nincsenek más 
szervezetek látókörében. A bérelt ingatlanokat rendben tartják, tevékenységük hasznos. 
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Siklósi István polgármester megjegyezte, más civil szervezetek is támogatva vannak, a Civil 
Központban lényegesen jobb feltételek mellett eszközök biztosítottak.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Siklósi István polgármester a módosító indítványt szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselık 2 igen, 9 nem szavazata és 1 tartózkodás értelmében a képviselı-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
671/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta azt a képviselıi 
indítványt, hogy a Mezıberény, Kérhalom u. 10. sz. alatti ingatlan bérlete 5 évi idıtartamban 
kerüljön kikötésre. 
 
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztés szerinti, bizottságok által támogatott határozati 
javaslatot bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
672/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Tízváros Alapítvánnyal az önkormányzat tulajdonát képezı, 
természetben az 5650 Mezıberény Kérhalom u. 10.sz alatt fellehetı ingatlanra ingyenes 
bérleti szerzıdést kössön.  
A szerzıdés maximum 15 év idıtartamra szól azzal, hogy kölcsönös megelégedés esetén az 
meghosszabbítható lesz. Az ingatlan kizárólag a kérelmezı kérelmében leírt célokat 
szolgálhatja. A kérelmezı/bérlı jó gazda gondosságával köteles az ingatlan állagát megóvni.  
Az önkormányzat lehetıséget biztosít arra, hogy amennyiben a kérelmezı/bérlı késıbbiekben 
a Mezıberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat mőködéséhez helyet kíván biztosítani azt 
saját belátása szerint megtegye. Minden fent részletezettıl eltérı esetben a bérleti szerzıdés 
az Önkormányzat – mint bérbeadó – részérıl felmondásra kerül. 
Az ingatlanon végzett mindennemő felújítás, vagy bıvítés kizárólag Mezıberény Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyásával lehetséges. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
VI/22. Rendezési Terv módosítás megindítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatot, melyet a 
szakbizottságok támogatásra javasoltak. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
673/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete Dr. Csenke Péter valamint az Oliva Med Kft (4032 
Debrecen, Lehel u. 22.) kérelmére és költségére Mezıberény Város Rendezési tervét 2013. 
évben módosítja, a vállalkozással településrendezési szerzıdést köt. 
A Rendezési Terv módosítását a Mezıberény Budai Nagy Antal u. 2. sz. 499 hrsz. és az 
Áchim u. 1. sz. 498 hrsz. alatti ingatlanok Különleges terület – Egészségügyi területté való 
átsorolása érdekében indítja meg. A Képviselı-testület támogatja, hogy a fenti terület 
Különleges terület – Egészségügyi területté legyen átsorolva. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/23. A nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló törvény módosításának kezdeményezése 
 
 
Siklósi István polgármester kitartott véleménye mellett, hogy nem jó a törvény azon 
rendelkezése, hogy a közintézményekben, vendéglátóhelyeken sehol nem lehet dohányozni, 
ellenben az iskola, kórházak elıtt ott állnak a dohányosok. A dohányosok részére ez az állapot 
megalázó, a nem dohányzók pedig rákényszerülnek, hogy az utcán elmenjenek közöttük. 
Amennyiben egy helyiség kerülne kijelölésre, a nem dohányzók elkerülhetnék azt. 
Véleménye szerint a közterületen kellene betiltani a dohányzást, az intézményeknél pedig 
kijelölt helyiség álljon rendelkezésére a dohányzóknak. Miután az önkormányzatoknak 
megszőnik január 1-tıl az a joga, hogy törvénymódosítást kezdeményezzenek, ezt csak az 
önkormányzati szövetségek, önkormányzati szervezetek tehetik meg. Közvetetten kell a 
törvényhozóhoz fordulni. Felolvasta a kezdeményezı határozati javaslatot. 
 
 
Kovács Edina képviselı a törvénnyel értett egyet, a diákságot akarják védeni, próbálják 
közvetíteni, hogy milyen káros a dohányzás.  
 
 
Siklósi István polgármester fenntartotta véleményét.  
 
 
Körösi Mihály képviselı támogatandónak tartotta, hogy közintézményben egyáltalán ne 
lehessen dohányozni, sıt közterületen se engedélyezzék. Vendéglátóhelyen el tudná képzelni 
dohányzó hely kijelölését, de nem kellene lazítani a törvényen. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra tette a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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674/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete kezdeményezi a Kisvárosi 
Önkormányzatok Országos Érdekszövetségénél (5900, Orosháza, Szabadság tér 4-6.), hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 131.§ (1) 
bekezdése értelében jogalkotási feladatra vonatkozó javaslatot tegyenek a Kormánynál, a 
nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása céljából. A kezdeményezett módosítás 
arra irányuljon, hogy épületen belül tegyék lehetıvé dohányzóhely kialakítását, akár azzal is, 
hogy a közterületen legyen szélesebb körő tilalom bevezetve. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a kezdeményezés 
tárgyában megkeresse a Magyar Önkormányzatok Szövetségét (2100, Gödöllı Szabadság tér 
7.), valamint a többi magyarországi önkormányzatot is, hogy – egyetértés esetén – 
csatlakozzanak a kezdeményezéshez. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/24. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatójának 2012. évi jutalma 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az elmúlt ülésen arról döntött a képviselı-
testület, hogy a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat dolgozói részére 1 havi bérük 
maximum 30%-áig terjedı keret erejéig jutalmat fizethetett ki az igazgató. Az elmúlt évben a 
képviselık a többi intézmény esetében jutalmat biztosítottak, és felhatalmazást adtak a 
polgármester részére ahhoz is, hogy maximum 1 havi illetményük erejéig az 
intézményvezetık jutalmat kaphassanak. Amennyiben következetesen akar eljárni a testület, 
Kovács Edina jutalmazásánál is ebbe az irányba kellene dönteni. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság javasolta a jutalmazást az elızı évnek megfelelıen. 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója bejelentette, 
érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban 
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért. 
 
 
A képviselık 6 igen, 1 nem szavazata és 4 tartózkodás értelmében az alábbi határozatot hozta: 
(Kovács Edina képviselı érintettség miatt nem vett részt a szavazásban) 
 
675/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta, hogy Siklósi István 
polgármester Kovács Edinát, a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatóját 
jutalomban részesítse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal. 
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Siklósi István polgármester megállapította, a testület egy része nem volt következetes, 
személy szerint nemmel szavazott, mint korábban is tette a dolgozók jutalmazásánál, de páran 
most másként gondolták szavazatukkal. 
 
 
VI/25. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, hogy hatósági ellenırzést tartott a 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálatnál. 
Az ellenırzés az intézmény székhelye és telephelye minden szolgáltatására kiterjedt. Az 
ellenırzés az intézménynek felróható hibát nem állapított meg.  
Kovács Edina dicsérı oklevelet kapott 2012. november 19-én Gyulán a szociális területen 
végzett kimagasló szakmai tevékenységéért.  
Kajlik Péter testnevelı a Bozsik programban kapott elismerést. 
Lakossági levelet olvasott fel, melyben köszönetet mondtak, hogy a „villanyra” megkapták a 
támogatást. 
Január 12-én ételosztás fog történni sok támogató, szervezı segítségével a rászorulók 
számára, hasonló formában, mint ez korábban is történt. Egy vállalkozó felvállalja a teljes 
költségét a mostani ételosztásnak. Köszönet érte. 
Felhívta a figyelmet, hogy az általános iskola tanulói a grafika tanszakon azon dolgoztak, 
hogy év végére rajzaikkal naptárat lehessen kiadni. Sajnos a pénzügyi lehetıségek miatt nem 
valósult meg a kiadása, de a tervezet a város honlapján megtekinthetı. Köszönet illeti a segítı 
tanár és a gyerekek munkáját. A gyerekek által készített üdvözlılap tervekkel kívánt az 
önkormányzat nevében boldog ünnepeket más önkormányzatok, intézmények felé. A város 
részére érkezett üdvözlı lapok megtekinthetıek itt a teremben. 
Bejelentette, hogy a januári testületi ülés 28-án került megtartása, a munkatervben elfogadott 
napirendek megtárgyalásával. Napirend: 1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetése. 2./ Városi elismerések összességének felülvizsgálata, adományozásról 
döntésrıl.  
 
Mindenkinek szeretetteljes ünnepeket kívánt, boldog, sikeres esztendıt 2013-ra. A nyílt 
testületi ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselık zárt ülésen folytatják a munkát.  
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