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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 27-én 
megtartott ülésérıl. 

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

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

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

 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a Kábel TV nézıit, 
képviselıket, intézményvezetıket. Az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs 
képviselı-testület tagjai közül 11 fı jelen van. Harmati László képviselı bejelentette, hogy 
késıbb érkezik meg az ülésre. Több képviselı elıtt laptop van, szeretne a testület az irányba 
elmozdulni, hogy minél kevesebb legyen a papírigény, elektronikus formában próbálnák 
követni az elıterjesztések megtárgyalását, részint költségtakarékosság, részint 
környezetvédelem szempontjából tartják fontosnak az átállást. A kisebb fennakadásokért 
elnézést kér, meg kell szokni az új rendszert.  
 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Nagy Sándor és Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester az ülés napirendjét ismertette a kiküldött sorrend szerint. A nyílt 
ülésen levette napirendrıl az V/7. Bérleti szerzıdés a Nagycsaládosok Mezıberényi 
Egyesületével bejelentést (augusztusi ülésen kerül tárgyalásra, addig tovább bérelhetı az 
eddigi feltételekkel a jelenlegi helyiség), valamint az V/14. Az önkormányzati lakások 
lakbérérıl és a lakbértámogatásról szóló 13/2006.(IV.03.) számú önkormányzati rendelet 
módosítását (további tárgyalást igényel, augusztusban kerül elıvezetésre).  
Kérte az ismertetett napirend elfogadását. 
 
/Az ülésre megérkezett Harmati László képviselı, jelenlévı képviselı-testületi tagok száma. 
12 fı./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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317/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
    I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl    
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl     
II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a  527/2010.(XII.20.)sz., 109/2011.(II.28.)sz., 

197/2011./IV.06./sz, 214/2011.(IV.26.)sz, 235/2011./IV.26./sz, 253/2011./V.16./sz. 
254/2011./V.16./sz., 260/2011.(V.16.)sz., 263/2011.(V.30.)sz.,   264/2011.(V. 30.)sz., 
272/2011./V.30./sz., 274/2011./V.30./sz., 275/2011./V.30./sz., 276/2011./V.30./sz., 
280/2011./V.30./sz., 284/2011./V.30./sz., 285/2011./V.30./sz., 297/2011./V.30./sz., 
299/2011./V.30./sz., 300/2011./V.30./sz., 301/2011./V.30./sz., 305/2011./V.30./sz., 
306/2011./V.30./sz., 309/2011.(V.30.)sz., 311/2011.(V.30.)sz., 312/2011.(V.30.)sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. (26 db határozat) 

      II/2.  Nyári út átépítése (199/2009./IV.27./) 
      II/3. Az Összevont Óvodák és a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, 
              Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
              Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása (265/2011./V.30./) 
      II/4. Indítható osztályok, napközis és kollégiumi csoportok száma, endegélykérés a 
              maximális létszámtól való eltéréshez (232/2011./IV.26./) 
      II/5. Óvodai engedélykérés maximális létszámtól való eltéréshez (279/2011./V.30./) 
      II/6. Alapító Okiratok módosítása (OPSKK, Polgármesteri Hivatal) 
      II/7. Önkormányzati intézményi SZMSZ és belsı kontrollrendszer felülvizsgálata 
              (275/2011./V.30./) 
      II/8 Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl:  
- Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint Polgármester által hozott döntések 
III./ Beszámoló Mezıberény város sportéletérıl 
IV./ Mezıberény Város Ifjúsági Koncepciója 
V./ Bejelentések 
      V/1. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 16/2007.(VI.19.) számú önkormányzati rendelet 
              módosítása 
      V/2. Átcsoportosítások 
      V/3. Intézményi átcsoportosítások 
      V/4. Összevont Óvodák nyári nyitva tartásának módosítása 
      V/5. A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, 
              Társulási Megállapodásának módosítása 
      V/6. A közterületen történı szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati 
              rendelet megalkotása 
      V/7. Levéve napirendrıl     (Bérleti szerzıdés a Nagycsaládosok Mezıberényi Egyesületével) 
      V/8. Közlekedésbiztonsági nap 
      V/9. Gazdasági társaság alapítása I. 
      V/10. Mezıberény, Békési út 3. sz. Civil szervezetek háza térvilágítási lámpatestek mért 
                hálózatra csatlakoztatása 
      V/11.Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és 

önkormányzati támogatásról szóló 25/2003.(XII.22.) MÖK sz. rendelet 
                felülvizsgálata 
      V/12. Oktatási és Kulturális Bizottság által hozott határozatok tudomásul vétele 
      V/13. Gyermekek nyári idıtöltése 
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      V/14. Levéve napirendrıl   (Az önkormányzati lakások lakbérérıl és a lakbértámogatásról 
szóló 13/2006.(IV.03.) számú önkormányzati rendelet módosítása) 

       V/15. Támogatást megelızı hitel felvétele 
       V/16. Fedezetbiztosítás az OPSKK által megrendezésre kerülı XV. Berényi Napok 

költségeire 
       V/17. OPSKK kérelme ügyvédi díj fedezetére 
       V/18. OPSKK kérelme a Mazsorett Egyesület Európa-bajnokságra utazásához 
       V/19. A Nagycsaládosok Mezıberényi Egyesületének kérelme 

 V/20. Egyéb bejelentés 
VI./ Zárt ülés 
      VI/1. Kormányos Ferenc kérelme 
      VI/2. „Mezıberényért” kitüntetés 
       VI/3. Belvíz projekt 16 település – kivitelezési terv elkészítése 
       VI/4. TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231 pályázathoz önrész meghatározása 
       VI/5. Pályázat belterületi utak felújítására DAOP-3.1.1/B-11 
       VI/6. Pályázat kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésére DAOP-3.1.2/A-11 
       VI/7. Gazsó Pálné Néveri Magdolna kérelme  

 VI/8. A Soul Light Kft. újabb ajánlata (szóbeli) 
 VI/9. Károlyi és Társa Kft. ajánlata (szóbeli) 

       VI/10. Egyéb bejelentés 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
   
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2011. május 30-i zárt ülés, június 17-i rendkívüli testületi 
üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
318/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. május 30-i zárt ülés, valamint 
a június 17-i rendkívüli testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos beszámolóból ismertette a fontosabb eseményeket, 
intézkedéseket a hallgatóság tájékoztatása érdekében. Kiegészítésként tudatta: 

- Pályázaton megnyert, gyermekeknek nyári idıszakra, rászorultsági alapon nyújtott 
étkezési támogatás esetében már a csomagok megrendelése is megtörtént. 

-  Húsz csapatban 170 önkéntes tőzoltó mérte össze tudását a Békés Megyei 
Tőzoltószövetség XIV. Nemzetközi CTIC Vízsugár-kupaversenyén június 19-én, 
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vasárnap a békéscsabai repülıtéren. A Mezıberényi Önkéntes Tőzoltó Egyesület négy 
csapattal vett részt a küzdelmekben, és elismerésre méltó eredményekkel zárta a versenyt. 
A felnıtt nık versenyében elsı, az ifjúsági kategóriában második, a felnıtt férfi 
kategóriában 1-1 második és harmadik helyezést szereztek a versenyzık. Az 
eredményekhez gratulál az önkormányzat. 

- Június 23-án érkezett a szomorú tájékoztatás, hogy Dr. Irányi István, volt mezıberényi 
tanár 2010. október 15-én 93 éves korában elhunyt.  

 
A jelenlévık egy perces néma fıhajtással emlékeztek Dr. Irányi Istvánra.  
 
Siklósi István polgármester kérte a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló 
beszámoló elfogadását. 

 
 

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

319/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
II./ napirend: 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl    
  
 
II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a  527/2010.(XII.20.)sz., 109/2011.(II.28.)sz., 

197/2011./IV.06./sz, 214/2011.(IV.26.)sz, 235/2011./IV.26./sz, 253/2011./V.16./sz. 
254/2011./V.16./sz., 260/2011.(V.16.)sz., 263/2011.(V.30.)sz.,   264/2011.(V. 30.)sz., 
272/2011./V.30./sz., 274/2011./V.30./sz., 275/2011./V.30./sz., 276/2011./V.30./sz., 
280/2011./V.30./sz., 284/2011./V.30./sz., 285/2011./V.30./sz., 297/2011./V.30./sz., 
299/2011./V.30./sz., 300/2011./V.30./sz., 301/2011./V.30./sz., 305/2011./V.30./sz., 
306/2011./V.30./sz., 309/2011.(V.30.)sz., 311/2011.(V.30.)sz., 312/2011.(V.30.)sz. lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról. (26 db határozat) 

 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
320/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 527/2010.(XII.20.)sz., 
109/2011.(II.28.)sz., 197/2011./IV.06./sz, 214/2011.(IV.26.)sz, 235/2011./IV.26./sz, 
253/2011./V.16./sz. 254/2011./V.16./sz., 260/2011.(V.16.)sz., 263/2011.(V.30.)sz.,   
264/2011.(V. 30.)sz., 272/2011./V.30./sz., 274/2011./V.30./sz., 275/2011./V.30./sz., 
276/2011./V.30./sz., 280/2011./V.30./sz., 284/2011./V.30./sz., 285/2011./V.30./sz., 
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297/2011./V.30./sz., 299/2011./V.30./sz., 300/2011./V.30./sz., 301/2011./V.30./sz., 
305/2011./V.30./sz., 306/2011./V.30./sz., 309/2011.(V.30.)sz., 311/2011.(V.30.)sz., 
312/2011.(V.30.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2.  Nyári út átépítése (199/2009./IV.27./) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Boldishát mellett van az 
önkormányzatnak egy olyan útja, amit elsısorban azért nem lehet használni, mert a végén 
kökénybokrok vannak. A Városi Közszolgáltató Intézmény kivágta, de a földfelszín alatti 
részeket nem tudja kitisztítani. Gépi munka szükséges annak érdekében, hogy az út mellett 
lévı magánterületet minél kisebb veszély fenyegesse, ne járjanak a területükön. A gépi munka 
elvégzésére ajánlatot kért be a  hivatal, a határozati javaslat szerint bruttó 125 eFt értékben 
végeznék el a munkát. 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, ülésükön 
felvetıdött, hogy a magánterület tulajdonosa meg tudná védeni a magánterületét, ha 
bekerítené a területét. De egyetértettek abban, hogy az utat megfelelıen ki kell alakítani, meg 
kell építeni. A határozati javaslatot elfogadásra ajánlják. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megkérdezte, milyen munkát takar a 125 eFt költség? Valamikor 
olyan ígéret volt, hogy a teljes Boldisháti üdülı terület körül lesz járható, szilárd burkolatú 
úttal. 
 
 
Siklósi István polgármester ismerete szerint kiszedik a kökény bokrokat, és azt a törmeléket, 
amely az eddig megszokott kitaposott úton van, áthelyezik a kijelölt útra, a tereprendezést 
megteszik.  
 
 
Gulyás Antal építéshatósági ügyintézı közölte, hogy a vállalkozóval megtekintették a 
helyszínt, és megállapodtak, hogy az üdülı teljes hosszában megépítésre kerül a földút. Az 
elhasznált, elbirtokolt földrészen is kialakítják a földterületet a megajánlott összegbıl.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
321/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy Mezıberény, külterület 083/326 hrsz.-ú közutat az ingatlan nyilvántartás 
szerinti helyére átépítesse, és a vállalkozói szerzıdést megkösse az Euro Mobil Track Kft.-vel 
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nettó 100.000.- bruttó 125.000.- Forint értékben. A kivitelezésre az Önkormányzat nettó 
100.000.- bruttó 125.000.- Forintot biztosít a 2011 évi költségvetése általános tartaléka 
terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
II/3. Az Összevont Óvodák és a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, 

Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 
Alapító Okiratának módosítása (265/2011./V.30./) 

 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az alapító okiratok módosítása a Muronnyal való 
együttmőködés okán vált szükségessé. A két határozati javaslatot a véleményezı bizottságok 
elfogadásra ajánlották. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
322/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
Alapító Okiratának módosítását egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi 
hatályba lépéssel.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatot, a 
módosítást és egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje 
meg.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az alapító okirat a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
323/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. 
szeptember 01. napi hatályba lépéssel.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatot, a 
módosítást és egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje 
meg.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az alapító okirat a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
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II/4. Indítható osztályok, napközis és kollégiumi csoportok száma, endegélykérés maximális 

létszámtól való eltéréshez (232/2011./IV.26./) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Az iskola fenntartói 
hozzájárulást kér a csoportjaira vonatkozóan. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy bizottsága 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat annyi észrevétellel, hogy a 2. sz. határozati 
javaslatban nyelvtanilag az “engedélyezem” helyett “engedélyezi” (5. sor) szó a helyes 
kifejezés. Kérdése, hogy az általános iskola neve nem változott meg Murony csatlakozásával? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, az általános iskola neve szeptember 1-tıl 
változik meg. A pontosítást köszöni, figyelembevételével bocsátotta elfogadásra a határozati 
javaslastokat. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
324/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011-2012. tanévben a Mezıberény 
– Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat részére 36 tanulócsoport, 12 napközis csoport és 1 
kollégiumi csoport indítását engedélyezi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
325/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011-2012. tanévben a  Mezıberény 
– Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alábbi osztályaiban, a közoktatási törvényben 
meghatározottak szerint, az  osztálylétszám túllépését és a létszámokat a következıképpen 
engedélyezi: 2. a (német nemzetiségi): 30 fı; 2. c (emelt testnevelés): 28 fı; 2. d (általános 
tantervő): 30 fı; 2. e (általános tantervő): 28 fı; 3. a (német nemzetiségi): 33 fı; 3. c (emelt 
testnevelés): 29 fı; 4. e (általános tantervő): 28 fı; 5. c (emelt testnevelés): 35 fı; 5. d 
(általános tantervő): 31 fı; 5. e (általános tantervő): 31 fı; 6. c (emelt testnevelés): 31 fı; 6. e 
(általános tantervő): 31 fı; 7. a (német nemzetiségi): 32 fı; 7. c (emelt testnevelés): 35 fı; 7. d 
(labdarúgó): 33 fı; 8. a (német nemzetiségi): 32 fı; 8. d (labdarúgó): 33 fı; a napközis 
csoportokban legfeljebb 20%.   
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
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II/5. Óvodai engedélykérés maximális létszámtól való eltéréshez (279/2011./V.30./) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatot, melyet 
bizottsági támogatással elfogadásra ajánlott.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
326/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011-2012. nevelési évre az 
Összevont Óvodák maximális csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A 
számított maximális létszám minden esetben belefér a törvény által meghatározott %-ba, így a 
megnevezett óvodai csoportok maximális létszám túllépését az alábbiak szerint engedélyezi: 
- Kálvin úti óvodában Mini csoport 26 fı 

 Nagycsoport 29 fı 
- Kinizsi úti óvodában Középsı csoport 26 fı 

 Nagycsoport 30 fı 
- Kodály úti óvodában Kiscsoport 26 fı 

 Középsı csoport 28 fı 
- Mátyás király úti óvodában Vegyes csoport 28 fı 

 Nagycsoport 27 fı. 
Felelıs: Siklósi István  polgármester    
              Gubis Andrásné intézményvezetı           
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
II/6. Alapító Okiratok módosítása (OPSKK, Polgármesteri Hivatal) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı elıvezette a két intézmény alapító okirat módosításának okát. Az 
OPSKK egyfelıl jogszabályi kötelezettségnek tett eleget, illetve plusz feladatként jelentkezik 
az intézménynél a Civil Fejlesztı Központ (Békési u. 3. sz.) üzemeltetése, valamint július 1-
tıl a Mezıberényi Hírmondó és a Városi Honlap mőködtetése is, amely így a Hivataltól 
elkerül.  Ezzel kapcsolatban a hivatal készített 5 db határozati javaslatot. Az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági  Bizottság, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális 
Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, valamennyi bizottság támogatta a határozati javaslatok 
elfogadását. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, a testület a Hírmondónak és a honlapnak az eredeti 
állapotát szeretné visszaállítani azzal, hogy visszakerülnek a mővelıdési központhoz. Nem 
csak a feladat került áthelyezésre, hanem a státusz, az álláshely is. Nem a személyrıl történik 
döntés, hanem az álláshely kérdésérıl, amely a feladat ellátásához szükséges. Három oldalú 
megállapodás jön létre az átadó és átvevı munkáltató, valamint a munkavállaló között. A 
feladattal megbízott munkavállaló vállalja az áthelyezését, az OPSKK-ban ı fogja folytatni a 
feladatot továbbra is. A fedezetbiztosításról, átcsoportosításról rendelkezı határozati 
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javaslatban közölt számításokban nem szerepel és nem teljesen tisztázott még az újság 
bevétele, illetve a civil háznál a pályázati támogatás esetleges egyéb bevételek kérdése, ami 
utólagos elszámolással kerül majd rendezése.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
327/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a városi honlap 
(www.mezobereny.hu) szerkesztésével, valamint a Mezıberényi Hírmondó önkormányzati 
újság kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásával, illetve a Civil Fejlesztı Központ 
(Mezıberény, Békési út 3.) mőködtetésével 2011. július 1. napjától megbízza az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központot. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
    Smiriné Kokauszki Erika intézményvezetı 
    Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
328/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztésben foglaltak szerint, egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az alapító okirat a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
329/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztésben foglaltak szerint, egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az alapító okirat a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
330/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy 2011. július 1. 
napjától egy üres álláshely elvonásra kerüljön Mezıberény Város Polgármesteri Hivatalától és 
a fenti idıponttól átcsoportosításra kerüljön az Orlai Petrics Soma Kulturális Központhoz. 
Felkéri az érintett intézmények intézményvezetıit, hogy az intézmények szervezeti és 
mőködési szabályzatának módosítását legkésıbb a Képviselı-testület 2011. augusztusi ülésére 
terjesszék elı. 
Felelıs: Smiriné Kokauszki Erika intézményvezetı 
    Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint, illetve a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
331/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Hírmondó 
szerkesztési, kiadási és terjesztési, a városi honlap üzemeltetésével, valamint a Civil Fejlesztı 
Központ (Mezıberény, Békési út 3.) mőködtetésével kapcsolatos feladatok 2011. július 1. 
napjával történı intézmények közötti átvétel miatt az alábbi elıirányzat átcsoportosításokról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
- 7-5. cím. PH. Egyéb mőködési kiadások:  

- Kiadási elıirányzatán belül: 581400 Lapkiadás szakfeladat (7-12 hó), 
- (Mezıberényi Hírmondó szerkesztési kiadási terjesztési feladatok, illetve a Városi 

honlap információkkal való feltöltésével, frissítésével kapcsolatos feladatok) 
- (Személyi  juttatás,Munkaadókat terh.jár.:7-11 hó:5hó,Dologi kiadások : 7-12 hó:6hó) 

                 Személyi juttatások elıirányzatát                             csökkenti:  ”-„  285  eFt-tal 
                 Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát          csökkenti:  ”-„    79  eFt-tal 
                 Dologi kiadási elıirányzatát                                     csökkenti:  ”-„  463  eFt-tal   
-7-4. cím. PH. Igazgatási kiadások:  

- Kiadási elıirányzatán belül: 841126-0 szakfeladat 
                 Személyi juttatások elıirányzatát                             csökkenti:  ”-„  829  eFt-tal 
                 Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát          csökkenti:  ”-„   204 eFt-tal 
  A Polgármesteri Hivatal engedélyezett dolgozói létszámát 2011.07.01.-tıl 
1 fıvel csökkenti(Éves stat. állományi létszám csökkenés: -0.5 fı) 
-7-3. cím: PH Költségvetési bevételek: 

- elıirányzatán belül az 581400 Lapkiadás szakfeladat  
(Mezıberényi Hírmondó szerkesztési kiadási terjesztési feladatok illetve a Városi honlap 
információkkal való feltöltésével, frissítésével kapcsolatos feladatok) 

- Mőködési bevételek elıirányzatát : (7-12 hó:6hó)             csökkenti:  ”-„   143 eFt-tal 
- (Hirdetési,egyéb bevétel: -230/12*6=  - 115 e Ft 
- (Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja.:- 230*0.25/12*6= - 28 e Ft. 

 és ezzel egyidejőleg 
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- 5. cím. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:   
- Kiadási elıirányzatán belül: Lapkiadás szakfeladat (7-12 hó),  

                Személyi juttatások elıirányzatát                                   megemeli:       1114 eFt-tal 
                Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                megemeli:       283  eFt-tal 
                Dologi kiadási elıirányzatát                                            megemeli:      463  eFt-tal     
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ engedélyezett dolgozói létszámát 2011.07.01.-tıl 
1 fıvel megemeli (Éves stat. állományi létszámváltozás: +0.5 fı) 
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Bevételi elıirányzatán belül: 

  581400 Lapkiadás szakfeladat (Mezıberényi Hírmondó  
szerkesztési kiadási terjesztési feladatok illetve a Városi honlap információkkal való 
feltöltésével, frissítésével kapcsolatos feladatok) 
- Mőködési bevételek elıirányzatát : (7-12 hó:6hó)              megemeli       143  eFt-tal 

B) 
- 7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások  

Általános tartalék elıirányzatát                                            csökkenti: „-„   2250 eFt-tal 
 és ezzel egyidejőleg 
- 5. cím. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:   

- Kiadási elıirányzatán belül: - Mőködési kiadások- Közmővelıdési intézmények 
közösségi színterek mőködtetése 910502 szakfeladat,Civil Fejlesztı Központ 
mőködtetéséhez fedezet biztosítás: 2011. (7-12 hó),  

                      Dologi kiadási elıirányzatát                                        megemeli:     2250  eFt-tal     
Felelıs: Smiriné Kokauszki Erika intézményvezetı 
               Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
II/7. Önkormányzati intézményi SZMSZ és belsı kontrollrendszer felülvizsgálata 

(275/2011./V.30./) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı elmondta, hogy a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi 
ellenırzés (FEUVE) szabályzatra vonatkozó központi jogi szabályozás megváltozott. Belsı 
kontrollrendszer kialakítására van szükség, aminek egy részét képezi a FEUVE szabályzat. A 
képviselı-testület májusi testületi ülésén kérte azt, hogy az intézmények belsı 
kontrollrendszerre vonatkozó intézményi szabályzatukat vizsgálják felül. Miután ezek az 
SZMSZ-ek részét képezik, az SZMSZ-ek  felülvizsgálata is megtörtént. A Városi 
Közszolgáltató Intézmény a régi szabályzatát módosította, míg a további három intézmény 
(Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat, Petıfi 
Sándor Gimnázium) egy teljesen új belsı kontrollrendszerre vonatkozó szabályozást készített. 
Az új szabályozások elfogadásával hatályon kívül kell helyezni a korábbiakat.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
bizottsága megtárgyalta a szabályzatokat és támogatta a határozati javaslatok megszavazását, 
szabályzatok elfogadását. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kiegészítésként tudatta, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság kérésére, a mai napra, az intézményeknél hiányzó, véleményezésre vonatkozó 
dokumentumok becsatolásra kerültek. Az OPSKK, illetve a gimnázium belsı 
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kontrollrendszerére vonatkozó szabályzatánál egy-egy apró finomításra sor került, amely az 
Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság kiegészítıjében megtalálható, és eredeti 
elıterjesztésként kérik kezelni. Valamennyi intézmény esetében a belsı kontrollrendszer 
hatálybalépésének dátuma, illetve ezzel kapcsolatban természetesen az SZMSZ  módosítás 
dátuma is 2011. június 28.  
 
 
Siklósi István polgármester emlékeztetett arra, hogy az elmúlt ülésen a Városi Közszolgáltató 
Intézmény SZMSZ módosítása nem lett megszavazva, mivel a foglalkoztatottak létszámánál 
kifogással élt. Az intézmény megküldte az új számadatokat, amely a kérésnek 
(létszámmegvonás után megmaradt irodai munkakör) megfelelıen helyre lett téve.  
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
332/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ szervezeti és mőködési szabályzat módosítását, egységes szerkezetben foglalt 
SZMSZ-t jóváhagyja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester, Smiriné Kokauszki Erika intézményvezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az SZMSZ a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
333/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat szervezeti és mőködési szabályzat módosítását, egységes szerkezetben foglalt 
SZMSZ-t jóváhagyja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester, Kovács Edina intézményvezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az SZMSZ a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
334/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
szervezeti és mőködési szabályzat módosítását, egységes szerkezetben foglalt SZMSZ-t 
jóváhagyja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester, Fekete József intézményvezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az SZMSZ a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./ 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
335/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium szervezeti 
és mőködési szabályzat módosítását, egységes szerkezetben foglalt SZMSZ-t jóváhagyja.  
Felelıs: Siklósi István polgármester, Szilágyi Tibor intézményvezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az SZMSZ a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete./ 
 
 
II/8 Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl:  
       - Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint Polgármester által hozott döntések 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy az 
idıarányos teljesítés megfelelı, a helyi méltányossági lakásfenntartásnál több a kiadás, de 
belsı átcsoportosítással még megoldható. Az ügyfélforgalom valamelyest csökkent, betudható 
ez annak, hogy munkát tudtak találni az emberek. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, esetében az átmeneti segélyeknél lényegesen 
kevesebbet kellett megítélnie. A szociális kölcsönök tekintetében már nem ennyire jó a 
helyzet. Azt tudni kell, hogy a nyári hónapokban sokkal kevesebb a probléma, nem kell 
főteni, alkalmi munkákat tudnak vállalni az emberek. Kérte az írásos beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
336/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 

 
III./ napirend: 
 
Tárgy: Beszámoló Mezıberény város sportéletérıl 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja ismertette, hogy az Oktatási 
és Kulturális Bizottság ülésén részletesen kitárgyalták a beszámolót. Itt három felvetés 
hangzott el, ami írásos formában, kiegészítésként kiosztásra került a képviselık részére. A 
beszámolójában kéri ezt eredeti elıterjesztésként kezelni.  
- 21 egyesület lelhetı fel a városban, a beszámolójában 16 lett felsorolva, a hiányzó 5 

egyesülettıl (Péntek 13 Póker Klub, SpinRacing Egyesület, Viola Szabadidıs és Kulturális 
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Egyesület, Mezıberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesület, 
Mezıberényi Gyermekfoci Alapítvány) nem kaptak visszajelzést.  

- Kijavításra került egy elírás, az MSE 1982-ben alakult.  
- Észrevételezték, hogy az általános iskola, valamint a gimnázium a DSE-kel kapcsolatban 

van, nem kevés pénzzel támogatják.  
További mozgáskultúra is tapasztalható Mezıberényben az elmúlt idıszakban, 
magánszervezıdésekben. A szilveszteri futás szép hagyományokra tett szert, a Szent Iván éji 
futás, kerékpározás nem régen zajlott le. Többen részt vettek a „Szuper Maratonon a Balaton 
körül” rendezvényen. Ezekrıl is lehetne egy kutatást végezni.   
A beszámolóban leírta milyen színes a város sportélete, az sajnálatos, hogy a régi úszó 
egyesületet nem volt aki felkarolja, újra indítsa. A tornaudvarok ki vannak használva, lehet 
látni, hogy van igény a sportolási lehetıségekre.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megköszönte a szépkivitelő, terjedelmes munkát. Véleménye 
szerint a vadászok is bekerülhettek volna az egyesületek közé legalább említés szintjén, 
hiszen a koronglövészettel, szántáson való gyaloglással sportolnak. Elfogadásra ajánlotta a 
beszámolót. A pénz sosem lesz elég, meg kell keresni azokat az embereket, akik anyagilag is 
be tudnak segíteni a mőködésbe, mert arra nem számíthat senki, hogy maga az önkormányzat 
fel tudja vállalni a szükséges támogatások biztosítását.  
 
 
Siklósi István polgármester is nagyon jó anyagnak tartotta a beszámolót, megköszönte Barna 
Márton munkáját. A sporttal kapcsolatos munkát végzıket  is csak köszönet illetheti. Az 
eredmények felsorolásánál kiegészítésként kérte még az anyagba bele venni az 1987-88-as 
években elért  általános iskolai lánycsapatok országos bajnoki eredményeit. Személy szerint 
nagyon nagyra tartja, amit a civilek végeznek a sportért. Az önkormányzat forrásai végesek, a 
késıbbiekben a testület tárgyalni fogja, miként lehetne hatékonyabban felhasználni. 
Köszönetet mondott a sportolók munkájáért, és azoknak a civileknek a munkájáért, akik saját 
szórakoztatásukra, saját egészségük megırzésére szabadidejüket áldozzák.  
 
 
Harmati László képviselı is megköszönte a színes, olvasmányos beszámolót. Mezıberény 
újkori sporttörténete 100 éves lesz 2012-ben. A sport sajátossága, hogy egyszer fönn, egyszer 
lenn, nem lehet mindig toppon lenni. Az, hogy a sok sporttevékenységet hogyan tudná az 
önkormányzat finanszírozná, a sportkoncepció tárgyalásakor éles vitát fog generálni. Azokat, 
akik a sportban tevékenykednek, csak köszönet illetheti. Ebben az évben nagy eredmény, 
hogy a kosárlabdasport utánpótlás korú gyermekei (lányok) III. korcsoportban országos 
bajnokságot nyertek. Gratulál a tevékenységükhöz, sok sikert a jövıben is.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága megtárgyalta a beszámolót, elfogadásra javasolja. Igen színes és széleskörő 
Mezıberény sportélete, ahol a pénzügyi veszélyek is megvannak. Kér minden érintett, civil 
szervezetek segítségét is, hogy 2012-ben méltóan lehessen megemlékezni a 100 éves 
évfordulóról. Megköszönte mindazoknak a munkáját, akik Mezıberény sportjáért tettek.  
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Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja nagy dolognak tartotta, hogy 
a civil szervezetek szolgáltatták az adatokat. İsszel neki kell fogni, hogy jövıre az ünnep 
méltó legyen. Megköszönte a hivatal segítségét, nagyon flottul ment az együttmőködés. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint is, már ısszel elıkészítı munkáknak kell 
elkezdıdni a 100 éves évforduló méltó megünneplése érdekében. A sportpálya lelátójának 
rendbetételét fontosnak tartja, de semmilyen pályázati forrás nem áll rendelkezésre, így 
elképzelhetı, hogy pályázati forrás nélküli lesz még az ünnep elıtt rendbe téve.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester eredetiként kezelve a kiosztott kiegészítést, 
a beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
337/2011./VI.27./sz. határozat: 
A Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete Mezıberény Város Sportéletérıl 
szóló 2011. évi beszámolót elfogadja.  
 
 
IV./ napirend: 
 
Tárgy: Mezıberény Város Ifjúsági Koncepciója 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, nem sok 
ilyen koncepció van még Magyarországon. A munkálatokat általában olyan felmérések 
elızik meg, amelyek tudományos megalapozottsággal tájékoztatják a képviselı-testületet a 
kialakult helyzetrıl, a jelenrıl, hogy annak ismeretében tudjanak aztán a képviselık 
különbözı döntéseket hozni. Az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) felsorolja a gyermek és 
ifjúsági feladatokról való gondoskodást. Ezen belül a törvény értelmében a települési 
önkormányzat maga határozza meg ”a lakosság igényei alapján, anyagi lehetıségeitıl 
függıen”, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Az országgyőlés 2009-ben 
hozott egy programot, „Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024” elnevezéssel, ez egy hosszú 
távú program. A koncepció is erre a programra épül. Az ország lakosságának 36,5 % a 
fiatal, sajnos Mezıberénybe nem megfelelı számban térnek vissza a fiatalok, mert nem 
találnak munkahelyet, kedvezı légkört a munkájukhoz. A képviselı-testületnek is van 
tennivalója ezen a téren. A koncepció elkészítéséhez az alapgondolatok elkészültek, ennek 
véghezviteléhez azonban cselekvési tervek elkészítésére lenne szükség. Szakértıi felmérés 
készítésével egy helyzetelemzésnek kellene készülnie a mezıberényi helyzetrıl, és ennek 
alapján készülne el a cselekvési terv a bizottságok részvételével. A koncepció célja lenne 
az ifjúság társadalmi beilleszkedés érvényesülésének a segítése; az ifjúság 
kezdeményezésének, tevékenységének, fenntartható fejlıdésének a biztosítása; az ifjúság 
erıforrásának aktivizálása; a helyi ifjúsági érdekképviselet megerısítés;, az ifjúsági 
szervezetek aktív szerepvállalásának az erısítése; az ifjúsági szervezetek egymás közötti 
kapcsolatainak az építése; a helyi ifjúsági szervezetek kapcsolatainak az erısítése; 
szerepvállalás az országos ifjúságpolitikai célok megvalósításában; az ifjúság 
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esélyegyenlıségének a megteremtése, a leszakadás, a szegregációnak a megszüntetése. 
Ehhez a nagy munkához kéri a testület támogatását. 
 
 
Siklósi István polgármester komolynak ítélte meg az eddig végzett háttérmunkát. Nem 
könnyő anyagról van szó, sok konkrétum nem ismert még. Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
továbbtárgyalásra alkalmasnak ítélte meg a koncepciót, 2012-ben elkészülhetne végleges 
formában, konkrétabb mezıberényi adatokkal, a stratégiai és cselekvési tervvel együtt. 
Szükség lesz a bizottságok, a hivatal munkájára, és elképzelhetı szakértı segítségének 
bevonása is. 
 
 
Kovács Edina képviselı nagyon jó kiinduló pontnak tartotta az anyagot, lehet rá építkezni. Az 
átfogó anyag készítıjének gratulált végzett munkájáért. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
338/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint szóló 
Mezıberény Város Ifjúsági Koncepcióját megtárgyalta és továbbtárgyalásra alkalmasnak 
tartja.  
A Képviselı-testület a koncepció végleges elkészítéséhez felkéri az Oktatási és Kulturális 
Bizottság, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, a Szociális Bizottság, a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökeit, a hivatal dolgozóit, az önkormányzati intézmények vezetıit, 
illetve szükségesnek tartja szakértı bevonását. 
Felelıs: Körösi Mihály OKBiz. elnöke, napirend elıterjesztı 
Határidı: 2012. június 30. 
 
/Kovács Edina eltávozott az ülésrıl jelenlévı képviselı-testületi tagok száma: 11 fı/ 
 
 
V./ napirend: 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
V/1. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 16/2007.(VI.19.) számú önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést, a rendeletben a változások 
átvezetésre kerültek. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt.-vel kapcsolatban a kisajátítási 
eljárások beindultak, ez majd a jövıben fogja érinteni a rendeletet. Az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság és a Pénzügyi Gazdasági Bizottság is tárgyalta a módosítást és 
elfogadásra ajánlják. 
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Kovács Lászlóné képviselı szeretné tudni az önkormányzatnak mennyi szántó vagyona van, a 
hivatal segítségét kéri, hogy  ezt majd megnézhesse. 
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, hogy a NIF-el tárgyalás folyik, az érintett területek 
még a vagyonrendeletben szerepelnek, amennyiben megegyezés születik, illetve esetlegesen 
az állam elveszi a vasúti beruházáshoz a területeket, átvezetésre kerülnek. A rendelet 
megalkotását kérte, melyhez minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
20/2011.(VI. 28.) MÖK sz. rendelete 

 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

16/2007. (VI. 19.) önkormányzati rendelet  
–a továbbiakban: R- módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete./ 
 
 
V/2. Átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által megtárgyalt és támogatott 
határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta, mivel észrevétel nem hangzott el a képviselık 
részérıl. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
339/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül,  
Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
Normatív hozzájárulások elıirányzatát                                         megemeli:     1099 eFt-tal 
 Kv. tv.: 
16. g intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása: 

− Pótigény  3.sz.mell.16.ga (2) sorsz. óvodában.       309333 Ft ~ 310 eFt (állami). 
− Pótigény 3.sz.mell.16.gb (3) sorsz. általános iskola 1-4. évfolyam 405333 Ft ~ 405 

eFt (állami). 
− Pótigény 3.sz.mell.16.gb (4) sorsz. általános iskola 5-8. évfolyam 384000 Ft ~ 384 

eFt (állami). 
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és ezzel egyidejőleg megemeli 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül: 
 - Személyi juttatások elıirányzatát   244 eFt 
 - Munkaadói járulékok elıirányzatát     66 eFt 
2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 

- Személyi juttatások elıirányzatát   621 eFt 
 - Munkaadói járulékok elıirányzatát   168 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
340/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete,az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011.évi költségvetése: 
A) 
7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások elıirányzatán belül: 

421100-5 szakfeladat - Városkép javítása a lakosság  
identitás tudatának növelése érdekében Mezıberényben  
DAOP 2009-5.1.2.b. pályázati forrás igénybevétele, illetve sajátforrás 
 biztosítása elıirányzatát       csökkenti: „-„ 1 400 eFt-tal 

ezzel egyidejőleg 
7-5cím:PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
    421100-5 szakfeladat - Városkép javítása a lakosság identitás 
  tudatának növelése érdekében Mezıberényben DAOP 2009-5.1.2.b. 
  pályázati forrás igénybevétele,illetve sajátforrás biztosítása   
  Dologi kiadások elıirányzatát                                               megemeli:       1 400 eFt-tal 
B) 
7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások elıirányzatán belül: 
     841403-5 szakfeladat. Geotermikus energia felhasználására, pályázati forrás 

 igénybevétele, illetve sajátforrás biztosítása:               
     elıirányzatát                                                                        csökkenti: „-„ 3 660 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg 
7-5cím:PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
  841403-5 szakfeladat. Geotermikus energia felhasználására, pályázati forrás 

 igénybevétele, illetve sajátforrás biztosítása:  
 Dologi kiadások elıirányzatát                                            megemeli: 3 660 eFt-tal 

C) 
7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások elıirányzatán belül: 
  421100szakfeladat:Városi utak,járdák felújítása. 

-Szabadidıs létesítményekhez parkolók kialakítása 
Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt- elıirányzatát .                    csökkenti: „-„     19 eFt-

tal 
ezzel egyidejőleg 
7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások elıirányzatán belül: 

421100-12 szakfeladat:Mezıberény Hattyú,Sas Óvoda köz ,utakon informatikai tábla 
beszerzése, kihelyezése- Felújítási kiadási elıirányzatát           megemeli:       19 eFt-tal 
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D)  
7-3. cím. PH Költségvetési bevételek 

- Mőködési bevételek - Fordított ÁFA(889101 Bölcsıde.. szakf.:1388 eFt, 
841403-5 Geotermikus…szakf.:11970 eFt.)  
bevételi elıirányzatát                                                               megemeli:  13 358 eFt-tal 

ezzel egyidejőleg    
7-4cím: PH igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

841126-0 szakf.  
     - Dologi kiadások elıirányzatát                                             megemeli    13 358 eFt-tal 
     (Fordított ÁFA bevétel miatt) 
Felelıs:    Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
341/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül, 
      Dologi kiadások elıirányzatát                                                      csökkenti:   „-„   68 eFt-tal     
     (Internet szolgáltatási díjak csökkentésébıl adódó elıirányzat különbözet) 
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül, 
      Dologi kiadások elıirányzatát                                                     csökkenti:   „-„  405 eFt-tal     
     (Internet szolgáltatási díjak csökkentésébıl adódó elıirányzat különbözet) 
2.B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
     kiadási elıirányzatán belül, Dologi kiadások elıirányzatát        csökkenti:    „-„  338 eFt-tal 
     (Internet szolgáltatási díjak csökkentésébıl adódó elıirányzat különbözet) 
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül, 
     Dologi kiadások elıirányzatát                                                     csökkenti:    „-„  135 eFt-tal     
     (Internet szolgáltatási díjak csökkentésébıl adódó elıirányzat különbözet) 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatán belül, 
      Dologi kiadások elıirányzatát                                                    csökkenti:   „-„   270 eFt-tal     
     (Internet szolgáltatási díjak csökkentésébıl adódó elıirányzat különbözet) 
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán 
     belül, Dologi kiadások elıirányzatát                                            csökkenti:   „-„  338 eFt-tal       
    (Internet szolgáltatási díjak csökkentésébıl adódó elıirányzat különbözet)                                     
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások elıirányzatán belül, Dologi kiadások 
     elıirányzatát                                                                                csökkenti:    „-„    68 eFt-tal 
     (Internet szolgáltatási díjak csökkentésébıl adódó elıirányzat különbözet) 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,  
       Általános tartalékállomány elıirányzatát:                                                         1622 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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342/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül, 
      Dologi kiadások elıirányzatát                                                      csökkenti:   „-„ 172 eFt-tal     
     (Intézményi vagyon biztosítás fel nem használt elıirányzata) 
2.B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
     kiadási elıirányzatán belül, Dologi kiadások elıirányzatát         csökkenti:    „-„   45 eFt-tal 
     (Intézményi vagyon biztosítás fel nem használt elıirányzata) 
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán 
     belül, Dologi kiadások elıirányzatát                                            csökkenti:   „-„  105 eFt-tal       
    (Intézményi vagyon biztosítás fel nem használt elıirányzata)                                     
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások elıirányzatán belül, Dologi kiadások 
     elıirányzatát                                                                                 csökkenti:    „-„ 250 eFt-tal 
     (Önkormányzati vagyon biztosítás fel nem használt elıirányzata) 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,  
       Általános tartalékállomány elıirányzatát:                                                           572 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
343/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül,  
Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
Normatív hozzájárulások elıirányzatát                                         megemeli:     1099 eFt-tal 
 Kv. tv.: 
16. g intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása: 
− Pótigény  3.sz.mell.16.ga (2) sorsz. óvodában.       309333 Ft ~ 310 eFt (állami). 
− Pótigény 3.sz.mell.16.gb (3) sorsz. általános iskola 1-4. évfolyam 405333 Ft ~ 405 eFt 

(állami). 
− Pótigény 3.sz.mell.16.gb (4) sorsz. általános iskola 5-8. évfolyam 384000 Ft ~ 384 eFt 

(állami). 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül: 
 - Személyi juttatások elıirányzatát   244 eFt 
 - Munkaadói járulékok elıirányzatát     66 eFt 
2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 

- Személyi juttatások elıirányzatát   621 eFt 
 - Munkaadói járulékok elıirányzatát   168 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
344/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím PH. költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
     4. Egyéb mőködési bevételek elıirányzatát   
     4.1.Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát    megemeli: 6883 eFt-tal 
        (841126-7 szakfeladat Népszámlálás)                                                       
és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát        megemeli:6883 eFt-tal 
        (841126-7 szakfeladat Népszámlálás) 
 - 1. Személyi juttatások kiadásai    5124 eFt 
 - 2. Munkaadókat terhelı járulékok kiadásai  1259 eFt 
 - 3.Dologi és egyéb folyó kiadások     500 eFt 
B) 
7-3. cím PH. költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
       4. Egyéb mőködési bevételek elıirányzatát  
       4.1.Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát    megemeli: 12 eFt-tal 
        (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás)                                                       
és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül 

 4. Egyéb mőködési kiadások  
4.3. Társ szoc.pol. és egyéb jutt., tám. elıirányzatát      megemeli:12 eFt-tal 

   (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás)                                                       
C) 
7-3. cím PH. költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
       4. Egyéb mőködési bevételek elıirányzatát 
       4.1.Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát     megemeli: 330 eFt-tal 
        (882119 szakfeladat Óvodáztatási támogatás)                                                       
és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül 

4. Egyéb mőködési kiadások  
4.3. Társ szoc.pol. és egyéb jutt., tám. elıirányzatát            megemeli: 330eFt-tal  
(882119 szakfeladat Óvodáztatási támogatás) 

D) 
7-3. cím PH. költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
        4. Egyéb mőködési bevételek elıirányzatát                    megemeli: 9021 eFt-tal
 Ezen belül:        

4.3.Elızı évi mőködési célú ei.maradv.pénzmaradvány  
(Pénzmaradvány visszautalás ) 

és ezzel egyidejőleg  
7-3.cím: PH.Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül 

IV.Pénzforg.nélküli kiadások,  
IV.2.Általános tartalék elıirányzatát                  megemeli:9021 eFt-tal 
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E) 
7-3. cím PH. költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
        4. Egyéb mőködési bevételek elıirányzatát                    megemeli:2389eFt-tal 

4.3.Elızı évi mőködési célú ei.maradv.pénzmaradvány  
 (Intézményi túlfinanszírozás visszautalása)  
és ezzel egyidejőleg  
7-3.cím: PH.Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül 

IV.Pénzforg.nélküli kiadások,  
IV.2.Általános tartalék elıirányzatát                   megemeli: 2389 eFt-tal 

Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
345/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím. PH Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
          3. Egyéb felhalmozási bevételek -3. 1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek, 

TIOP.1.1.1.07/1  A pedagógiai módszertani reformot támogató  
informatikai  infrastruktúra fejlesztése: 
853000 szakfeladat elıirányzatát          megemeli:    1249 eFt-tal 

és ezzel egyidejőleg 
7-5cím:PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

853000 szakf. TIOP.1.1.1.07/1  A pedagógiai módszertani reformot,támogató  
informatikai  infrastruktúra fejlesztése pály.:   

        Dologi kiadások elıirányzatát                                            megemeli:   1249 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
346/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
2/A. cím: Összevont Óvodák mőködési kiadási elıirányzatán belül  
         3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  csökkenti: „-„ 600 eFt-tal 
        (Óvodáztatási támogatás)                                                       
és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül 

4. Egyéb mőködési kiadások  
4.3. Társ szoc.pol. és egyéb jutt., tám. elıirányzatát     megemeli:       600 eFt-tal  
(882119 szakfeladat Óvodáztatási támogatás) 
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B) 
7-3.cím:PH.Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Egyéb felhalmozási bevételek 

3.2. Felhalm.célú pénzeszk.átvétel Áht-n kívülrıl elıirányzatát   megemeli: 104 eFt-tal 
 (Lakossági hozzájárulás 3-4-5 öbl.) 
és ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH.Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

IV.Pénzforgalom nélküli kiadás 
IV.2. Általánostartalék állomány elıirányzatát     megemeli:       104 eFt-tal 

Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
347/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül az Önkormányzatok 
költségvetési támogatása,  

3. Mőködési támogatások 
3.2. Központosított elıirányzatok (mők.célú) elıirányzatát        megemeli: 1456 eFt-tal 

 - Gyermekszegénység elleni pr. keretében nyári étkeztetés  
biztosítása        1360 eFt 
- Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás      96 eFt 

és ezzel egyidejőleg megemeli  
7-4.cím: PH. igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

Mőködési kiadások 
3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát         1360 eFt-tal 
(Gyermekszegénység elleni pr. keretében nyári étkeztetés  
biztosítása)  

5.cím.Orlai Petrics Soma mőködési kiadási elıirányzatán belül: 
3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát       96 eFt-tal 
(Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás) 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
348/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
     4. Egyéb mőködési bevételek elıirányzatát   
     4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát    megemeli:1870 eFt-tal 
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     (Kistérségi normatíva 2010. évi elszámolása)                                                       
és ezzel egyidejőleg 
6.cím: Városi Humáns.és Szociális Szolgálat mőködési kiadási elıirányzatán belül  

3.Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát             megemeli:1334 eFt-tal 
(Kistérségi normatíva 2010. évi elszámolása)                                                       

2/B.cím:Mb.-Bélmegyer Kist.Ált.Isk mőködési kiadási elıirányzatán belül 
3.Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát             megemeli: 456 eFt-tal 

           (Kistérségi normatíva 2010. évi elszámolása)                                                       
7-3. cím PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
         4. Egyéb mőködési bevételek elıirányzatát   
         4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát                csökkenti: „-„80 eFt-tal 
          (Bélmegyer Községi Önk.-tól átvétel, a várható a norm.  
 és egyéb tám.-sal nem fedezett kiadási többlet fedezetére )                                                     
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
349/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül az Önkormányzatok 
költségvetési támogatása,  

3. Mőködési támogatások 
3.2. Központosított elıirányzatok (mők.célú) elıirányzatát        megemeli: 3422 eFt-tal 
(2011. évi bérpolitikai intézkedések) 

és ezzel egyidejőleg megemeli     
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény mőködési kiadási elıirányzatán belül 

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     103 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát      27 e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák mőködési kiadási elıirányzatán belül  
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     493 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát   133 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezıberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola mőködési kiadási 
elıirányzatán belül 

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     885 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát   239 e Ft-tal 

3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium mőködési kiadási elıirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát       559 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát     150 e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási mőködési elıirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát       34 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát     10 e Ft-tal 

6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat mőködési kiadási elıirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát       370 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát     100 e Ft-tal 

7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási mőködési kiadásai elıirányzatán belül 
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 841126-0 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     138 e Ft-tal  

 - 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát     38 e Ft-tal  
 841126-1 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     31 e Ft-tal  
 - 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát     8 e Ft-tal 
 841126-2 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     24 e Ft-tal  
 - 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát     6 e Ft-tal 
 84126-3 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     6 e Ft-tal  
 - 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát   2 e Ft-tal 
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb mőködési kiadási elıirányzatán belül 

841133 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     24 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát     6 e Ft-tal 
841112 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     6 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát   2 e Ft-tal 

 842421 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások elıirányzatát     22 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár elıirányzatát     6 e Ft-tal 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
350/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH.felhalm.és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
   IV.Pénzforgalom nélküli kiadások, IV. 2.Általános tartalék  

  elıirányzatát               csökkenti: 9 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH egyéb mőködési elıirányzatán belül: 
      4. Egyéb mőködési kiadások 
      4.1.Tám.ért. mők.kiad. elıirányzatát 
      841126 szakf. Kisebbségi Önk. részére állami tám.ei.bizt. 
      +Városi rend.ei.bizt.+ egyéb tám. ei. bizt.            megemeli: 9 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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351/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Mezıberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Mezıberényi Német Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi:  
8-6. cím: Mezıberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
         4. Egyéb mőködési bevételek 

   4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát  megemeli: 4 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
         4. Egyéb mőködési bevételek 

   4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát  megemeli: 2 eFt-tal 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
         4. Egyéb mőködési bevételek 

   4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát  megemeli: 3 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
8-6. cím: Mezıberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködési kiadási elıirányzatán 
belül: 
          3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  megemeli:   4 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat mőködési kiadási elıirányzatán belül: 
          3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  megemeli:    2 eFt-tal 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat mőködési kiadási elıirányzatán belül: 
          3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  megemeli:    3 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
352/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Mezıberényi Német Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatának megfelelıen, az alábbi elıirányzat átcsoportosítást tudomásul 
veszi:  
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat mőködési kiadási elıirányzatán belül: 
     3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                             csökkenti: „-„ 100 eFt-tal 
     - Német Hagyományápoló Egyesület  

Pünkösdi ünnepség hozzájárulása „-„ 100 eFt 
és ezzel egyidejőleg: 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat mőködési kiadási elıirányzatán belül: 
      4.2. Mőködési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre  

elıirányzatát                            megemeli: 100 eFt-tal  
            - Német Hagyományápoló Egyesület  

Pünkösdi ünnepség hozzájárulása 100 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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353/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül az Önkormányzatok 
költségvetési támogatása,  

3. Mőködési támogatások 
3.3. Helyi önkorm. kiegészítı támogatása elıirányzatát               megemeli: 847 eFt-tal 

 - Vis maior támogatás  847 eFt 
és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH. egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát   megemeli:847 eFt-tal 
        (842541 Ár – és belvízvédelemmel összefüggı  
 tevékenységek szakfeladat) 
  -3. Dologi és egyéb folyó kiadások 847 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 

 
 
V/3. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester négy intézményt érintı átcsoportosításokról kérte a határozatok 
meghozatalát, melyeket a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlott. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
354/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testület az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
- Dologi kiadási elıirányzatát                                                             csökkenti       353 eFt-tal  
és ezzel egyidejőleg 
- Felhalmozási kiadási elıirányzatát                                                   megemeli      353 eFt-tal    
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
355/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testület az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
- Dologi kiadási elıirányzatát                                                             csökkenti       105 eFt-tal  
és ezzel egyidejőleg 
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- Felhalmozási kiadási elıirányzatát                                                   megemeli      105 eFt-tal    
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
356/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011.évi költségvetése: 
- Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 

 - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 200 eFt-al 
 - Egyéb bevétel 200 eFt 
 - Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát megemeli 420 eFt-al 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
- Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 

 - Személyi juttatások elıirányzatát  240 eFt-al 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  162 eFt-al 
 - Ellátottak juttatása  218 eFt-al 

- Összevont Óvodák bevételi elıirányzatán belül: 
 - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 100 eFt-al 
 - egyéb bevétel 100 eFt 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
- Az Összevont Óvodák bevételi elıirányzatán belül: 

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  100 eFt-al 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Öreg István általános iskola fıigazgatója 
              Gubis Andrásné óvodák vezetıje 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
357/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testület az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése: 
     5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
        Bevételi elıirányzatán belül:                
              Támogatás értékő mőködési bevételi elıirányzatát megemeli:     13.848. eFt-al 
        Kiadási elıirányzatán belül 
              Személyi juttatások elıirányzatát megemeli                                    6.496. eFt-al 
              Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát megemeli                 1.729. eFt-al 
              Dologi kiadások elıirányzatát megemeli:                                        2.797. eFt-al 
              Felhalmozási célú kiadások elıirányzatát                                        2.826. eFt-al 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              OPSKK igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
358/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a következı saját hatáskörő 
elıirányzat módosításokról rendelkezik. 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási elıirányzatain belül módosít, átcsoportosít: 
Elıirányzat módosítás: 
Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                        megemeli  987 eFt 
Áfa visszatérülés  487 eFt 
Kamatbevétel       500 eFt 
Dologi kiadások elıirányzatát  megemeli   987 eFt 
Átcsoportosítás:  
Véglegesen átvett mőködési célú pénzeszköz ÁHT-on kívülrıl  megemeli 1680 eFt 
(OFA – Munkaerıpiaci program; helytelen tervezés miatt) 
és ezzel egyidejőleg:  
Támogatásértékő mőködési bevétel  csökkenti 1680 eFt 
(OFA – Munkaerıpiaci program; helytelen tervezés miatt)  
Felelıs: Siklósi István - polgármester 
              Kovács Edina - igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
/Kovács Edina visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-testületi tagok száma: 12 fı./  
 
 
V/4. Összevont Óvodák nyári nyitva tartásának módosítása 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az óvoda 
korábban beadott nyitva tartásának módosítását a gyermeklétszám alakulása, illetve a 
geotermikus főtésre való áttérés munkálatai miatt. Bizottsága javasolja a nyitvatartási rend 
módosításának elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
359/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Összevont Óvodák nyári nyitva 
tartásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

Idıszak Nyitva Zárva 
2011.06.13 – 2011.07.04-ig Luther u. óvoda   
2011.06.13 – 2011.07.15-ig Mátyás kir. u. óvoda 

Kálvin u. óvoda  
Kodály u. óvoda 
Kinizsi u. óvoda 

2011.07.18 – 2011.08.19-ig Kodály u. óvoda 
 

Luther u. óvoda 
Kálvin u. óvoda  
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Mátyás kir. u. óvoda 
Kinizsi u. óvoda 

2011.06.13 – 2011.08.12-ig Bélmegyeri óvoda  
2011.08.15 – 2011.08.31-ig  Bélmegyeri óvoda  

Megbízza az intézmény vezetıjét, hogy az óvoda nyári nyitva, illetve zárva tartásáról 
legkésıbb 2011. június 30-ig a szülıket tájékoztassa. 
Felelıs: Gubis Andrásné óvodavezetı           
Határidı: 2011. június 30. 
 
 
V/5. A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, 

Társulási Megállapodásának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy jogszabályi okok miatt kérik a megállapodás 
módosítását, hogy a társulás munkaszervezete eljárhasson az önkormányzatok együttes 
pályáztatásában, az ivóvízminıség-javító program megvalósításában. A tulajdonjog az 
önkormányzatoknál marad az önerı mértékének arányában. Az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági, valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságok támogatták a módosítás 
megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
360/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI 
TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak 
módosítását, az alábbiak szerint: 
1. A Társulási Megállapodás preambuluma kiegészül a következı szöveggel: „ A Társulás 

az ivóvízminıség-javító program során elsısorban a Társulásban tagként résztvevı 
Önkormányzatok képviseletét látja el és a projekt lebonyolítójaként mőködik közre. A 
Társulás, mint önálló jogi személy, a projekt lebonyolítása során nem törekszik önálló 
vagyon megszerzésére, a projekttel összefüggı önerı és pályázati források közvetlenül a 
tag Önkormányzatok forrásait érintik és gyarapítják, a projekt során létrejövı vagyon 
közvetlenül a tag Önkormányzatot illeti az Önkormányzatok közötti külön megállapodás 
szerint.”  

2. A Társulási Megállapodás I.1. második francia bekezdése törlésre kerül, kivéve annak 
utolsó mondata, vagyis: " A társulás mőködésére a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."  

3. Kiegészül a Társulási Megállapodás I.4. pontja azzal, hogy: "A Társulás a benyújtandó 
pályázatot az együttmőködı önkormányzatok nevében és képviseletében, a pályázati 
felhívásban megjelölt 951-es szervezeti kódszámon nyújtja be. A Társulás törvényes 
képviselıje a jelen társulási megállapodásban foglalt keretek között jogosult 
nyilatkozatot tenni a tag önkormányzatok pályázata ügyében " 

4. A Társulási Megállapodás VI fejezete, a Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás címszó 
alatt a következık szerint módosul: 

a. Törlésre kerül a Társulás vagyonára vonatkozó VI.1.1.-ban foglalt szövegezés, 
helyette az alábbi szöveg kerül elfogadásra: " A projekt során megvalósuló 
viziközmővek (vagyon) - az egyes települések beruházásában megvalósuló 
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mőszakilag elkülönült rendszerek kivételével- a tag önkormányzatok közös 
tulajdonába kerülnek. A közös tulajdonban lévı vagyon olyan arányban illeti 
meg eszmei hányad szerint az egyes önkormányzatokat, ahogyan a megfizetett 
önerık egymáshoz aránylanak." 

b. Törlésre kerül a VI.1.2. szövegrész, helyette az alábbi szövegezést fogadják el a 
felek: " A társulásban résztvevı tag önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a meglévı, de a beruházással érintett viziközmő rendszerükhöz hozzáépüljön a 
projekt által megvalósítani tervezett beruházás.  

c. Törlésre kerül a külsı pénzforrásra vonatkozó VI.2.1. rész.  
d. Törlésre kerül az önerıre vonatkozó VI.2.3.1. pont, helyette a következı 

szövegezés kerül felvételre: "A Tag önkormányzatok kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a projekt finanszírozásához szükséges önerıt biztosítják, egyben 
ennek összegyőjtésére, beszedésére felhatalmazzák a Társulást. A Tag 
önkormányzatok felhatalmazzák arra is a Társulást, hogy az önerıhöz igénybe 
vehetı vagy azt kiváltó támogatások pályázása, ill. ilyen források lehívása 
ügyében eljárjon" 

e. Törlésre kerül a belföldi és nemzetközi támogatások VI.2.4. fejezet teljes 
egészében. 

5. A Társulási Megállapodás VIII.2.3.6. pontjának bevezetı részébıl törlésre kerül „a 
Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán túl” szövegrész, miután az 
ellentétes a társulásokról szóló törvény rendelkezéseivel. Ezen felül törlésre kerül ezen 
rész c) alpontja. 

6. A Társulási Megállapodás IX. 1. és 2. alpontjában szereplı Társulásra vonatkozó 
hivatkozás helyébe a Tag önkormányzatok szöveg kerül.  

7. Módosul a Társulási Megállapodás VIII. 3.2.1 pontja, mely szerint az Elnökség évente 
nem minimum 6 alkalommal, hanem évente minimum két alkalommal tart ülést. 

8. A Társulási Megállapodás XI.1. pontjának elsı mondata utáni szövegrész törlésre kerül. 
9. A Társulási Megállapodás szövegében a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 

elnevezés alatt, mindenkor annak jogutód szervét kell feltüntetni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy az ügy sürgıssége miatt kiosztásra került további 
megkeresés a társulástól, melyet bizottságok nem tudtak megtárgyalni. Kérte az ülésen való 
tárgyalását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
361/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete sürgısséggel dönt arról, hogy a 
Közép-Békési Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás, KEOP-1.3.0 
kódszámú pályázat második fordulójára. 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy ami az ivóvízminıség-javító program 
megvalósításához szükséges, beadásra került, ezt megtehette a társulás elnöke, viszont az 



 32 

önerıvállalást minden önkormányzatnak saját magának kell megtennie. Elıre láthatólag az 
állam a teljes önerıt biztosítani fogja, de errıl még nincs meg a dokumentum. A pályázat 
beadási határideje június 30., úgy tudja a mai napon meg is történt. Hiánypótlással meg 
lesznek küldve az önkormányzatok által hozott határozatok, erre 15 nap áll rendelkezésre, 
utána már nem lehet határidıt módosítani. Kérte a testületet döntsön az önerırıl a megküldött 
határozat minta szerint. Nagy valószínőséggel az önerıre nem lesz szükség egyáltalán, vagy 
csak nagyon kismértékben. 
 
 
Harmati László képviselı a lakosság tájékoztatása érdekében a kimutatásból ismertette a 
pénzügyi adatokat. Az önerıt valószínőleg nem is kell ténylegesen kifizetni a jövı évben, 
mert erre is lehetne majd pályázni és az állam finanszírozza.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
362/2011./VI.27./sz. határozat: 
1. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy a Közép-Békési 

Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú 
pályázati konstrukció második fordulójára nettó 18 173 831 246 Ft beruházási 
összeggel. 

2. Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára. 
3. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete kötelezettséget vállal, hogy a 

társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi 
finanszírozásához szükséges 3 961 582 798 Ft önrészbıl, amely tartalmazza az EU 
Önerı Alap támogatást is, a rá esı összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint.  

Település Önrész összesen 
(Ft) 

Önerı Alap 
támogatás 

Önkormányzati 
saját forrás 

Almáskamrás 13 622 297  Ft 11 426 199  Ft 2 196 098  Ft 
Békés 298 736 496  Ft 251 540 235 Ft 47 196 261 Ft 
Békéscsaba 1 094 446 173 Ft 704 627 777 Ft 389 818 396 Ft 
Bélmegyer 15 013 863 Ft 12 651 904  Ft 2 361 959 Ft 
Bucsa 134 901 582 Ft 110 712 008  Ft 24 189 574 Ft 
Csabaszabadi 4 513 863 Ft 3 315 761 Ft 1 198 102  Ft 
Csanádapáca 35 917 535Ft 26 845 540 Ft 9 071 995  Ft 
Csárdaszállás 6 682 429  Ft 5 628 241 Ft 1 054 188  Ft 
Csorvás 58 591 319  Ft 43 649 029  Ft 14 942 290 Ft 
Dévaványa 116 575 713  Ft 98 167 691 Ft 18 408 022 Ft 
Doboz 64 709 076  Ft 41 695 300 Ft 23 013 776 Ft 
Ecsegfalva 148 645 230 Ft 120 853 740  Ft 27 791 490 Ft 
Füzesgyarmat 165 049 965 Ft 138 162 645 Ft 26 887 320  Ft 
Gerendás 47 934 142  Ft 34 341 931  Ft 13 592 211  Ft 
Geszt 21 289 805  Ft 18 096 334 Ft 3 193 471  Ft 
Gyomaendrıd 187 091 899 Ft 157 550 752 Ft 29 541 147 Ft 
Gyula-Városerdı 9 249 848  Ft 5 761 964 Ft 3 487 884 Ft 
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Kamut 14 630 192  Ft 12 319 953 Ft 2 310 239 Ft 
Kertészsziget 30 598 092 Ft 24 867 345 Ft 5 730 747 Ft 
Kétegyháza 52 791 629 Ft 39 135 207 Ft 13 656 422 Ft 
Kétsoprony 13 976 126 Ft 10 383 570 Ft 3 592 556 Ft 
Körösladány 114 772 879  Ft 96 640 002 Ft 18 132 877 Ft 
Köröstarcsa 34 811 356 Ft 29 319 038 Ft 5 492 318 Ft 
Körösújfalu 6 272 249 Ft 5 285 096 Ft 987 153 Ft 
Kötegyán 18 970 210 Ft 15 977 292 Ft 2 992 918 Ft 
Lıkösháza 39 018 788 Ft 24 704 056 Ft 14 314 732 Ft 
Medgyesbodzás 13 538 806 Ft 11 382 681 Ft 2 156 125 Ft 
Méhkerék 34 641 659 Ft 29 169 549 Ft 5 472 110 Ft 
Mezıberény 145 036 391 Ft 122 133 497 Ft 22 902 894 Ft 
Mezıgyán 103 616 565  Ft 85 216 200 Ft 18 400 365 Ft 
Murony 17 509 649  Ft 14 744 276 Ft 2 765 373 Ft 
Nagykamarás 26 675 675 Ft 22 378 835 Ft 4 296 840 Ft 
Okány 33 509 335 Ft 28 235 628 Ft 5 273 707 Ft 
Pusztaottlaka 6 618 774 Ft 5 510 662 Ft 1 108 112 Ft 
Sarkad 151 024 905 Ft 127 182 840 Ft 23 842 065 Ft 
Sarkadkeresztúr 20 174 596  Ft 16 997 370 Ft 3 177 226  Ft 
Szabadkígyós 37 437 198 Ft 24 105 308 Ft 13 331 890 Ft 
Szeghalom 302 195 730 Ft 250 458 167  Ft 51 737 563 Ft 
Tarhos 11 335 100 Ft 9 545 793 Ft 1 789 307 Ft 
Telekgerendás 19 677 641 Ft 12 670 578 Ft 7 007 063 Ft 
Újiráz 32 604 095 Ft 25 925 841 Ft 6 678 254 Ft 
Újszalonta 1 515 146 Ft 1 277 949 Ft 237 197 Ft 
Vésztı 93 430 980 Ft 78 709 214 Ft 14 721 766 Ft 
Zsadány 162 227 797 Ft 133 304 739 Ft 28 923 058 Ft 
Összesen 3 961 582 798 Ft    3 042 607 737 Ft 918 975 061 Ft 

4. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból vagy a forrás 
nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani. 

5. A Projektre és a településre vonatkozó tervezett finanszírozási források és várható 
ütemezésük: 

A projekt finanszírozási terve - Mez ıberény 2012 2013 2014 2015 Összesen
EU támogatás (KEOP) 8 435 892 253 021 530 183 537 192 220 070 445 214 684
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP) 1 488 687 44 650 858 32 388 916 38 836 78 567 297
EU Önerı Alap támogatás 2 314 176 69 410 119 50 348 832 60 371 122 133 497
Önerı 1 488 323 12 518 829 8 885 088 10 654 22 902 894
Hitel 0 0 0 0 0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetıi hozzájárulás) 0 0 0 0 0
Összesen 13 727 078 379 601 337 275 160 028 329 930 668 818 373
ÁFA 3 431 769 94 900 334 68 790 007 82 482 167 204 593
Mindösszesen 17 158 847 474 501 672 343 950 035 412 412 836 022 966  

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/6. A közterületen történı szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı elıadta, hogy a közterületen történı szeszesital fogyasztás 
korlátozásával kapcsolatban a rendelet-tervezetet valamennyi bizottság tárgyalta, ez egy 
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elsıkörös tárgyalás volt. Valamennyi bizottság továbbtárgyalása alkalmasnak találta, az 
augusztusi testületi ülésre további pontosítások történnek. A rendelet megalkotásának oka, 
hogy néhány közterületen a szeszesital fogyasztás eléggé szem elıtt van, sértheti a lakosokat, 
illetve átutazókat. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a rendırséggel szóban történt egyeztetés, írásban 
kéri a testület a véleményüket. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
bizottsága is tovább tárgyalásra alkalmasnak tartotta a rendelet-tervezetet. A rendırırs 
parancsnokával történt beszélgetés alapján támogathatónak ítélné meg, amennyiben felsıbb 
jogszabályok rendelkeznek errıl, hogy ne legyen önkorlátozás. Tájékozódtak, és néhány 
emberrıl, kereskedelmi egységrıl van szó, ahol nem megfelelıen folyik az italozás. Nem 
általános ez Mezıberényben, a kb. 50-100 fıt kellene megrendszabályozni, nem a köz 
sérelmére rendelkezést hozni. Több egyeztetésre lesz még szükség, a konkrét esetekre 
fókuszálva kellene megoldani a problémát, és akkor nincs szükség egy önkorlátra, mert 
minden rendelet annyit ér, amennyit betartanak belıle. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy mind a négy bizottságnál merültek fel 
kételyek, elsıkörös tárgyalásként elfogadták az elıterjesztést, tovább tárgyalás lesz. A 
rendırség is szeretne pontosításokkal élni. Az augusztusi ülést határidınek korainak ítélte 
meg, de még az idei évben térjen vissza a testület a rendelet megalkotására. Szavazást kért. 
 
 
 A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
363/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közterületen történı szeszesital 
fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet további tárgyalásra 
alkalmasnak tartja, egyeztetések, pontosítások után  kéri azt még 2011-ben elıterjeszteni. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: legkésıbb 2011. decemberi testületi ülés 
 
 
V/7. Levéve napirendrıl (Bérleti szerzıdés a Nagycsaládosok Mezıberényi Egyesületével) 
 
 
V/8. Közlekedésbiztonsági nap 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a rendırség az idei évben is, szeptember 17-én 
megrendezi a hagyományos közlekedésbiztonsági napját. A lebonyolításhoz kéri a 
vásárcsarnok térítésmentes használatát, valamint anyagi támogatást is kér a rendezvényhez. 
Az elızı évben a képviselı-testület  anyagi támogatást nem nyújtott, korábbi években 
különbözı összegeket biztosított. Hasznosnak ítélte meg a programot, gyerekeket, felnıtteket 



 35 

(környezı települések bevonásával) próbálnak felelıs közlekedésre szokatni, tanítani. A 
véleményezı bizottságok támogatták a rendezvényt. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága 
80 eFt támogatást javasol biztosítani a rendezvényre. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
364/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Békési 
Rendırkapitányság által 2011. szeptember 17-én megrendezendı „Közlekedésbiztonsági 
Nap” lebonyolításához térítésmentesen biztosítja a Piactér, illetve a Vásárcsarnok használatát. 
A rendezvényt anyagilag is támogatja 80.000,- Ft összeggel, melynek forrásaként az általános 
tartalékot jelöli meg. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadás kötelezettséget a 
felhasználást követı 30 naptári napon belül, de legkésıbb tárgyév december 31-ig kell 
teljesíteni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/9. Gazdasági társaság alapítása I. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak az 1 milliárd Ft értékő 
kötvénykibocsátás visszavásárlási kötelezettséget jelent a következı években, melynek 
forrását ki kell gazdálkodni. Ennek egyik lehetséges formája lehetne, hogy a vállalkozások 
világába mozdul el az önkormányzat, és megpróbál olyan céget alapítani, amely jövedelmet 
termel. Miután az önkormányzat nem vállalkozó, olyan elképzelése van, hogy jól mőködı, 
biztos háttérrel rendelkezı vállalkozások tulajdonosai magánszemélyként szállnának be, 
tényleges kockázatviselı tulajdonosként. Tudnának segíteni ötletekkel, akár célok 
megfogalmazásával, hogy az önkormányzat egy megfelelı mőködı rendszerré épülhessen ki, 
hasznot, nyereséget lehessen termelni. A legfontosabb kérdés, mire legyen alapítva a cég. 
Egyik ilyen lehetıség a geotermikus energia további hasznosítása termelésre (fóliaház). 
Elképzelése szerint legalább 10 vállalkozót kellene bevenni a rendszerbe, mert minél többen 
vannak, annál kevésbé érheti az önkormányzatot az a vád, hogy csak egy-két vállalkozásnak 
biztosít lehetıséget. Ezt a vállalkozók is kérték, nem szeretnék, ha megbélyegeznék ıket, 
hogy egy-kettı csak a kedvezményezett. Szakjogász véleménye szerint mőködıképes lehet a 
rendszer. Vannak hasonlóak, igaz nem ekkora létszámmal. Nagyon bízik abban, hogy meg 
lesznek találva azok a tevékenységi formák, lehetıségek, amivel nyereséget lehet termelni, és 
az önkormányzat tud együtt dolgozni azokkal a vállalkozókkal, akik Mezıberényben eddig a 
nyereségre orientáltan dolgoztak, akik a gazdasági válság idején is fenn tudták tartani 
vállalkozásukat. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén több kérdés merült fel, 
a testülettıl most arra kérne felhatalmazást, hogy az alapdokumentumok elıkészítésében és a 
részletek kidolgozásában, az augusztusi testületi ülésre visszahozhassa az elképzelést, úgy 
hogy már szakjogásszal megfogalmazott dokumentumok kerülnek elıvezetésre. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, bizottsága is jó 
ötletnek tartja gazdaság társaság alapítását. Több önkormányzatnál is van ilyen, jól mőködik 
és nyereséget is hoz. Szükségesnek tart külsı szakember bevonását, a szakmai erı biztosítása 
érdekében. A gazdasági társaságba bevontak a tıkével is legyenek érdekeltek. A kötvény 
visszavásárlási kötelezettség miatt olyan beruházás kell, ami gyorsan megtérülı, vagy kiadást 
csökkentı. Ilyen lesz a geotermikus energia hasznosítás beindulása, vagy a naperımő 
létrehozása remény szerint. A beruházás nyereségébıl lehetne a kötvény visszavásárlást 
finanszírozni. Másik fontos szempont, hogy munkahelyek teremtıdjenek. Bizottsága 
támogatja a további tárgyalást, mindenképpen szakjogász segítségét kell igénybe venni, erre 
bruttó 313.000,- Ft  költséget javasolnak engedélyezni. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, 
hogy bizottsága is támogatta az elıterjesztést, a gondolatot jónak tartják. Úgy vélik, számos 
olyan megvalósításra váró ötlet van Mezıberényben, amit mindenféleképpen ilyen keretek 
között is ki lehetne használni. Augusztusban több lesz az ismeret, szó volt arról is, hogy a  
humánerıforrás tekintetében minden információ rendelkezésre fog állni. A jogásznak a 
bevonását támogatták, elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı nem támogatta a közös céget. Az önkormányzatnak meg van a 
kellı fedezete az ismertetett változatokra. Csak ötletekkel támogatnák a vállalkozók a közös 
céget, vagy forintálisan, mint magánember lépnek be? Azt támogatja, hogy egy eredményt 
létrehozó cég legyen alakítva, ami nyereséget termel. Most a geotermikus energia főtésére 
fókuszálva, azt kell mőködtetni valahogyan. Amennyiben eredményt fog termelni, azt az 
önkormányzati intézmények teszik, ha ebben külsıs is benne lenne, a hasznot elviszi. Több 
részletet kellene ismerni, csak olyan személyt tud elfogadni a belépéshez, aki konkrét, 
eredményt hozó munkát tud hozni, ne csak a pénzét adja, mert az az önkormányzatnak a 
kötvénybıl biztosítva van. Mindenféle anyagi hozzájárulás vagy érdekeltség nélkül is, 
ötletekkel támogathatják ezt a kezdeményezését a városnak. Nem tartja rossznak a 
szemétszállítást érintı elképzelést. A lakosság fizeti be a szemétszállítás díját, ha azon haszon 
keletkezik, annyi rész lesz az önkormányzaté, amennyi törzstıkével beszállt. A közösködés 
vitára ad okot, ha vannak ötletek azt fogadni kell, vagy olyat bevenni, aki konkrét vállalást 
tesz. Nem tudja elképzelni és támogatni az olyat, hogy valaki csak pénzzel lépjen be. 
 
 
Barna Márton képviselı fontosnak tartotta az útkeresést. Induljon el valamilyen folyamat. A 
körzetében felvetette a témát, mindenki örömmel fogadta. Az biztos, hogy országos szinten is 
utána kell nézni, hogy mőködnek hasonló társulások. Alternatívákat vár, hogy lehessen 
válogatni. 
 
 
Harmati László képviselı véleménye szerint az elhangzottak alapján is pl. a szemétszállításra 
vagy a geotermikus energia hasznosítására akár egy szolgáltató kft-ét lehetne létrehozni, 
aminek a fenntartását a lakosság, illetve az intézmények fizetnék. Többségi tulajdonos az 
önkormányzat, olyan üzleti terv készülne, hogy nem elsısorban nyereségorientáltság lenne a 
cél, hanem az hogy, minél olcsóbban és jó minıségben lehessen a szemetet elszállítani a 
lakosságtól, illetve a geotermikus energiát az intézmények a leghatékonyabban, legolcsóbban 
tudják megvenni. Pl. a hulladékhı hasznosítására lehet, hogy plusz szellemi termék jönne egy 
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befektetıtıl vagy társtulajdonostól. Minden település más és más, több példa (mezıgazdaság, 
idegenforgalom, kéményseprés, stb.) is lehet, de fıleg településgazdálkodásban kell 
gondolkodni, tovább tárgyalás legyen. Személy szerint nem tartja rossz ötletnek, ha néhány 
(6-8) mezıberényi belép anyagiakkal, akkor jobban érdekelt. 
 
 
Kovács Edina képviselı is jónak tartotta magát az ötlet felvetését. Amennyiben valaki saját 
vagyonát viszi a vállalkozásba, feltehetıen jobb gazdája is lesz. Érdekeltség és 
nyereségorientáltság nélkül egy vállalkozás nem mőködhet jól. További kidolgozás történjen 
a döntéshozatal érdekében. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megállapította, hogy ellentmondás van. Az egész a 
haszontermelés reményében indulna, mert vissza kell vásárolni a kötvényt, a kamatot ki kell 
termelni. Persze, hogy nem cél, hogy az önkormányzat intézményeivel a geotermikus főtésen 
hasznot érjen el, mert ha hasznot ér el, igen is igaz, amit korábban mondott, hogy aki bele 
tette a pénzét, olyan arányban elviszi azt. A szemétszállítás ugyanaz, a cél az, hogy ne legyen 
haszon. De az egésznek a célja az, hogy haszon legyen, itt a kettı ellentmondásban van. Azt 
elfogadja, lehet, hogy jobban gondolkodik az, aki a társaságon belül van. Az önkormányzat a 
többségi tulajdonos, ha a többiek egészen kicsi pénzzel lépnek be, kérdés, mennyire fogják 
szívükön viselni. Barna Márton képviselı körzetében, véleménye szerint azt várják a lakosok, 
hogy beléphessenek az önkormányzathoz munkaerıként. Nem könnyő megszervezni, 
lebonyolítani alkalmi munkára felvett emberek foglalkoztatását. Kevés az anyag a döntéshez. 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı az elvvel egyetértett, de nem tudja támogatni, hogy már most az 
elején, cégjogász legyen megbízva. Véleménye szerint elıször a közgazdasági számításokat 
kellene végigvinni, azt láthassák, és aztán gondolkodni az alapdokumentumokon.  
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, mint ahogy a képviselık is elmondták, valóban nagyon 
sok kétely merül fel, hogy egyáltalán mire lehet a vállalkozást alapítani. Lehet, nem is a 
geotermia volt a legszerencsésebb felhozott példa. Az elmúlt idıszakban azért vannak olyan 
mozgások Mezıberény irányába, amik akár a vállalatnak a létjogosultságát is sokkal 
tisztábban megfogalmazzák majd a képviselık felé. Úgy gondolja, azzal, hogy ezek az 
emberek (nincs feljogosítva nyilvános ülésen a nevek ismertetésére) beszállnának, és nem 
csak az 1 millió Ft értékő magánvagyonukat hoznák a cégbe, hanem hozzák a kapcsolataikat, 
ami alapján újabb és újabb munkákat is lehet ennek a cégnek szerezni. Természetesen van 
benne kockázat, de az az üzlethez tartozik. Az önkormányzat is egy közösség, dönteni kell 
kérdésekben, és mindenkinek viselni kell a felelısséget.  
 
 
Több hozzászólás, kérdés, módosító javaslat nem hangzott el, a polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Kovács Lászlóné, Dr. Burján Katalin) 
és 1 tartózkodás (Nagy Sándor) mellett az alábbi határozatot hozta: 
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365/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elvben egyetért egy önkormányzati 
cég alapításával. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a 2011. augusztusi 
testületi ülésre az alapítandó cég alapdokumentumait elıkészítse, valamint további 
tárgyalásokat folytasson mezıberényi vállalkozókkal a közös cég alapításának 
részletkérdéseirıl, továbbá a mőködés részleteit  terjessze be. 
Az alapdokumentumok elıkészítéséhez cégjogász munkájának igénybevételéhez maximum 
250.000,- Ft + ÁFA, azaz 313.000,- Ft  költséget engedélyez az általános tartalék terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/10. Mezıberény, Békési út 3. sz. Civil szervezetek háza térvilágítási lámpatestek mért 

hálózatra csatlakoztatása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy több éve a jelenlegi civil házból, az ingatlan 
mérıórájáról, nappali összegért kapják  az esti, éjszakai világítást az udvari részen található 
parkolókban elhelyezett térvilágítási lámpatestek. Az ára nyilvánvalóan több, mintha a 
közvilágítási rendszerre lenne kötve. Ennek rendezésére történt ajánlat kérés.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága javaslataként 
kérte az 1. sz. határozati javaslat megszavazását. Meg kell oldani, hogy ne magasabb díjért 
menjen a közvilágításra az energia. Javítást kért a határozati javaslatban, a „mért” hálózatra 
helyett „közvilágítási” hálózatra a helyes kifejezés.  
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezetı jelezte, hogy a határozati javaslatban szerepelnie kell, 
hogy a fedezet az általános tartalék. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosításokkal kérte a határozat megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Körösi Mihály) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
366/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a DÉMÁSZ PRIMAVILL 
Hálózatszerelı Kft. a Mezıberény, Békési u. 3. sz. alatti ingatlan térvilágítási lámpatesteknek 
a Közvilágítási hálózatra csatlakoztatása tervezési és kivitelezési költségeit 472.000,- Ft + 
ÁFA, azaz 590.000,-Ft összegben, melynek forrásaként az általános tartalékot jelöli meg. 
Megbízza  Siklósi István polgármestert a villanyszerelési munkálatok megrendelésével. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 



 39 

 
Halász Ferenc képviselı tájékoztatásként elmondta, a munka ára azt takarja, hogy 20 m 
nyomvonalon térburkolat alatt, védıcsıben kell a vezetéket tenni. 
 
 
Körösi Mihály képviselı kérdése, hogy csak így lehetett a közterületet világítással ellátni 
korábban? 
 
 
Siklósi István polgármester az ügy kivizsgálása érdekében határozati javaslatot ismertetett, 
melynek elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
367/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Békési úti 3. sz. 
alatti térvilágítás tekintetében a felelısség kiderítésére vizsgálatot rendel el. Vizsgálni kell, 
hogy kiket és miben terhel felelısség a 4/6-os helyrajzi számú ingatlanból kivett – de a 
Földhivatalnál még nem bejegyzett – 4/8-as ingatlanon megvalósult térvilágítás miért nem a 
közvilágítási hálózatra került bekötésre. A vizsgálat indoka, hogy ezzel anyagi kárt okoztak az 
önkormányzatnak. 
A vizsgálathoz – szükség esetén – szakértı munkájának igénybevételére is felhatalmazást kap 
a polgármester. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı:  2011. szeptemberi testületi ülés 
 
 
V/11. Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és 

önkormányzati támogatásról szóló 25/2003.(XII.22.) MÖK sz. rendelet felülvizsgálata 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy Kmetykó János Mezıberény fıépítésze nem 
tudott az ülésen jelen lenni, de a bizottsági üléseken részt vett. A véleményezı bizottságok a 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlják. A helyi építési szabályzattal összhangba kell hozni 
a rendeletet, amit a fıépítész az októberi testületi ülésre tud elıterjeszteni. A szakember 
javaslatait elfogadva egy korszerőbb, jobban képviselhetıbb rendeletet tud majd megalkotni a 
testület. Jelezte Kmetykó János azt is, hogy épületeket önmagukban nehezebben lehet 
megvédeni, mintha utcakép vagy védett területeket jelölne meg a képviselı-testület 
Mezıberényben. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı jelezte, hogy személy szerint kezdeményezte a felülvizsgálatot, 
mivel nem volt összhangban a két szabályozás. Elfogadja Kmetykó János fıépítész bevonását, 
az alap kialakításnál is részt vett. Másik résztvevı volt Csete Gyula muzeológus, aki nagyon 
jól ismeri Mezıberény épített örökségét. Szeretné, ha be lenne vonva a munkába.  
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Siklósi István polgármester érdekességként megemlítette, hogy a sokak elıtt nem ismert 
Hacskó tanya Kerekiben található, a volt Vöröscsillag TSZ központja mőködött benne. 
Hacskó József gyógyszerészé volt az a tanya az 1910-es években. 
 
 
Körösi Mihály képviselı helyesnek tartotta, hogy a fıépítész az utcakép védelmére helyezi a 
hangsúlyt, és tudomása szerint civil szervezeteket is bevon az elıkészítı munkához. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is fontosnak tartotta Csete 
Gyula és a civilszervezetek bevonását a munkába. Az utcakép védettsége kevesebb 
kötelezettséget tartalmazna, ingatlanok értékesítésénél, felújításánál könnyebbséget jelent. 
Bizottsága javasolja elfogadni a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
368/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért az épített örökség helyi 
értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló 
25/2003. (XII.22.) MİK sz. rendelete, valamint a helyi építési szabályzatáról szóló 
11/2005.(II.28.) MÖK. sz. rendelete 3 számú függelékének felülvizsgálatával. Felkéri 
Mezıberény Város Fıépítészét, hogy a képviselı-testületi tagok javaslatainak 
figyelembevételével készítsen elıterjesztést 2011. októberi képviselı-testületi ülésre a fenti 
rendelet módosítására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Kmetykó János fıépítész 
Határidı: 2011. októberi testületi ülés 
 
 
 
V/12. Oktatási és Kulturális Bizottság által hozott határozatok tudomásul vétele 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága több olyan határozatot hozott, melyet nem tehetett volna meg a testület 
jóváhagyása nélkül, a bizottság az alapítványok számára nem határozhatja meg a pályázott 
összeget. A kormányhivatal törvényességi felügyeletének jelzésére az elıterjesztést 
elkészítették, a testület elé terjesztették döntéshozatal érdekében. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
369/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Oktatási és Kulturális Bizottság által 
hozott 71/2011.(III.7.), 89/2011.(III.7.) és a 97/2011.(III.7.) sz. határozatokat tudomásul veszi, 
az abban foglalt alapítványi támogatásokat jóváhagyja. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Baji Mihály jegyzıt, hogy a határozatról a Békés 
Megyei Kormányhivatal Törvényességi fıosztályát tájékoztassa. 
 
Felelıs: Körösi Mihály OKB elnök 
              Dr. Baji Mihály jegyzıt 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
 
V/13. Gyermekek nyári idıtöltése 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy személy szerint is azt szeretné, ha minél több 
olyan lehetısége lenne a gyermekeknek, ahol mozoghatnak. Elsısorban Mezıberényben a 
kosárlabda és a labdarúgás az, ami nagyobb tömegeket vonz. Az elképzelés az volt, hogy a 
sportpályán legyen bıvítve a sportolási lehetıség, egyúttal a déli oldalon a balesetveszélyes 
kerítés legyen lebontva. Ezzel lehetıség lenne biztosítva négy-öt pálya kialakítására a fiatalok 
részére. Az elıterjesztés elkészítése óta a Városi Közszolgáltató Intézmény lebontotta a 
veszélyes kerítést, így az elsı határozati javaslat oka fogyottá vált. A másik határozati javaslat 
két alternatívát taglal a Piknik Park területén lévı pálya használhatóságára. A bitumenes pálya 
felújítására 3,5 millió Ft +ÁFA összegő ajánlatot adtak, erre nincs fedezet, és pályázati 
lehetıség sincs. A bitumenes pályának a strand felıli részén viszont van egy olyan szakasz, 
ahova két kosárlabdapalánkot el lehetne helyezni állványostól. A Mezıberény 
Közbiztonságáért Közalapítvány jóvoltából a Piknik Park nyitása és zárása is megtörténik.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottsága 
javasolta az 1. sz. határozati javaslat megszavazását, amely most már tárgytalan a 
polgármester úr elmondása alapján. A 2. sz. javaslatnál a b.) alternatívát támogatták, a 
kosárlabda palánkok felállítását. A Piknik Parknál szükségesnek tartana egy kerítés 
felhúzását, hogy a mögötte lévı épületek ne legyenek veszélyben. Tudomása szerint pályázati 
keretet nyit az állam a sportudvarok és játszóterek építésére. Kéri a pályázat figyelését, és 
amennyiben lehetıség adódik, a Hosszú tó környékének sport célra történı fejlesztése is 
kerüljön elıtérbe. Jelezte, hogy a tó partján ültetett kis fák nagy része kihajtott.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a pályázat figyelésére a hivatal pályázati 
referensének megbízása van, fokozottabban figyelve a sportfejlesztésekre. A Hosszú tónál a 
kis fák közül egy van letörve, de nagy valószínőséggel nem emberi kéz által, és  kb. 15 db 
nem hajt egyáltalán. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is fontosnak tartotta a 
pályázatfigyelést, egybıl rá kell mozdulni. Bizottsága is a b.) alternatívát javasolta 
megszavazni, valamint javítani kellene az intézmény nevét, tudomása szerint az Piknik Park.  
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, a sportpályán milyen használati rend, nyitva tartás 
lenne kialakítva? 
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Siklósi István polgármester válaszként közölte, a pályagondnokkal beszélt, tudja kezelni az ott 
sportoló gyerekeket, de a területet nem lehet zárni.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért. Az 1. sz. határozati javaslattal ne foglalkozzon a 
testület, mivel oka fogyottá vált.  A másik határozati javaslat b.) részét kérte megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
370/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem tudja biztosítani a fedezetet a 
Piknik Park (Mezıberény, Tessedik tér 1. sz.) bitumenes pályájának felújítására. A pálya 
mellett kosárlabda palánkok felállítására legfeljebb bruttó 250.000,- Ft összeget biztosít az 
általános tartalék terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/14. Levéve napirendrıl    
           - (Az önkormányzati lakások lakbérérıl és a lakbértámogatásról szóló 13/2006.(IV.03.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása) 
 
 
V/15. Támogatást megelızı hitel felvétele 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a képviselık a mai napon egy módosított 
elıterjesztést kaptak, melynek tárgya: támogatást megelılegezı keret a Mezıberény Város 
Kötvény terhére. Ez kedvezıbb az eredetileg kiküldött verziónál. Arról van szó, hogy 
Mezıberénynek elég sok olyan pályázata van, ahol a pályázat lebonyolítása elvégzése 
kapcsán az önkormányzatnak az önerıt meg kellett elılegeznie. Ezeket várná vissza az 
önkormányzat az államtól, a pályázat kiírójától. Ennek az összegnek jelenleg több mint 80 
millió Ft a nagyságrendje. Hiánya olyan problémákat jelenthet a városnál, hogy bizonyos 
számlákat azért nem tud kifizetni az önkormányzat, mert vár a pénzre. A K&H Bankkal 
történt egyeztetés után egy 100 millió Ft-os keretet lehet igénybe venni kezelés és egyéb 
költség nélkül, abból a pénzbıl, ami egyébként az önkormányzaté és jelenleg 3%-os kamattal 
kamatozik. Amikor az önkormányzat hozzájut a várt pénzhez, akkor befizetésre kerül a 
számlára az igénybe vett összeg. Kérte, hogy a képviselı-testület az utóbbi, kedvezıbb 
javaslatot fogadja el, amit a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság nem tudott megtárgyalni, de 
elıleg a kedvezıtlenebb lehetıséget is támogatták. Ezzel csak jobban jár az önkormányzat. 
 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérdése, hogy mikor várhatóak a pályázati támogatások 
összegének megérkezése? 
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Siklósi István polgármester nem tudott választ adni. Nem az önkormányzat az oka. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Halász Ferenc) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
371/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzata a Mezıberény Kötvénybıl rulírozó jelleggel 100 millió 
forint támogatást megelılegezı keret biztosítását kéri a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-tıl. 
A támogatást megelılegezı keret a támogatás rész megérkezését követıen kerül feltöltésre. 
Az igénybevétel az alábbi felújítási, felhalmozási célokra történik: 
- Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER. Térségi civil fejlesztı központok kialakítása: 

Civil központ kialakítása Mezıberényben. Nettó 17453346 Ft, azaz Tizenhétmillió-  
négyszázötvenháromezer-háromszáznegyvenhat forint. 

    A beruházás 100%-ban utófinanszírozott. 
 - Turisztikai tevékenységek ösztönzése: Hosszú-tó rehabilitációja és környezetének 

kialakítása:  Nettó 28593500 Ft., azaz Huszonnyolcmillió-ötszázkilecvenháromezer-ötszáz 
forint. 

   A beruházás 100%-ban utófinanszírozott. 
- A Városkép javítása a lakosság identitás tudatának növelése érdekében Mezıberényben 

DAOP.5.1..2/B-09-2009.0012: Pályázati támogatás összege: 81845483 Ft - ebbıl 38376222 
Ft pénzügyi teljesítése már megtörtént, aktuális összeg: 43469261 Ft. azaz 
Negyvenhárommillió-négyszázhatvankilencezer-kettıszázhatvanegy forint. 

   A beruházás 100%-ban utófinanszírozott. 
-KEOP-4.2.0./B/09-2009-0046:Geotermikus energia felhasználására pály. 

Pályázati támogatás összege: 266921 e Ft, azaz Kettıszázhatvanhatmillió-  
kilencszázhuszonegyezer forint. A beruházás 100%-ban utófinanszírozott. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
V/16. Fedezetbiztosítás az OPSKK által megrendezésre kerülı XV. Berényi Napok 

költségeire 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az év elején a Berényi Napokra tervezett költség 
nem elégséges ahhoz a rendezvénytervhez, amit az OPSKK most elıterjesztett.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottsága 
álláspontja nem egyezik a sajátjával. A bizottság javasolja megszavazni a 2.100 eFt 
póttámogatást a Berényi Napokra az általános tartalék terhére. Kisebbségi véleménye az, hogy 
„addig kellene nyújtózkodni, míg a takaró ér”, hiszen három sorban (nagy rendezvényeknél, 
városi nagy kiemelt rendezvényeknél, a testvérvárosi külkapcsolatok ápolására) van a 
költségvetésben a Berényi Napokra is forrás biztosítva, olyan 5,5 millió Ft összegben. A 
testvérvárosi küldöttség biztos színvonalas mősort fog adni, Gronauval 20 éves, Gútával 10 
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éves a testvérvárosi kapcsolat. A Berényi Napok harmadik napjának mősorával van gondja, az 
este fellépı haknizók igen magas összeget, 800 eFt-ot visznek el. Ebbıl le kellene faragni 
valamennyit. Az elmúlt évben nem volt tőzijáték, most legyen. A vendéglátásra van 
kalkulálva 2.800 eFt, de véleménye szerint udvariatlanság lenne, ha már meghívott a város 
200 személyt, nem ellátni ıket. Azt a Gronauiak részérıl udvariatlanságnak tartotta, hogy 80-
an, akik repülıvel jönnek, kérik, hogy busszal legyenek elhozva Budapestrıl, visszaélnek a 
vendégjoggal, még ha 131 fı maga fizeti is a szállását. Megszavazná a vendéglátásra 
szükséges pénzt, de az egyéb soron lévı 1,5 millió Ft-ból nem biztosítana annyit. Kicsit 
túlköltekezést lát, de kisebbségben maradt, a bizottság támogatta a határozati javaslat 
megszavazását. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén 
felvetıdött az is, miért kell három napos rendezvény. Kezdetben úgy volt, hogy a Gronauiak 
egy napos programot adnak, ez már az óta változott, sok mindenben lemorzsolódás történt 
náluk is. Amennyiben a kidolgozott feltételekkel és színvonalon akarja az önkormányzat a 
Berényi Napokat, akkor a kimutatott költségre szükség lesz. Még nem ismert teljesen az 
érkezı testvérvárosi delegációk létszáma sem. Azon el lehet gondolkodni, miért augusztus 20-
án legyen a rendezvény, sokkal drágábbak és nehezen lehet idehozni az elıadókat. Következı 
évre szólóan az OPSKK igazgatója még ebben az évben, októberben lead egy anyagot, a 
testület a költségvetés tárgyalása elıtt még dönthet, ki, mennyiért legyen meghívva. A  
Gronauiak utaztatásával kapcsolatban egyetért a megjegyzéssel, de valószínő úgy gondolták, 
hogy Mezıberény is meg tudja oldani a fogadásukat, utaztatásukat. Gesztusként többen 
vállalták, hogy a szállásukat finanszírozzák. A tőzijáték az idei évben benne van a 
költségvetésben, nincs akadálya annak sem, hogy a Városháza épületérıl történjen.  
 
 
Kovács Edina képviselı úgy gondolta, ahhoz már késın van, hogy a költségeken lehessen 
faragni, a programok, fogadások nagy része meg van tervezve. A költségeket meg kell 
szavazni, hogy az OPSKK tudjon haladni a szervezéssel. A jövıre nézve készüljön el idıben 
az elızetes terv. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı Kovács Edina véleményével értett egyet. A testület most látja a 
rendezvénytervet, költségeket, ezt most jóvá kell hagyni, le kell szervezni. A következıkben 
idıben legyen átgondolva, mikor legyen a rendezvény, honnan és mire lehet a költségeket 
biztosítani. Németországban is remek mősort tudnak megszervezni a helyi elıadókkal, a 
vendégek hozott produkcióival. 
 
 
Barna Márton képviselı véleménye szerint, ahhoz hogy a lakosság érdeklıdjön a rendezvény 
iránt, a vendéglátósoknak megérje megjelenni, és vállalkozók is csatlakozzanak, igen is jó 
programoknak kell lenniük. A jó programok talán elıbb után meghoznák azt, hogy külön 
támogatókra is szert lehetne tenni. El kell azon is gondolkodni, hogy esetleg a Berényi Napok 
más idıpontban legyen, de a szervezéshez korábban hozzá kell látni, hogy mősorok hamarabb 
leköthetıek legyenek, jóval kisebb költség mellett. 
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Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
bizottsági  ülésükön vetıdött fel, hogy a rendezvény kapcsán meg kellene nézni jó idıpont-e 
az augusztus 20-a, hiszen ilyenkor az elıadók nagyon drágák. Meg kellene gondolni azt is, ha 
a testvérvárosi találkozókkal, a Berényi Nappal Mezıberény vonzását növelni akarja az 
önkormányzat, akkor arra áldozni kell, és elıbb utóbb jönni fognak látogatók és fogyasztani is 
fognak. Biztató jel, hogy októberre az OPSKK igazgatója elıterjesztést fog benyújtani. Arról 
kellett, hogy tudjanak már korábban a képviselık, hogy mennyien jönnek a testvérvárosokból, 
nem elıször tárgyalt errıl a bizottság sem. Most már az lehet a cél, hogy jól megszervezni a 
találkozót, úgy menjenek el a testvérvárosok küldöttei, hogy jól érezték itt magukat, érdemes 
Mezıberénybe eljönni. 
 
 
Harmati László képviselı megjegyezte, hogy ingyenes rendezvény sosem lesz rentábilis. 
Látni lehet az elıterjesztésbıl, hogy nincs még mindegyik mősorszám lekötve, kérdıjelek 
vannak egy-két helyen.  
 
 
Halász Ferenc képviselı álláspontja hasonló Harmati László képviselıjéhez, a haknizó, 
playback-es fellépık közül, akivel még nincs lekötve a fellépés, nem meghívásával lehetne 
még komolyabb összeget megtakarítani.  
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte az OPSKK igazgatójától, történt-e további fejlemény 
a fellépıkkel kapcsolatban, tudható-e, hogy kik kötelezték el esetleg már máshova magukat. 
Kérése volt, ha van ilyen, helyettük ne legyen más fellépı keresve. 
 
 
Smiriné Kokauszki Erika az Orlai Petrics Soma Kulturális központ igazgatója válaszként 
közölte, folyamatban vannak még az egyeztetések.  
 
 
Siklósi István polgármester tanulságként levonva, fontosnak tartotta, hogy a rendezvényt 
szervezı OPSKK számára már akár októberre ismertté válhasson, hogy milyen összegbıl 
gazdálkodhat és kiket hívhat meg.  
 
 
Harmati László képviselı kérte, hogy minél korábban, idıben legyen megtervezve a 
rendezvény, a mősorszámokat is talán olcsóbban lehet lekötni.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Siklósi István polgármester az 1. sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
    
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Harmati László, Halász Ferenc) 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
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372/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, 4.2. Mőködési célú pénzeszköz átadások, 
    - 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt elıirányzatát             csökkenti: „-„ 1759 eFt-tal 
    - 842155 szakf. Hivatalos Városi szintő kapcsolatok fin.  
       elıirányzatát                                                                                csökkenti: „-„ 2144 eFt-tal 
    (XV. Berény Napok program költségei) 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, IV. Pénzforgalom nélküli kiadások, 
     IV./2. Általános tartalékállomány elıirányzatát                           csökkenti: „-„ 2100 eFt-tal 
     (XV. Berény Napok program költségei) 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ mőködési kiadási elıirányzatán belül: 
    3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                            megemeli:      6003 eFt-tal 
     (XV. Berény Napok program költségei) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/17. OPSKK kérelme ügyvédi díj fedezetére 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az OPSKK kérelmét, ügyvédi díj fedezetére. Korábban 
a képviselı-testület az OPSKK vezetıjének a vezetıi megbízását visszavonta, 
jogellenességének megállapítására bírósághoz fordult a volt intézményvezetı. A bírósági 
ügynek a lebonyolításához ügyvédi segítséget vett igénybe az intézmény, ennek költségét kéri 
a testülettıl részükre biztosítani, a leírtak szerint. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta 
a határozati javaslat megszavazását. 
    
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
373/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, IV. Pénzforgalom nélküli kiadások, 
     IV.2. Általános tartalékállomány elıirányzatát                                csökkenti: „-„ 58 eFt-tal 
     (A vezetıi megbízás visszavonása jogellenességének megállapítására 
       vonatkozó bírósági ügy költségeire) 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ mőködési kiadási elıirányzatán belül: 
    3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                               megemeli:       58 eFt-tal 
     (A vezetıi megbízás visszavonása jogellenességének megállapítására  
       vonatkozó bírósági ügy  költségeire) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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V/18. OPSKK kérelme a Mazsorett Egyesület Európa-bajnokságra utazásához 
 
 
Siklósi István polgármester javasolta az utazási költséghez támogatást nyújtani az 
elıterjesztett határozati javaslat szerint. Mezeiné Szegedi Erzsébet jelezte, hogy érintettség 
miatt nem kíván a szavazásban részt venni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy az Európa 
bajnokságon aranyérmes reményekkel lépnek fel a mazsorett lányok. Elég magas a szükséges 
költség, ehhez bizottsága 200 eFt támogatást javasol megszavazni, melynek forrása az 
általános tartalék.  
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı, mint az egyesület vezetıje jelezte, próbálnak pályázni, 
támogatókat találni más forrásból is, szponzorokat keresni, de nagyon nehéz. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Mezeiné 
Szegedi Erzsébet érintettség miatt nem vett részt a szavazásban) 
 
 
 
374/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, IV. Pénzforgalom nélküli kiadások, 
     IV./2. Általános tartalékállomány elıirányzatát                            csökkenti: „-„  200 eFt-tal 
     (Mezıberényi Mazsorett Együttes Európa Bajnokságra történı kiutazásának költségeire.) 
és ezzel egyidejőleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ mőködési kiadási elıirányzatán belül: 
     3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                           megemeli:       200  eFt-tal 
    (Mezıberényi Mazsorett Együttes Európa Bajnokságra történı kiutazásának költségeire.) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
V/19. A Nagycsaládosok Mezıberényi Egyesületének kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a véleményezı bizottság nem tudta érdemben 
tárgyalni a kérelmet. Azóta próbált utána kérdezni országos szinten, miként mőködik 
strandbelépıknél a kedvezmény mértéke. Nincs egységes rendszer kialakítva. A Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatójával egyeztetett, és a korábbi határozat módosítását -a 
módosítások vastag dılt betővel szedve- kérte elfogadni annyi pontosítással, hogy az „5 fı (2 
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felnıtt + 3 gyermek” helyesen „ 3 gyermekig, a 14 év felettieknek diák igazolvány bemutatása 
kötelezı”. A nagycsaládosok, akik a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által kiadott 
plasztik kártyával rendelkeznek, az egész napos strandolásnál lesznek megsegítve. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke véleménye szerint kedvezı 
ár lett megállapítva, jöjjenek a nagycsaládosok is minél többen. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérdése, hogy a nagycsaládos kártyával rendelkezık csak a 
minimum 3 gyerek és a két felnıtt jelenlétével kapják meg a kedvezményt 
 
 
Siklósi István polgármester igen választ adott. A nagycsaládosok egyesületének volt ez a 
kérése. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot a pontosítással 
bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
375/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 168/2011.(III.28.)sz. határozatát a 
2011. július 1-i hatállyal alábbiak szerint módosítja (módosítások vastag, dılt betővel szedve): 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kálmán-fürdı belépı jegyeinek, 
bérleteinek 2011. évi szezonnyitástól érvényes díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
    a) Felnıtt napi jegy                             750 Ft  
    b) Felnıtt  kedvezményes jegy  16-19 óráig            500 Ft  
    c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig             300 Ft  
    d) Diák, nyugdíjas napi jegy               550 Ft  
    e) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig      400 Ft  
    f) Felnıtt úszójegy                 400 Ft  
    g) Diák, nyugdíjas úszójegy                350 Ft  
    h) Termáljegy 9,30 -12 óráig      450 Ft 
Bérletek:      
    a) Havi felnıtt bérlet                     15.000 Ft  
    b) Havi diák, nyugdíjas bérlet                                                  12.000 Ft 
    c) 10 alkalomra szóló felnıtt bérlet          6.500 Ft  
    d) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet         4.500 Ft  
    e) 10  alkalomra szóló úszóbérlet           3.500 Ft  
        (felnıtt, diák, nyugdíjas)  
Csoportos belépı 10 fı felett:  
Szervezett rendezvények esetén: iskolák, üdülı csoportok, versenyek,  
edzıtáborok, külföldi -kivéve a testvérvárosi, amely ingyenes–  
delegációk, stb.  napi (egységesen a strand nyitva tartás idejében)          500 Ft/fı                         
Helyi oktatási intézményi jegyárak: 9,30 -12 óráig (óvoda, iskola, gimnázium) 
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osztályok és csoportok tanórák, óvodai foglakozás  keretében szervezett  
úszásoktatása ingyenes, egyéb esetekben:                                                              250 Ft/fı.                     
Diákjegyet és bérletet kizárólag nappali tagozaton tanuló válthat. Nyugdíjas kedvezményt a 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezık vehetik igénybe.  
Nagycsaládosok számára kedvezményes belépı: (csak napi jegy) 
5 fı (2 felnıtt + 3 gyermekig, 14 év felett diákigazolvány  
                                      bemutatása kötelezı)   1.800,-Ft 
       további gyermek                   200,-Ft/fı 
A kedvezmény kizárólag a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által kiadott plasztik 
kártyával rendelkezık, az azon szereplı személyek után vehetik igénybe.  
A díjak az ÁFA - t tartalmazzák. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Fekete Józsefet, a Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatóját, hogy a vízhez szoktatáshoz, az úszásoktatáshoz és a vizi-fittness  tevékenységhez 
kapcsolódó használatra vonatkozó egyedi megállapodásokat megkösse, illetve felkéri, hogy az 
árak alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelıs: Fekete József intézményvezetı  
Határidı: értelem szerint  
 
 
V/20. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következı soros testületi ülés augusztus 29-én 
lesz megtartva. A munkatervben meghatározott napirendek: 1./ Beszámoló Mezıberény Város 
2011. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl. 2./ Közmővelıdési koncepció elfogadása. 
Megköszönte a figyelmet, az ülést befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen 
folytatják a munkát.  
 
 

k.m.f. 

 
  
                Siklósi István                                                                   Dr. Baji Mihály  
                polgármester                                                                         jegyzı 
 
 
 
                  Nagy Sándor                                                            Mezeiné Szegedi Erzsébet 
                   képviselı                                                                        képviselı 
                 jkv.hitelesítı                                                                   jkv.hitelesítı         
 
 
 
 


