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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. december 23-án 
megtartott ülésérıl. 

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

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

                        ( Kovács Edina az I napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 
 
Távol maradt képviselı: Kovács Lászlóné (távolmaradásának okát bejelentette.) 

 
Jelen volt még az ülésen: Frey Mihály aljegyzı, Hidasi Zoltán a hivatal osztályvezetıje, 

meghívottak, intézményvezetık, érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a Kábel TV nézıit, 
képviselıket, intézményvezetıket, meghívott vendégeket. Az ülés lefolytatásának törvényi 
akadálya nincs, a képviselı-testület tagjai közül 10-en vannak jelen. Kovács Lászlóné 
képviselı korházban van, mielıbbi gyógyulást kívánt neki. Kovács Edina képviselı késıbb 
csatlakozik az ülésre.  
 
Ismertette, hogy az aljegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Harmati László és Dr. Burján Katalin képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester az ülés napirendjét ismertette. A bejelentéseknél felvételre került 
V/16. sorszám alatt egy állami támogatások átcsoportosítása kerül sor, valamint az egyéb 
bejelentéseknél Harmati László képviselı szóbeli bejelentéssel kíván élni. A Városi 
Közszolgáltató Intézményigazgató választása azért történik zárt ülésen, mert több pályázó 
kérése volt. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
616/2011.(XII.23.)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       
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II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 255/2011./V.16./sz., 399/2011.(VII.25.)sz., 
381/2011.(VI.27.)sz., 383/2011.(VI.27.)sz., 441/2010.(XI.29.)sz., 499/2011.(IX.26.)sz., 
500/2011.(IX.26.)sz., 539/2011.(X.24.)sz., 540/2011.(X.24.)sz., 554/2011.(XI.03.)sz., 
555/2011.(XI.03.)sz., 557/2011.(XI.03.)sz., 565/2011.(XI.28.)sz., 568/2011.(XI.28.)sz., 
579/2011.(XI.28.)sz., 581/2011.(XI.28.)sz., 590/2011.(XI.28.)sz., 592/2011.(XI.28.)sz., 
596/2011.(XI.28.)sz., 597/2011.(XI.28.)sz., 598/2011.(XI.28.)sz., 599/2011.(XI.28.)sz., 
600/2011.(XI.28.)sz., 601/2011.(XI.28.)sz., 602/2011.(XI.28.)sz., 604/2011.(XI.28.)sz., 
150/2011.(III.28.)sz., 524/2011.(X.24.)sz., 532/2011.(X.24.)sz., 575/2011.(XI.28.)sz., 
595/2011.(XI.28.)sz., 192/2011.(IV.6.)sz., 364/2011.(VI.27.)sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Hiányzó közlekedési táblák kihelyezése (524/2011.(X.24.)sz. hat.) 
II/3. Kábel TV (517/2011.(X.24.)sz. hat.) 
II/4. Temetı üzemeltetés (593/2011.(XI.28.)sz. hat.) 
II/5. 683. hrsz-ú ingatlan temetıként való megnyitása (532/2011.(X.24.)sz. hat.) 
II/6. Önkormányzati vagyoni ügyek (kistérségi busz, iskola, temetı) és intézményi Alapító 

Okiratok, önkormányzati rendelet módosítása (481/2011.(IX.26.)sz. hat.) 
II/7. Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 

(567/2011.(XI.28.)sz. hat.) 
II/8. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata (575/2011.(XI.28.)sz. hat.) 
II/9. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
II/10. A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet hatályon 

kívül helyezése (492/2011.(IX.26.)sz. hat.) 
III./ Mezıberény Város 2012. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
IV./ A Képviselı-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 
V. Bejelentések 

V/1. A víz és csatornadíjjal kapcsolatos határozatok elfogadása és rendeletmódosítás 
V/2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl, valamint 
         A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló önkormányzati rendeletek módosítása 
V/3. Mezıberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 
V/4. Köztisztviselık 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi célkitőzéseinek 

meghatározása 
V/5. Tájékoztató Mezıberény Város Környezeti Állapotáról 
V/6. 2012. évi szemétszállítási díj 
V/7.  Petıfi Sándor Gimnázium SZMSZ és házirend módosítása 
V/8.  Elıirányzat rendezés a 2011. évi gyermekélelmezési intézményi elszámolás alapján  
V/9.  Intézményi átcsoportosítások 
V/10. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/11. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtár egyes könyveinek természetes 

elhasználódás miatti törlési jegyzékének tudomásul vétele 
V/12. Ivóvíz-minıségjavító program 
V/13. Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2011-14. módosítása 
V/14. Polgármester jutalmazása 
V/15. Dabas Város polgármesterének toronyharang költségéhez való hozzájárulás kérı 

levele 
V/16. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
V/17. Egyéb bejelentés 

VI./ Zárt ülés 
VI/1. Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatói (magasabb vezetıi) állására kiírt 

pályázatra érkezett pályázatok bírálása 
VI/2. Kistérségi informatikai hálózat, AH-s szerzıdés 
VI/3. Békési úti tömbbelsı ügye 
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VI/4. Adósságkezelési támogatás elutasításával kapcsolatos fellebbezések 
VI./5. Geotermikus fejlesztéssel kapcsolatos bejelentés  
VI/6. Mezıberény Város kötvénnyel kapcsolatos bejelentés  
VI/7. A volt városi kertészettel kapcsolatos bejelentés (szóbeli) 
VI/8. Egyéb bejelentés 

 
/Kovács Edina képviselı megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 11 fı./ 

 
 

I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az  elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
   
 
Frey Mihály aljegyzı kihirdette az 2011. november 28-i zárt ülésen hozott határozatokat, (az 
SZMSZ 14. §(3) bek. c.) pontja értelmében a hatósági ügyekben hozott döntések kivételével), 
valamint a december 1-i közmeghallgatás és rendkívüli zárt üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
617/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. november 28-i zárt, valamint 
a december 1-jei közmeghallgatás és december 1-jei rendkívüli zárt üléseken 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 közölte, hogy a kastély 
azonnali állagmegóvási munkálataihoz csak abban az esetben lehet hozzákezdeni, 
amennyiben a város engedélyt kér a Mőemlék-felügyeleti Szakhatóságtól. Az ivóvízhálózatot 
érintı munkáknál szóban megegyezés történt arról is, hogy mivel az idei évben kellett volna 
lebonyolítani a felújításokat, a jövı évi ÁFA emelkedés miatti 2%-ot a Vízmővek Zrt. 
„lenyeli”. 
 
 
A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolója 
elfogadását.   
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
618/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
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II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl   
     
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 255/2011./V.16./sz., 399/2011.(VII.25.)sz., 

381/2011.(VI.27.)sz., 383/2011.(VI.27.)sz., 441/2010.(XI.29.)sz., 499/2011.(IX.26.)sz., 
500/2011.(IX.26.)sz., 539/2011.(X.24.)sz., 540/2011.(X.24.)sz., 554/2011.(XI.03.)sz., 
555/2011.(XI.03.)sz., 557/2011.(XI.03.)sz., 565/2011.(XI.28.)sz., 568/2011.(XI.28.)sz., 
579/2011.(XI.28.)sz., 581/2011.(XI.28.)sz., 590/2011.(XI.28.)sz., 592/2011.(XI.28.)sz., 
596/2011.(XI.28.)sz., 597/2011.(XI.28.)sz., 598/2011.(XI.28.)sz., 599/2011.(XI.28.)sz., 
600/2011.(XI.28.)sz., 601/2011.(XI.28.)sz., 602/2011.(XI.28.)sz., 604/2011.(XI.28.)sz., 
150/2011.(III.28.)sz., 524/2011.(X.24.)sz., 532/2011.(X.24.)sz., 575/2011.(XI.28.)sz., 
595/2011.(XI.28.)sz., 192/2011.(IV.6.)sz., 364/2011.(VI.27.)sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 
beszámoló elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
619/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 255/2011./V.16./sz., 
399/2011.(VII.25.)sz., 381/2011.(VI.27.)sz., 383/2011.(VI.27.)sz., 441/2010.(XI.29.)sz., 
499/2011.(IX.26.)sz., 500/2011.(IX.26.)sz., 539/2011.(X.24.)sz., 540/2011.(X.24.)sz., 
554/2011.(XI.03.)sz., 555/2011.(XI.03.)sz., 557/2011.(XI.03.)sz., 565/2011.(XI.28.)sz., 
568/2011.(XI.28.)sz., 579/2011.(XI.28.)sz., 581/2011.(XI.28.)sz., 590/2011.(XI.28.)sz., 
592/2011.(XI.28.)sz., 596/2011.(XI.28.)sz., 597/2011.(XI.28.)sz., 598/2011.(XI.28.)sz., 
599/2011.(XI.28.)sz., 600/2011.(XI.28.)sz., 601/2011.(XI.28.)sz., 602/2011.(XI.28.)sz., 
604/2011.(XI.28.)sz., 150/2011.(III.28.)sz., 524/2011.(X.24.)sz., 532/2011.(X.24.)sz., 
575/2011.(XI.28.)sz., 595/2011.(XI.28.)sz., 192/2011.(IV.6.)sz., 364/2011.(VI.27.)sz. lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Hiányzó közlekedési táblák kihelyezése (524/2011.(X.24.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az elıterjesztés a Városi Közszolgáltató 
Intézmény és a Rendırırs bevonásával készült el, Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı 
segítségével, melyet bizottságok véleményeztek. Egyetértve a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
ülésén elhangzottakkal, a bizottság javaslata az. hogy a márciusi testületi ülésen, amikor a 
rendırség beszámolója is napirenden lesz, kerüljön megtárgyalásra a napirend.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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620/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki a Polgármesteri 
Hivatalnak, a Mezıberényi Rendırırsnek és a Városi Közszolgáltató Intézménynek az 
elvégzett munkájukért, azonban a kihelyezett táblák nagy számára tekintettel ismételten meg 
kívánja tárgyalni a Képviselı-testület a napirendet. Az újratárgyalás során indokoltság szerint 
a kerüljön felülvizsgálatra, hogy szükséges-e vagy csökkenthetı-e a tervezett tábla 
mennyiség. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a Képviselı-testület 2012. március havi ülése 
 
 
II/3. Kábel TV (517/2011.(X.24.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a SzőcsNet Kft.-vel, aki üzemelteti a Kábel TV. 
hálózatot, tárgyalás történt a helységbérleti szerzıdés megkötésérıl. A helységbérleti 
szerzıdés megfogalmazásra került, sajnos olyan megoldást nem talált a hivatal, a 
polgármester és tanácsadói, hogy az ÁFA egy bizonyos része ne legyen elbukva.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsága úgy 
döntött, kerüljön aláírásra a helységbérleti szerzıdés. 56.250 Ft-ért adja bérbe az 
önkormányzat a helyiséget, a Kft. pedig 50.000 Ft +ÁFA értékben számláz az önkormányzat 
felé nyújtott szolgáltatásokért. Személyes véleménye az, hogy a korábbi években biztonsági 
alapon nem volt számla kiállítva a szövetkezettel –lehet nem volt túl szabályos-, de egy 
forintjába nem került az önkormányzatnak a szolgáltatás. A véleménye az, és indítványozza 
is, hogy az önkormányzat legalább bruttó 63.500 Ft-ért adja ki a helyiséget.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a mai napon ügyvéddel egyeztetett, aki megerısítette, 
hogy teljesen szabálytalan volt, hogy az önkormányzat térítésmentesen átadta a helység 
bérletét a Kábel TV. Szövetkezetnek, valamint az is, hogy térítésmentesen adott szolgáltatást 
a Kábel TV. Szövetkezet az Önkormányzatnak. A mostani megoldás szerint az önkormányzat 
évi nettó 12 x 6.250 Ft-ért vásárol egy olyan szolgáltatást, ami a Kábel TV-nek is fontos, de a 
városnak is, hogy megjelenjenek a hírek, a képviselı-testületi ülések. A Kábel TV. 
Szövetkezet is hasonló mértékben 12 x 6250 Ft-ért bérli ki nettóban az épületet. Véleménye 
szerint ez az egyetlen olyan megoldás, amellyel mind a két fél keveset bukva, megfelelı 
lehetıségeket kap annak érdekében, hogy a város lakosságát ki tudja szolgálni.  
 
 
Kovács Edina képviselı kiemelte, hogy a mostani szolgáltatás sokkal teljesebb körő az 
elıbbieknél, minıségileg jobb. Javasolta a megállapodásban foglaltak elfogadását.  
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy az önkormányzat intézményei korábban 
fizettek azért a szolgáltatásért, amit a Kábel Tv nyújtott részükre.  
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Szekeres Józsefné alpolgármester emlékeztetett arra, hogy korábban igenis minıségi 
szolgáltatás volt a Kábel TV-nél, pár éve jelentkeztek a problémák. Személy szerint is a 0 
szaldós megoldás mellett tart ki.  
 
 
Harmati László képviselı fenntartotta indítványát. Az elmúlt idıben azért volt probléma a 
mősorokkal, mert Bene D. János a Berény TV. tulajdonosa nem mert adni szinte városi 
adásokat, mert azzal lett kikezdve, hogy ı a királyi TV-és, futtatja bizonyos embereknek a 
szekerét. Az önkormányzatnak ne kelljen fizetnie, megoldás a bérleti díj megemelése bruttó 
63.500 Ft-ra. Nincs jogában a Kft. pénzügyi helyzetét vizsgálni, de lehet máshol drágábban 
béreltek irodát.  
 
 
Siklósi István polgármester reményét fejezte ki, hogy más napirendi pontoknál is határozattan 
fog kiállni Harmati László képviselı az önkormányzat érdekeiért. Tudomása szerint 
Mezıberény azért nem kapott mősort korábban, mert a két cég, a Kábel TV. Szövetkezet 
valamint Bene D. János cége között pénzügyi viták voltak. 
 
 
Kovács Edina képviselı véleménye szerint a havi 6200 Ft nem olyan nagymértékő térítési díj 
azért, hogy az önkormányzat hírei, programjai megjelenjenek. Azt érdekesnek tartaná, hogy a 
Kft. szolgáltat és még rá is fizet. 
 
 
Siklósi István polgármester Harmati László indítványát bocsátotta szavazásra arról, hogy a 
helységbérleti szerzıdés-tervezet 3./ pontjában meghatározott összeg változzon.  
 
 
A képviselı-testület 5 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
621/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem támogatta Harmati László 
képviselı indítványát, hogy a SzőcsNet Kft.-vel kötendı megállapodás módosítva kerüljön 
elfogadásra. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
Siklósi István polgármester az eredeti elıterjesztés szerint bocsátotta szavazásra a 
helyiségbérleti szerzıdés elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
622/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a SzőcsNet Kft.-vel a határozat mellékletét képezı megállapodást aláírja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az aláírt szerzıdés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
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II/4. Temetı üzemeltetés (593/2011.(XI.28.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Emlékeztetett arra, hogy 
szeptemberben a Református Egyházközség megkereste a Városi Közszolgáltató Intézményt, 
hogy az 1993-ban kötött megállapodást felmondják. Azt teljesen jogosan tette, az akkori 
szerzıdésben megkötött feltételekkel. Ezek után a Református Egyház az önkormányzathoz 
fordult azzal, hogy kössenek egy megállapodást, részletezve a temetıüzemeltetésnek a 
kérdéseit, valamint a képviselı-testület döntsön arról, hogy a tulajdonában lévı 681 hrsz.-ú 
ingatlant biztosítsa az egyház számára, amely jelenleg temetı, korábban a csıszház helye. A 
terület 1973-ban került az állam tulajdonába, majd 1992-ben átadásra került az önkormányzat 
részére. A képviselı-testület határozatával, tulajdonjoggal biztosította ezt a területet az egyház 
részére. Megállapodás-tervezet készült a temetı üzemeltetésérıl, melyet több körön keresztül 
egyeztettek az egyházzal. Megegyezés történhet a vízvételezés, a szemétszállítás, kerítések 
kérdésében. Egy dologban nincs egyezség, a Református Egyházközség kéri a hozzájuk került 
területen lévı sírhelymegváltásból származó összegek idıarányos részét.  Ezzel szemben azt 
kérte az egyháztól, hogy a református ótemetı területén lévı, ott fellelhetı nagyjából 332 db 
sírhely karbantartására fordított összeget 1993-tól kezdıdıen a Református Egyházközség 
biztosítsa a Városi Közszolgáltató Intézmény részére. Megegyezés nem történt e két pontban.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
bizottsága az írásos elıterjesztés szerinti határozati javaslatot, megállapodás-tervezetet 
ajánlotta elfogadásra, ülésük idején nem volt ismert olyan információ, ami esetleg 
megváltoztathatta volna döntésüket.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága is olyan 
döntést hozott, hogy a megállapodás-tervezet úgy jó, ahogy elıterjesztésre került, javasolják 
aláírni. Személy szerint más volt a véleménye, de bizottsági ülésen a Városi Közszolgáltató 
Intézmény képviselıi meggyızték a kimutatás jogosságáról, a félreértés tisztázódott, a 
sírhelyek lejártáig fennmaradó bevételben nincs benne az ótemetı fenntartásának kiadási 
összege.  
 
 
Román János a Református Egyházközség lelkipásztora jelezte, hogy le van írva az 
elıterjesztésben, de továbbra is fenntartja az egyházközségnek azt az álláspontját, hogy a 
megállapodás az I., II.a.), és III. ponttal legyen elfogadva. A II. b.) és c.) pontok tekintetében 
további egyeztetések történjenek. Úgy gondolja, ha a képviselı-testület most döntést fog 
hozni, akkor teljes bizonyossággal és teljes jó lelkiismerettel nem teheti meg. Egyrészt azért, 
mert különbözı számok vannak leírva az elıterjesztésben, egyik szerint az egyháznak 707 sír 
van kimutatva, de a megállapodás szerint 714 sír után kellene fizetniük az arányos részt a 
vízdíjnál. A 332 sír esetében, ahol egy része valóban valamilyen módon újra lett váltva, de 
többnél nincs újraváltás, nincs tulajdonos, nem mondhatják azt, hogy az sírhely. Úgy 
gondolja, sokkal nagyobb körültekintést igényel a döntés. Az egyház a II. b.) pontnak azt a 
mondatát nagyon szívesen vállalja, hogy senkitıl január 1. után nem kér semmilyen 
pluszköltséget sírhely megváltás címén, de csak akkor tudja jó lelkiismerettel elfogadni és 
támogatni a saját testülete felé, hogy az aki a kötelezettségvállalásra egyszer elfogadott egy 
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összeget, az arányos összeget biztosítsa azok számára, akik tovább fogják üzemeltetni ezt a 
temetırészt. Errıl van sokkal inkább szó, minthogy arról, hogy bármifajta elszámolási 
kötelezettséget kérnének. Nem a 7.) pontot vitatják, az jogos. Nem kérnek december 31-ig 
semmirıl kimutatást, sem bevétel sem kiadásról. Azt mondják, van egy kötelezettségvállalás, 
7, 8, 10, 12, 15, adott esetben 25 évre, ami azt jelenti, hogy valaki azért fizetett egyszer, hogy 
az ı sírhelyét meg tudja közelíteni, igénybe tudja venni. Az egyház vállaljon erre úgy 
kötelezettséget, hogy akinek fizettek az nem hajlandó az arányos részét továbbadni annak, aki 
pedig ezután vállal kötelezettséget. Úgy gondolja, azért kellene még ezekrıl a pontokról 
továbbra is egyeztetni, mert nem az önkormányzat, és nem az egyházközség vagyonáról, 
pénzérıl van szó, hanem sokkal inkább azoknak az embereknek a pénzérıl van szó, akik 
kifizették a sírhelyárakat. Felelısebb döntést igényel, amit a táblázatok önmagában még nem 
tudnak alátámasztani, megvilágítani, hiszen sokszor nem is arról szólnak, amirıl beszéltek.  
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, az önkormányzatnak, illetve a közszolgáltató 
intézménynek valóban meg volt a kötelezettségvállalása, és annak tudatában tette, hogy még 
25 év múlva is üzemeltetni fogja a temetıt. Véleménye szerint az önkormányzat tett eddig 
gesztusokat az egyház felé, kompromisszumkészségét nyilvánította ki több esetben is. 
Korábbiakban arról folyt a beszélgetés, hogy nem sírhelyszámokról, hanem elvekrıl 
döntenek, de sajnos még is csak átment pénzügyi részre. Tett a lelkipásztor úr számára 
kompromisszumos javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén, amire az volt a válasz, 
hogy nem kompromisszumokban akar gondolkodni, hanem az elvek alapján történjen meg a 
végrehajtás. Személy szerint úgy gondolja, a megállapodás-tervezetet egyben kell kezelni, 
nem kihagyva a II. b.), c.) pontot. Elsı felvetés alkalmával a b.) pontra úgy nyilatkoztak az 
egyház részérıl, az csak természetes, hogy nem fognak további megváltást kérni az ott lévı 
sírokért. 1993-ban sem kérdezte meg senki, hogy a Közszolgáltató Intézmény mibıl fogja 
fenntartani a temetırészt. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
623/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 593/2011. (XI. 28.) számú 
határozat végrehajtásaként az elıterjesztéshez csatolt, Mezıberény Város Önkormányzata és a 
Mezıberényi Református Egyházközség (5650 Mezıberény, Kálvin János t. 9. sz.) között 
temetı üzemeltetésre vonatkozó megállapodást jóváhagyja, egyben felhatalmazza Siklósi 
István polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. december 31. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte az egyházközség jelenlévı képviselıit, elfogadják-e 
a megállapodás-tervezetet, aláírásra kerülhet-e? 
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Román János a Református Egyházközség lelkipásztora közölte, nincs lehetısége bármit is 
kinyilatkozni, neki is felhatalmazás szükséges testülete részérıl.  
 
 
II/5. 683. hrsz-ú ingatlan temetıként való megnyitása (532/2011.(X.24.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A 683. hrsz.-ú területen is 
lehetıség lesz mélyített sírhelyek kialakítására, valamint urna temetéses sírhelyek 
megváltására és urnaoszlopos temetkezésre. A szükséges dokumentumok és engedélyeztetés 
kidolgozása és elıterjesztése a Városi Közszolgáltató Intézmény részérıl megtörtént.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
bizottsága egyhangú szavazással támogatta az elıterjesztést, a határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
624/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a Mezıberény, 683/3 hrsz-ú 
ingatlan köztemetıvé nyilvánításával, egyúttal meghatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézmény vezetıjét az engedélyezési eljárással kapcsolatos feladatok elvégzésével. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a köztemetı kialakítással kapcsolatos 
költségek fedezetét a Városi Közszolgáltató Intézmény költségvetésében biztosítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Városi Közszolgáltató Intézmény intézményvezetıje 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
II/6. Önkormányzati vagyoni ügyek (kistérségi busz, iskola, temetı) és intézményi Alapító 

Okiratok, önkormányzati rendelet módosítása (481/2011.(IX.26.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte az elıterjesztésbıl, hogy bizonyos intézményi részek 
átkerülnének más üzemeltetésbe a Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával. 
Ennek oka, hogy a város az önellátás irányába kíván elmozdulni, egy helyre lennének 
csoportosítva a határozati javaslatban szereplı területek. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsága az 1. 
sz. határozati javaslathoz néhány kiegészítéssel élt, azok figyelembevételével, eredeti 
elıterjesztésként kezelve, támogatták a határozatok meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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625/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
1.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért 2012. január 1. napjával:  
a.) a 3125 hrsz-ú, természetben a Mezıberény, Martinovics u. 25. szám alatt található 

tornaterem és sportudvar Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával,  
b.) a 2413 hrsz-ú, természetben a Mezıberény, Luther tér 1. szám alatt található iskola és 

sportcsarnok társasházzá való nyilvánításával, és az így létrejövı 2413/A/1. hrsz-ú 
ingatlan Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával,  

c.) a 14 hrsz-ú, természetben a Mezıberény, Petıfi út. 14. sz. alatti kollégium, valamint 
konyha telekmegosztásával, az így létrejövı 14/2. hrsz-ú ingatlan (5650 Mezıberény, 
Tavasz u. 7.) Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával, valamint a létrejövı 
14/1. hrsz-ú ingatlan társasházzá való nyilvánításával, és az így létrejövı 14/1/A/2. hrsz-ú 
ingatlan Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával. 

d.) a 3675 hrsz-ú, 2141 m2 nagyságú, Mezıberény, Liget tér 5. sz. alatti ingatlan – egységes 
pedagógiai szolgálat – Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával,  

e.) az 1134 hrsz-ú, 1361 m2 nagyságú, Parádóhuta, Dobra u. 4. sz. alatti ingatlan – üdülı – 
Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával. 

A feladat illetve a létszám nem kerül átadásra, csak az ingatlanvagyon kezelése. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert és az érintett intézmények 
vezetıit, hogy a telekmegosztással, társasházzá nyilvánítással, valamint az üzemeltetéssel 
kapcsolatos szükséges feladatokat ellássák, a Képviselı-testület a szükséges költségek 
fedezetét maximum 1.000,-eFt-ot a 2011. évi költségvetés Általános tartaléka terhére 
biztosítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, érintett intézmények vezetıi 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
626/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a 681. hrsz-ú, természetben a 
Mezıberényi Köztemetı terület részét képezı 1145 m2 területő ingatlan forgalomképessé 
nyilvánításával, egyúttal az 592/2011. (XI. 28.) számú határozatát úgy módosítja, hogy az 
átruházás Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2007. (VI. 19.) 
számú rendelete 20. §. (1) bekezdésének d.) pontja alapján lehetséges. 
Az 592/2011. (XI. 28.) számú határozat egyéb rendelkezései hatályban maradnak 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
627/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 481/2011.(IX. 26.) számú 
önkormányzati határozatot visszavonja. A Békési Kistérségi Társulás tulajdonát képezı 
közösségi feladatokat ellátó busz üzemeltetését továbbra is a Városi Közszolgáltató 
Intézmény keretében kívánja megvalósítani.  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
üzemeltetésében lévı kistérségi (közösségi) busz 2012. évre vonatkozó díjszabását 150,-
Ft/km összegben fogadja el. Amennyiben a jármő utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20%-kal 
növekszik, mértéke 180,-Ft/km. A díjtételen felül a megrendelı közvetlenül köteles 
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megfizetni az igénybevétel helyszínén esetlegesen felmerülı autópálya (úthasználat), 
ırzésvédelmi, komp és egyéb használattal kapcsolatos költségeket, valamint több napos út 
esetén a gépjármővezetı szállás elhelyezésérıl és ellátásáról is köteles gondoskodni. 
Az intézmény a felmerült költségeket és a futott kilométereket figyelembe véve a díjszabást 
évente köteles felülvizsgálni és ez alapján elıterjeszteni a díjszabást. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Városi Közszolgáltató Intézmény intézményvezetıje 
Határidı: intézkedésre azonnal, ill. 2012. január 1. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
628/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben 
elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
(Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
629/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Kistérségi Általános 
Iskola Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztésben foglaltak szerint, egységes 
szerkezetben elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
(Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
630/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium Alapító 
Okiratának módosítását az elıterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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(Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete.) 
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság által támogatott 
rendeletmódosítást is kérte megszavazni. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
34/2011. (XII.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
16/2007. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
II/7. Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 

(567/2011.(XI.28.)sz. hat.) 
 

Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a véleményezı bizottságok részletesen végig 
tárgyalták a rendeletek felülvizsgálatát. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az önkormányzat által 
megállapított helyi díjakkal kapcsolatban a közterület-használat díjainak 5%-os emelését 
javasolta. A bérleti díjaknál 20%-os emelést javasolt, és a d) pontot az alábbira változtatta: „a 
bérleti díjak a helypénzt is tartalmazzák”. A helypénz díjaknál 5%-os emelést javasolt. A 
parkolási díjaknál személygépkocsi és motorkerékpár esetén, csakúgy, mint kerékpár esetén, 
nem javasolt parkolási díjat szedni, d), e), és f) pontra vonatkozóan 10%-os emelés mellett 
foglalt állást. Hirdetési díjak hirdetési helyenként, hirdetı táblánként 5%-os emelést javasolt a 
bizottság. A sírhelyek és temetıi szolgáltatási díjak esetén 5%-os emelést javasolt a bizottság, 
kivéve az urnafülke használati díjánál, ott nem javasolt díjemelést változatlanul a 31.500,-
Ft/urnafülke díj marad. Kiegészítésként, de eredeti elıterjesztésként javasolta, hogy a V 2-7 
parcellákban a H-8-as parcella sírhelyeire vonatkozó díjak legyenek alkalmazva. A V 1-es 
parcellában tervezett urnaoszlopos temetkezés díja késıbb kerül meghatározásra, hiszen még 
nem ismertek az urnaoszlopok beszerzési összege. A díjak emelését azért is tartották 
megfelelınek, mert tartalmazzák a megemelkedett ÁFA mértékét is. 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy az 
elmondottak ugyanígy hangoztak el a bizottsági ülésen is. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK számú 

rendelete módosításáról szóló 
35/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
A köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelet 

módosításáról szóló 
36/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a lakbérekkel kapcsolatosan 5-5% emelést 
javasoltak a bizottságok. Egy olyan lakástípus van, ahol a díjak nem változnának, ez a 
költségalapú pályázati támogatással létesült bérlakások, eddig is lényegesen magasabb volt a 
többi bérleti díjnál. Csökkentés a pályázatban megvalósult összkomfortos szociális bérlakások 
díjánál lett javasolva. A rendelet 3.§ (1) bekezdésénél a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
legfeljebb 10%, míg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság legfeljebb 15%-s mértékő „+, -„ 
eltérítés mellett voksolt.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy a 
lakbér eltérítést valóban „+, -„ 15% javasolta megszavazni, ennek elfogadásáról majd dönt a 
testület. 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, mint bérbeadónak a polgármester jogosítványa az eltérítés 
meghatározása, elégségesnek tartaná a 10%-kal való gazdálkodási lehetıséget, de el tudja 
fogadni a 15%-ot, ha a képviselık úgy döntenek.  A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatait 
bocsátotta szavazásra a rendelet módosítása érdekében.  
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
631/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság 
javaslatát támogatva, egyetért azzal, hogy az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló rendelet 
megalkotásánál a 3.§/1. bekezdés „az eltérítés mértéke legfeljebb 15%-s mértékő legyen”. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
632/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság 
javaslatát támogatva, egyetért azzal, hogy az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló rendelet 
megalkotásánál a lakbér mérték 2.§/1. bekezdésnél az „A” változat kerüljön támogatásra, 
kivétel az f. pont, ahol változatlanul 465 Ft kerül meghatározásra. 
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal,1 ellenszavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 
az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló 
37/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete./ 
 
Siklósi István polgármester az önkormányzati adók felülvizsgálatával kapcsolatban 
elıvezette, hogy több féle adónem van, amit az önkormányzat szedhet, emeléséhez 
jogosítványa van. A véleményezı bizottságok az építményadó, telek adó, idegenforgalmi adó 
esetében nem kívánnak emelést megvalósítani. Kérte, hogy a kommunális adóról ennél a 
napirendnél ne szavazzon a testület, szünetben az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági, valamint a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság együttes ülésen új információk miatt tárgyaljon a 
módosításról. A helyi iparőzési adóról azt kell tudni, hogy szeretne az önkormányzat a 
vállalkozóknak egy kicsi gesztust nyújtani. Saját bevallott, illetve befizetett iparőzési adójuk 
egy részérıl dönthetnének, helyi civilszervezeteknek ajánlhatnák fel adójuk 1 + 1 %-át  (egyik 
civilszervezetnek 1%-ot, másik civilszervezetnek is 1 %-ot). A feltételeket a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság ülésén megtárgyalták. Bizonyos nagyságrend után van értelme kezelni a 
megajánlásokat, számítások szerint 2,5-3 millió Ft-os összeg kerülhetne a civilekhez ilyen 
formában, ennyivel kevesebb bevételre számíthat az önkormányzat. A véleményezı 
bizottságok a gesztusértékő kezdeményezést támogatták. 
 
 

Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke véleménye szerint azért is 
jó a helyi adó fizetési morálja Mezıberényben, mert tudják, hogy itt marad a pénz, az itt 
élıkre fordítódik. Bizottsága a polgármester úr által elmondottak szerint hozta mag javaslatait. 
Az iparőzési adóval kapcsolatban az a korlát hangzott el, hogy aki 100.000 Ft-nál kisebb 
összeget fizet, az nem tud felajánlani 1 + 1 %-ot. A rendelet-tervezetben további módosító 
javaslattal is éltek (a rendelet tervezet 3. §. (2) bekezdés a./ pontjából a helyi képviselıjelölt 
és a helyi önkormányzati választás kerüljön kihúzásra, illetve a 3. § (1) bekezdésbıl kikerül a 
„legfeljebb” meghatározás, nem lesz felsı határ)), melyet eredeti elıterjesztésként kérnek 
kezelni. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a testület 2012. január 1-tıl a helyi 
adók tekintetében, a kommunális adó kivételével, adómértéket nem kíván emelni a képviselı-
testület. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
633/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a városban bevezetett helyi adók –
kivétel a magánszemélyek kommunális adója- tekintetében 2012. január 01. napjától 
adómértéket nem kíván emelni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értelem szerint 
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Siklósi István polgármester az ismertetettek szerint a rendelet-tervezetek elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
az építményadóról szóló 46/2004.(XII.20.) MÖK sz. rendeletének módosításáról szóló 

38/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelete 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
a telek adóról szóló 47/2004.(XII.20.) MÖK sz. rendeletének módosításáról szóló 

39/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelete 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
az idegenforgalmi adóról szóló  

48/2004.(XII.20.) MÖK sz. rendeletének módosításáról szóló 
40/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
a helyi iparőzési adóról szóló  

56/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendeletének módosításáról szóló 
41/2011.(XII.27.) sz. rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester a helyi iparőzési adó rendelettel kapcsolatban elmondta, hogy a 
civilszervezetek úgy juthatnak a felajánláshoz, hogy egy nyilatkozatot tesznek arról, hogy 
milyen törvényi és egyéb hátterekkel rendelkeznek, ezek alapján kerülhetnek felvezetésre a 
rendelet függelékébe. Egy regisztrációra van szükség, megtétele érdekében meg lesznek 
keresve a szervezetek.  
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Harmati László képviselı tájékoztatásként közölte, ha minden adózó, aki jogosult felajánlani 
a 2 x 1 %-át, akkor ez 2.418.000 Ft-ot jelentene a civil szervezetek számára. Az 
önkormányzatnak ennyivel csökken a forrása, de jó helyre megy a pénz.  
 
 
II/8. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata (575/2011.(XI.28.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Meglehetısen sok önként vállalt 
feladatai vannak az önkormányzat intézményeinek. Ezt a sok önként vállalt feladatot szeretné 
a testület hosszútávon is megtartani, egy várost az is várossá tesz, hogy az önként vállalt 
feladatokat is ellátja. Kérte a tájékoztatás elfogadását és ezzel együtt rendeletmódosítást is az 
SZMSZ-ben történt átvezetés miatt. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
634/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei által 
ellátott, nem kötelezı önkormányzati feladatok listájáról készített tájékoztatást elfogadta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
42/2011. (XII.27.) önkormányzati rendelete 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 

11/2007.(V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete./ 
 
 
II/9. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja ismertette, a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra tízszer annyi kérvény érkezett be, mint egyébként 
szokott lenni, és ezért nem tudtak annyi támogatást adni, mint amennyit szerettek volna adni a 
rászorultaknak. A szegénység, a Karácsony, a pénztelenség olyan mérhetetlenül nehéz 
helyzetbe sodorta az embereket, hogy jövıben a költségvetés összeállításakor erre a pontra 
jobban oda kellene figyelni. Most belefértek a keretbe, de jövıre gondok lesznek itt, a többi 
szakfeladat teljesítése idıarányos.  
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Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette bizottsága által 
készített kimutatást. Ez idáig 130.000 Ft-ról mondtak le a civil szervezetek a városi 
rendezvények és nemzetközi kapcsolatok pályázatában elnyert támogatásokról. Legtöbb 
esetben nem volt lehetıségük, módjuk megvalósítani a rendezvényeket, azért mondtak le a 
támogatásról.  
 
 
Siklósi István polgármester idıarányos felhasználásról számolt be. December hónapban sokan 
jöttek átmeneti segélyért, szociális kölcsönért. Azt az igényt, amire szükség lenne, nem lehet 
biztosítani. Sajnálatos módon a temetési kölcsönre is sok volt a jogos igénylés, de a testület 
által meghatározott összegen belül tudott maradni. Amennyiben nem lesz további 
köztemetésre kérelem. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
635/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság által, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/10. A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül 

helyezése (492/2011.(IX.26.)sz. hat.) 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette, hogy a testület szeptemberben hozta meg döntést, hogy a 
helyi járatot nem kívánja a továbbiakban helyi járatként üzemeltetni, hanem egy másfajta 
megoldással, a Körös Volán ajánlatával élve. A Volán a Minisztériummal köt egy szerzıdést 
a helyközi járatokra, és annak keretében valósítaná meg Mezıberénynek a közlekedését helyi 
járattal hasonló idıpontú járatokkal. Az eddigi 1060 Ft-os diákbérlet ára csökkenne 595 Ft-ra, 
és 1250 bérletet kellene megvásárolni. Az önkormányzat rendeletét, amely a helyi járat díjait 
határozta meg, hatályon kívül szükséges helyezni 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy a módosításokkal a helybeni közlekedésre 
továbbra is lehetıség lesz. 

 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló  

35/2007.(XI.26.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 
43/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete./ 
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Siklósi István polgármester a napirend után szünetet rendelt el, kérte a Pénzügyi, Gazdasági 
valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot együttes, rendkívüli ülésen 
véleményezzék új információk miatt a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet-
tervezetet. 
 
 
Siklósi István polgármester a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 
módosítását az V/1. napirendet követıen kérte megtárgyalni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
636/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása az V/1. számú 
bejelentés után történjen meg. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város 2012. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
 
 
Siklósi István polgármester a 2012. évi költségvetés I. körös tervezete alapján a kiadási és 
bevételi oldal fıösszege 5.273.000.000 Ft-ban lett meghatározva. 550.000.000 az a hiány, 
amivel nem ér össze a költségvetés. A tervezetben minden benne van amirıl „álmodozik a 
testület”, figyelembe véve a költségvetési törvénytervezetet is. A változásokat majd januárban 
lehet megtenni.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
tárgyalásra alkalmasnak ítélte meg az elıterjesztést, nagyon nagy munkát takar. Januárban a 
pénzmaradvány már ismertté fog válni. 
 
 
Siklósi István polgármester a testület egyetértését kérte arról, hogy a 2012. évi költségvetés 
elsı körös tárgyalásra alkalmas.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
637/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének I. tervezetét tovább tárgyalásra alkalmasnak 
tartja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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IV./ napirend 
 
Tárgy: A Képviselı-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az elıterjesztett munkatervet minden bizottság 
megtárgyalt, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kiegészítıjében szerepelnek a módosítások. 
Kérte a javaslatok figyelembevételével a munkaterv megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
638/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január: 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése (II. forduló) 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Állattartási rendelet módosítása 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
Február 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása 
      Elıdadó: Siklósi István polgármester 
2./ Városi elismerések adományozása 
     Elıadó: Bizottsági elnökök 
3./ Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 

14/1994.(V.2.) MÖK sz. rendelet felülvizsgálata 
  Elıadó: Dr. Baji Mihály jegyzı 

Március  
1./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl 
     Elıadó: Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok 
2./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
     Elıadó: Szota Róbert elnök 
3./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról 
     Elıadó: Halász József elnök  
4./ Közbeszerzési terv elfogadása 
      Elıadó: Borgula Péter beruházási, városfejlesztési ügyintézı     
5./ Közoktatási Esélyegyenlıségi terv 

 Elıadó: Körösi Mihály OKB elnök         
Április  
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
      Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Beszámoló a 2011. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól 
      Elıadó: belsı ellenır  
3./ Beszámoló Mezıberény sportéletérıl 
     Elıadó: Barna Márton 
 
Május  
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1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl és az intézményekben folyó gyermekvédelmi munkáról 
      Elıadó: Kovács Edina a Humánsegítı és Szociális Szolgálat vezetıje 
                    Lakatos Erzsébet gyámhivatali fıtanácsos 
Június  
1./ Oktatási intézmények beszámolója, jogállásban történı változások 
      Elıadó: Siklósi István polgármester, intézményvezetık 
Augusztus 
1./ Beszámoló Mezıberény Város 2012. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
      Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ A 2013. évi szemétszállítás és a közterületek rendben tartásának kérdései 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
3./ Ifjúsági koncepció 
     Elıadó: Körösi Mihály OKB elnök 
Szeptember  
1./ Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ 2013. évi ellenırzési terv elfogadása 
     Elıadó: belsı ellenır 
3./ Munkahelyteremtés lehetıségei Mezıberényben 

 Elıadó: Debreczeni Gábor ÜJKB elnök 
                   Harmati László PGB elnök 
Október  
1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
     Elıadó: Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos 
2./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
     Elıadó: Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
                  Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos 
November 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves 

teljesítése 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Mezıberény Város 2013. évi költségvetési koncepciója 
     Elıadó: Dr. Baji Mihály jegyzı 
December 
1./ Mezıberény Város 2013. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
    Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ A Képviselı-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
3./ 100 éves Mezıberény sportja beszámolója 

 Elıadó: Barna Márton képviselı 
Állandó napirendi pontok:  
• Beszámoló az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl, a két ülés között történt 

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

hozott döntésekrıl 
• Bejelentések 
• Interpelláció 
Felelıs: a megjelölt személyek 
Határid ı: értelem szerint 
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V. napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
V/1. A víz és csatornadíjjal kapcsolatos határozatok elfogadása és rendeletmódosítás 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a Békés Megyei Vízmővek Zrt. kiadott egy 
vízdíjemelésre szóló javaslatot, a szennyvíz költségeit mintegy 25%-al, a vízdíjakat pedig 11-
12%-kal kellene megemelni. Ezzel szemben történt egy miniszterelnöki bejelentés, ami arról 
szól, hogy nem lehet a díjmértéket a nyugdíjak mértékénél nagyobb összeggel emelni. A 
határozatok eszerint lettek megfogalmazva, a testületnek döntenie kell, melyik módot 
választja. A vízdíjnál csökkenést érhet el a testület, viszont a szennyvíznél kb. egy 20%-os 
mértékő emelést el kell fogadni. Amennyiben ez a döntés születik, az önkormányzat némi 
kockázatot vállal a rekonstrukció keretében. A véleményezı bizottság a határozati javaslatok 
B.) változatát javasolják szavazásra. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is megerısítette, hogy 
kockázatot vállal az önkormányzat a rekonstrukció tekintetében, ha majd minden betervezett 
munkálatot végre akarja hajtani az önkormányzat, akkor 30 millió Ft-tal ki kell egészíteni a 
szükséges összeget. A vízdíj bruttó 239 Ft/m3, a szennyvíz 412 Ft/m3 lesz a következı évben. 
Az elmúlt évben 584 Ft/m3 volt az összes díj.  
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, ebben az évben nem lett felhasználva 
teljes összegben az a pénz, ami el lett különítve, akár rekonstrukcióra is jól jöhet a következı 
évben. A bizottságok által javasolt határozatok, illetve rendelet meghozatalát kérte.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
639/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 2012. 
évre tett, Mezıberény Város Önkormányzatát érintı rekonstrukciós javaslatát, valamint a 
2012. évre tett vízdíjjal (57,10,- ft/m3) kapcsolatos, valamint csatornadíjjal kapcsolatos többlet 
bérleti díj összegére vonatkozó javaslatát nem fogadja el. 
A Képviselı-testület a vízdíjjal kapcsolatos többlet bérleti díj összegére 15,00,- ft/m3 többlet 
bérleti díjat fogadja el, melyet a nyereséghányaddal növelt összeggel együtt a vízdíjba beépíti. 
(15,80,- ft/m3) 
A Képviselı-testület a csatornadíjjal kapcsolatban többlet bérleti díj összegére semmilyen 
mértékő többlet bérleti díjat nem állapít meg. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatot a Békés 
Megyei Vízmővek Zrt. részére megküldje. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
                Határozat megküldése: 2011. december 31. 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról 

és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 23/2003. (XI. 24.) MÖK számú rendelet 
módosításáról szóló 

44/2011. (XII.27.) számú rendelete 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete./ 
 

 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
640/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a Békés Megyei Vízmővek 
Zrt-vel 2012. évre vonatkozó hatósági díjtól eltérı víz- és csatornadíj alkalmazásáról szóló 
megállapodás tervezettel az elıterjesztésben kiadottak szerint. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011.december 31. 
 
 
636/2011.(XII.23.) sz. határozat végrehajtása 
 
Magánszemélyek kommunális adója 
 
Siklósi István polgármester a szünetben megtartott rendkívüli együttes bizottsági ülésen 
hozott döntést ismertette. Eredetileg nem tervezett emelést a testület, de olyan információ 
érkezett, aminek következményeként 18 millió Ft mínuszt jelentene az önkormányzatnak, ha 
nem lenne megemelve a magánszemélyek kommunális adójának mértéke. A következı évtıl 
a szemétszállítás díját nem csak a szolgáltató emeli meg, hanem az állam is jelentısen 
megterheli, mivel január 1-tıl várhatóan, visszamenıleg be fogják vezetni az igénybevételi 
járulékot, amit a szolgáltatónak kell az állam felé megfizetni. Ez tonnánként 6000 Ft-ot jelent. 
Számítások szerint a Mezıberényben keletkezı szemét mennyisége alapján mintegy 18 millió 
Ft többletterhet jelent a városnak. Amennyiben még sem lesznek igazak az információk, arra 
lehetısége van a testületnek, hogy év közben lefelé eltérjen az adó mértékétıl. 28%-os 
emelést kell végrehajtani, a 14.000 Ft/éves díjat 18.000 Ft/év összegben kell meghatározni. 
2008-ban volt utoljára megemelve a magánszemélyek kommunális adó mértéke, akkor 40%-
os emelés történt. Tisztában van azzal, hogy sokaknak nehézséget fog okozni az adó 
megfizetése, viszont nem lehet tıle eltekinteni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy meg 
kell lépni az adóemelést, még így is olcsóbb több környezı település díjainál.  
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Dr. Burján Katalin képviselı felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon sokan nem tudják majd 
megfizetni a megemelt összeget. Ki kell dolgozni valamilyen méltányosságot, pl. havi 
részletben fizethessenek.  
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy a Polgármesteri Hivatal eddig is megtalálta annak 
lehetıségét, hogy havi részletekben tudjanak fizetni az emberek. Jelezzék a lakosok, ha ilyen 
problémájuk lesz. Az augusztusi testületi ülésen napirendre kerül, miként lehetne valamivel 
igazságosabbá tenni a helyi kommunális tevékenységet, a hulladékkezeléssel kapcsolatos 
költségeket.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a rendelet módosítását szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 57/2005. /XII.23./ MÖK sz.  

rendeletének módosításáról szóló 
45/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete./ 
 
 
V/2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl, valamint 
         A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló önkormányzati rendeletek módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette a Petıfi Sándor Gimnázium és a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat térítési díjak emelésére tett kérelmét, melyre túlnyomórészt az ÁFA 
változás miatt van szükség. A gimnázium 1 fı létszámemelést is kér konyhájában 2012. 
január 1-tıl. A létszámváltozással kapcsolatos kiadástöbbletre az iskola élelmezési központja 
rezsiköltség emelése fedezetet biztosít. A szükséges rendelet-tervezeteket bizottságok 
megtárgyalták, megalkotását támogatták.  
 
 
Siklósi István polgármester elsıként a létszámemelés engedélyezését bocsátotta szavazásra, 
majd kérte a két érintett rendelet módosítását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
641/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium és 
Élelmezési Központba 1 fı létszámemelést engedélyez 2012. január 1-tıl. A 
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létszámváltozással kapcsolatos kiadás többletre az Élelmezési Központ rezsiköltség emelése 
fedezetet biztosít. 
A Képviselı-testület a 2012. évi költségvetési rendeletben a létszámváltozást figyelembe 
veszi.  
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: 2012. évi költségvetési rendelet 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról szóló 

46/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelete 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete./ 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 

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

 47/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelete 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 18. sz. melléklete./ 
 
 
V/3. Mezıberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a módosítást javasolta elfogadni, mert két új szakfeladat 
(népszámlással összefüggı statisztikai tevékenység, adósságkezelési szolgáltatás) került a 
hivatalhoz. A véleményezı bizottságok támogató javaslattal éltek.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
642/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Polgármesteri 
Hivatala 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 egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyzıkönyv 19. sz. melléklete.) 
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V/4. Köztisztviselık 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi célkitőzéseinek 

meghatározása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. Törvényi kötelezettség a fenntartó 
részére a fı célok meghatározása, a testületnek el kellene fogadnia, hogy a részletes 
kidolgozást a jegyzı megtehesse.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
643/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Polgármesteri 
Hivatala köztisztviselıi számára 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények 
célkitőzéseit az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/5. Tájékoztató Mezıberény Város Környezeti Állapotáról 
 
 
Körösi Mihály képviselı megállapította, hogy alapos, mindenre kiterjedı tájékoztatót kapott a 
testület, azokat a forrásokat, amelyeket elérhetett az elıterjesztı, benne szerepel az anyagban. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottsága 
az ülésen kérdéseket intézett az elıterjesztı felé, melyre érdemi, megfelelı választ kaptak. A 
lakosság tájékoztatása érdekében ismertette a kimutatást. Javasolta a település környezeti 
állapotáról szóló tájékoztatás elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
644/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a település környezeti állapotáról 
szóló tájékoztatást elfogadja és azt a lakosság részére a Városi Hírmondóban, illetve a Városi 
Honlapon közzéteszi. Értesíti a lakosságot, hogy Mezıberény Város környezeti állapotáról 
további információ nyerhetı a Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium 
http://okir.kvvm.hu/ címő honlapján. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
  
 
V/6. 2012. évi szemétszállítási díj 
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Siklósi István polgármester tudatta, hogy a szemétszállítás díját nem a Tappe Kft- vel, hanem 
a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kell most már megkötni a csatlakozás 
értelmében. Azt tudni kell, hogy a szolgáltatást továbbra is a Tappe Kft. fogja végezni a 
városban, ugyanazokkal a feltételekkel, mint eddig történt. A szemétszállítás díja az elızı 
évben 13.440 Ft/ingatlanra jött ki, most 5%-os emelés lesz meglépve. A megemelt díj,14.340 
Ft addig igaz, míg a 6000 Ft-os lerakási díj életbe nem lép. Onnantól kezdve, visszamenıleg 
január 1-tıl lényegesen magasabb díjjal kell számolni, több mint 4000 Ft/ingatlankénti árral. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsági véleményként 
megerısítette az elmondottakat. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet 2. sz. melléklet 
III. pontjában elírás történt, a folyékonyhulladék kezelési, tisztítási, fogadási díja 487,35 Ft + 
ÁFA helyesen. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, nem történt elírás, az ivóvíz, illetve a csatornadíj 
módosítása után került elıterjesztésre ez a rendelet-tervezet, a két díj összefüggésben van 
egymással. Kérte a határozatok és a rendelet-tervezet megszavazását. Elsıként arról kért 
döntést, hogy a testület elfogadja a közszolgáltatási szerzıdést. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
645/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét képezı, a 
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (5746 Kunágota, Rákóczi út 9., képviselı: 
Bondár Lajos ügyvezetı, cégszám: 04-09-009182, hatósági engedély száma: 50266-
002/2010) Mezıberény Város Önkormányzatának illetékességi területére vonatkozó települési 
szilárd és folyékony hulladék begyőjtés, szállítás és hulladék ártalommentes elhelyezése 
tárgyú közszolgáltatási szerzıdést elfogadja, egyben felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szerzıdés aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
646/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi lakossági kommunális 
szilárd hulladékszállítás díját nettó 11.290,-Ft/lakás/év + ÁFA, bruttó 14.340,-Ft/lakás/év 
összegben határozza meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendelet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
48/2011. (XII.27.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 
14/2002.(VI.24.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 20. sz. melléklete./ 
 
 
V/7.  Petıfi Sándor Gimnázium SZMSZ és házirend módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, melyben néhány módosítást 
vezetne át a gimnázium. Nem oldódik még meg ezzel sem az a kérdés, hogy a gimnázium 
diákjai hol dohányozhatnak. A dohányzás elleni küzdelemmel egyetért, de a rendelkezéssel a 
diákok és a pedagógusok ki lettek szorítva az utcára és amennyiben a testület megtiltaná a 
közterületen történı dohányzást, megoldatlan helyzet alakulna ki.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be, két külön határozatban kérik az SZMSZ illetve a házirend módosításának 
elfogadását.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke jelezte, a 
módosításhoz szükséges minden egyeztetés le lett folytatva az iskolában. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
647/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium szervezeti 
és mőködési szabályzatának, melléklet szerinti módosítását jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
648/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium 
házirendjének melléklet szerinti módosítását jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: azonnal 
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V/8.  Elıirányzat rendezés a 2011. évi gyermekélelmezési intézményi elszámolás alapján  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, melyben az óvoda, általános iskola, gimnázium intézményét érintı 
átcsoportosítás történt. Bizottsága támogatja a határozati javaslatok megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
649/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi gyermekélelmezési 
intézményi többletkiadások fedezetére (a tervezett, biztosított elıirányzatot meghaladó kiadás 
teljesítéséhez: a három és többgyermekes családok, illetve kollégiumban elhelyezettek 
nyersanyagnorma kiegészítésére a rezsiköltségek, illetve a kedvezmények és rezsire jutó 
Áfára vonatkozóan) 10046 eFt-ot biztosít dologi kiadási elıirányzatként a 2011. évi 
költségvetés Általános tartalékának terhére, az alábbiak szerint: 
- 2.A.cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda:  3298 eFt  
- 2.B.cím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola:  6748 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
650/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi gyermekélelmezés 
intézményi elszámolása alapján, a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált 
elıirányzatok különbözetét: 1011 eFt-ot véglegesen elvonja (a tervezett, biztosított 
elıirányzat mértékét nem érte el a tényleges kiadás teljesítés): 
- 3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium: 

I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát csökkenti: 1011 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át megemeli: 1011 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát megemeli 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/9.  Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester az intézményi átcsoportosításokat a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság támogatásával elfogadásra ajánlotta. 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
651/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
- Támogatás értékő mők bevételi elıirányzatát   megemeli      2.000 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 - Személyi juttatás kiadási elıirányzatát      megemeli      1.740 e Ft-tal 
 - Munkaadói járulék kiadási elıirányzatát     megemeli   260 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Kerekes László a Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetıje 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
652/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
- Mők. célú pe. átvétel non-profit szervtıl bevételi elıirányzatát megemeli      1.704 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 - Személyi juttatás kiadási elıirányzatát      megemeli      1.404 e Ft-tal 
 - Munkaadói járulék kiadási elıirányzatát     megemeli   300 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Kerekes László a Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetıje 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
653/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
- Támogatás értékő mők bevételi elıirányzatát   megemeli      500 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 - Személyi juttatás kiadási elıirányzatát      megemeli      400 e Ft-tal 
 - Munkaadói járulék kiadási elıirányzatát     megemeli 100 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Kerekes László a Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetıje 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
654/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
-  Munkaadókat terhelı járulék kiadási elıirányzatát csökkenti      300 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 - Dologi kiadási elıirányzatát      megemeli      300 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Kerekes László a Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetıje 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
655/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
-  Mőködési célú kamat bevételi elıirányzatát  megemeli     6.500 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 - Dologi kiadási elıirányzatát      megemeli      6.500 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Kerekes László a Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetıje 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
656/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011.évi költségvetése: 
2. A. cím: 
- Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 

 - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 500 eFt-al 
 - Intézményi ellátási díj 500 eFt 
 - Mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzatát megemeli 500eFt-al 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  500 eFt-al 
 -.Személyi juttatás elıirányzatát 390 eFt-al 
 - Munkaadói járulék elıirányzatát 110 eFt-al 

2. B. cím: 
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- Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
 - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli 3000 eFt-al 
 - Intézményi ellátási díj 3000 eFt 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  3000 eFt-al 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Öreg István fıigazgató, Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
657/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
3. cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül 
- Intézményi mőködési bevételi elıirányzatot megemeli:  14. 722 e Ft 
 ezzel egyidejőleg megemeli a  
 - dologi kiadás elıirányzatát     13. 222 e Ft 
 - felhalmozás kiadás elıirányzatát      1. 500 e Ft 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidı: 2011. december 23. 

 
 

A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
658/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
3. cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül 

- mőködési bevételét az elkülönített állami pénzalapoktól megemeli: 4.716 e Ft 
Ezzel egyidejőleg a kiadási elıirányzatot megemeli: 
- személyi juttatás:       4.155 e Ft 
- járulék:           561 e Ft 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidı: 2011. december 23 
 
 
V/10. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az átcsoportosításokat a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság elfogadásra ajánlotta, két határozati javaslatnál, az a.) és g.) pontoknál történı 
pontosítással. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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659/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
1.) 
Közfoglalkoztatás (Rövid) elıirányzat rendezése 
a)  
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

I. Mőködési bevételek 
I./4. Egyéb mőködési bevételek 

 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át  megemeli: 1652 eFt-tal 
890441-0 szakfeladat - Közfoglalkoztatás: Rövid 

ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 1652 eFt-tal 
 890441-0 szakfeladat – Közfoglalkoztatás: 4 órás 
 Ebbıl: Személyi juttatások: 1455 eFt 
 Munkaadókat terhelı járulékok: 197 eFt  
b) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát csökkenti: 98 eFt-tal 
 Általános tartalék terhére fedezet biztosítása 
 890441-0 szakfeladat - Közfoglalkoztatás: 4 órás 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 98 eFt-tal 
 890441-0 szakfeladat - Közfoglalkoztatás: 4 órás 
 Ebbıl: Személyi juttatások: 86 eFt 
 Munkaadókat terhelı járulékok: 12 eFt 
Közfoglalkoztatás (Hosszú) elıirányzat rendezése 
c) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

I. Mőködési bevételek 
I./4. Egyéb mőködési bevételek 

 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át  megemeli: 1165 eFt-tal 
 890442-0 szakfeladat – Közfoglalkoztatás: Hosszú 
 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 1165 eFt-tal 
 890442-0 szakfeladat – Közfoglalkoztatás: 8 órás 
 Ebbıl: Személyi juttatások: 1026 eFt 
 Munkaadókat terhelı járulékok: 139 eFt 
d) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát csökkenti: 299 eFt-tal 
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 Általános tartalék terhére fedezet biztosítása 
 890442-0 szakfeladat - Közfoglalkoztatás: 8 órás 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 299 eFt-tal 
 890442-0 szakfeladat - Közfoglalkoztatás: 8 órás 
 Ebbıl: Személyi juttatások: 264 eFt 
 Munkaadókat terhelı járulékok: 35 eFt 
2.) TÁMOP-1.1.2. 2011.11.01-tıl 2013.04.30-ig idıszakból 
 (2011. november hó: 2 fı) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

I. Mőködési bevételek 
I./4. Egyéb mőködési bevételek 

 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át  megemeli: 274 eFt-tal 
 TÁMOP-1.1.2. 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 274 eFt-tal 
 841403 szakfeladat: 030007 
 Ebbıl: Személyi juttatások: 216 eFt 
 Munkaadókat terhelı járulékok: 58 eFt 
3.) START Munkaprogramok 890443-1 – Közfoglalkoztatás mintaprogram 
a)  
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

I. Mőködési bevételek 
I./4. Egyéb mőködési bevételek 

 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át  megemeli: 2327 eFt-tal 
 (Mezıgazdaság – 020008) 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 2327 eFt-tal 
 890443-1 szakfeladat: 020008 
 Ebbıl: Személyi juttatások: 1102 eFt 
 Munkaadókat terhelı járulékok: 149 eFt 
 Dologi és egyéb folyó kiadások: 1076 eFt 
b) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

I. Mőködési bevételek 
I./4. Egyéb mőködési bevételek 

 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át  megemeli: 3930 eFt-tal 
 (Belvíz – 020009) 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 3510 eFt-tal 
 890443-1 szakfeladat: 020009 
 Ebbıl: Személyi juttatások: 832 eFt 
 Munkaadókat terhelı járulékok: 112 eFt 
 Dologi és egyéb folyó kiadások: 2566 eFt 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  megemeli: 420 eFt-tal 
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c) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

I. Mőködési bevételek 
I./4. Egyéb mőködési bevételek 

 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át  megemeli: 2478 eFt-tal 
 (Erdıtelepítés – 020010) 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 1482 eFt-tal 
 890443-1 szakfeladat: 020010 
 Ebbıl: Személyi juttatások: 621 eFt 
 Munkaadókat terhelı járulékok: 84 eFt 
 Dologi és egyéb folyó kiadások: 777 eFt 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  megemeli: 996 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
660/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 3378 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát megemeli: 3378 eFt-tal 
  - 882129 szakf. Közmőfejlesztési támogatás 
 I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.3. Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
 támogatás elıirányzata: 56 eFt 
 (Magánszemélyek közmőfejlesztési támogatása) 
  - 682002 szakf. Békési út 3., Szarvasi út 12. Puskin u. 9-11., 
 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzata: 160 eFt 
  - Város és községgazdálkodás 841403 szakf. 
 Közvetített szolgáltatás bevétele áht-n kívül: Mezııri ırszolgálat, 
 lakossági telefonkiadások továbbszámlázása 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzata: 330 eFt 
  - 842541 szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenység 
 I. Mőködési kiadások 



 35 

 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzata: 165 eFt 
  - 842421-1 szakf. Közterület felügyelet dologi kiadás emelése 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzata: 150 eFt 
  - 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
 lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzata: 1910 eFt 
  - 381103 szakf. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtés, 
 szállítás, átrakás 
 Szemétszállítás, kezelés 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzata: 507 eFt 
 - 841403-20 szakfeladat Napelemes rendszer telepítése 
 Mezıberényben (OPSKK) 
 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 elıirányzata: 100 eFt 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Elkülönített tartalék felh. kiadási elıirányzatát  csökkenti: 1536 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  megemeli: 1536 eFt-tal 

 Napelemes rendszer telepítése Mezıberényben (OPSKK) 
 KEOP.4.2.0./A/11-2011-0264 
C) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  csökkenti: 110000 eFt-tal 
 - Útépítések, járdaépítések 421100 szakfeladat 
Közösségi közlekedés fejlesztése DAOP pályázat keretében… 
(Közösségi közlekedés: buszvárók:  „-„12000 eFt) 
 - Városközpont 3-4-5 ütemének megvalósítása 
421100 szakfeladat, Összesen: „-„5000 eFt 
 - Kálmán fürdı továbbfejlesztése, meglévı hideg és 
meleg vizes kutak beépítése a meglévı rendszerbe tervezéssel együtt 
841403 szakfeladat, Kiadás:  „-„15000 eFt 
 - KEOP-2011.4.9.0. pályázati sajátforrás 
Energetikai korszerősítés Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskola Luther tér 1. sz. alatti intézményegységben… „-„18000 eFt 
 - Energia megtakarítást eredményezı megújulás vagy alternatív 
energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elısegítı projektek 
Összesen:  „-„60000 eFt 

ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 

Elkülönített tartalék felh. kiadási elıirányzatát  megemeli: 110000 eFt-tal 
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D) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát  csökkenti: 10399 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  megemeli: 10399 eFt-tal 

  - DAOP-3.1.2./A-11. Kerékpárforgalmi hálózat 
 fejlesztése a dél-alföldi régióban 
 c. pályázat: Petıfi út, …: 61 eFt 
  - 842421-1 szakf. Közterület felügyelet 
 Bútor, felszerelés beszerzése: 258 eFt 
  - 841403-20 szakf. Napelemes rendszer telepítése 
 Mezıberényben (OPSKK) 
 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264:  9806 eFt 
  - 841403 szakf. Békés megyei Vízmővek Zrt. hálózat- 
 karbantartási és felújítási munkák 
 Gépértéknövelı beruházás … : 94 eFt 
 - 370000-7 szennyvíz elvezetés eljárási díj: 180 eFt 
E) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát  csökkenti: 19312 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg 
7-4.cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 841126-0 szakfeladat elıirányzatát megemeli: 10666 eF-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 

Kamatkiadás (Mezıberény kötvény kamata): 10666 eFt 
(37020 eFt – 26354 eFt) 

7-6.cím: Finanszírozási kiadások, kiadási elıirányzatát megemeli: 8646 eFt-tal 
 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 
 VII./2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és egyéb 
 felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása: 8646 eFt 
 (Mezıberény kötvény) 
 (79928 eFt – 71282 eFt)  
F) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Általános tartalék elıirányzatát csökkenti: 1295 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./2. Felújítási kiadások ÁFA-val elıirányzatát megemeli: 1295 eFt-tal 
 841403 szakf. Békés Megyei Vízmővek Zrt. hálózat- 
 karbantartási és felújítási munkák 
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Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
661/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./3. Mőködési támogatások 
 I./3.5. Normatív kötött támogatások elıirányzatát csökkenti: 27888 eFt-tal 
 - Rendelkezésre állási támogatás:  0 eFt 
 - Bérpótló juttatás:  „-„ 26147 eFt 
 - Rendszeres szociális segély (55 év feletti): „-„ 1978 eFt 
 - Rendszeres szociális segély (67 %-os): „-„ 36 eFt  
  „-„ 28161 eFt 
 - Normatív lakásfenntartási támogatás:  „-„ 1165 eFt 
 - Idıskorúak járadéka:  „-„1387 eFt 
 - Adósságkezelés: 15 eFt 
 - Normatív alapú ápolási díj: 1690 eFt 
 - Óvodáztatási támogatás: 1120 eFt 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  csökkenti: 27888 eFt-tal 
 
 - 882111 szakf. Rendszeres szociális segély 
 egészségkárosodott személyek részére 
 + elıleg Szt. 37/§(1)bek. a) pont (67 %-os):  „-„ 36 eFt 
 - 882111 szakf. Munkanélküli ellátások elıirányzata: 
 Rendszeres szociális segély (55 év feletti) + elıleg 
 Szt. 37§(1)bek. b),c) pont:  „-„ 1978 eFt 
 - Bérpótló juttatás 
 (Szt. 35§) Bérpótló elıleg és rát elıleg:  „-„ 26147 eFt 
 - Lakásfenntartási támogatás 
 882113 szakf. Norm. (Szt. 38/§(1)bek. a) pont: „-„ 1165 eFt 
 - 882112 szakf. Idıskorúak járadéka 
 (Szt. 32./B§(1)bek.): „-„ 1387 eFt 
 - Adósságkezelés: 15 eFt 
 - Ápolási díj norm. (Szt. 41/§(1)bek.): 1690 eFt 
 882115 szakfeladat 
 - Óvodáztatási támogatás 
 882119 szakfeladat: 1120 eFt 
B) 
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7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
I. Mőködési kiadások 

 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás elıirányzatán belül: 
 - Bérpótló juttatás elıirányzatát  csökkenti: 27791 eFt-tal 
 ezzel egyidejőleg 
 - Rendelkezésre állási támogatás elıirányzatát  megemeli: 27791 eFt-tal 
 - Bérpótló juttatás elıirányzatát  csökkenti:     563 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg 
 - Ápolási díj norm. (Szt. 41/§(1)bek.) elıirányzatát  megemeli:     563 eFt-tal 
 882115 szakfeladat 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
662/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val 
841126 szakf. PH-ba bútor, berendezés, felszerelés beszerzése 
kiadási elıirányzatát csökkenti: 113 eFt-tal 

ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

 II. Felhalmozási kiadások 
 II./2. Felújítási kiadások ÁFA-val 
 412000 szakf. Városháza belsı felújítása elıirányzatát  megemeli: 113 eFt-tal 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

 II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  csökkenti: 650 eFt-tal 
841126 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök  
beszerzésének fedezetére: „-„ 2121 eFt 

  - Dolgozói munkaállomás: „-„ 129 eFt 
 (Közterület felügyelı számítógép és szoftver) 
  - Szerver programok: „-„ 1342 eFt 
  - Informatikai eszközök: „-„ 200 eFt 
  - Kisterem hangtechnikai fejlesztés: „-„ 150 eFt 
  - Elavult eszközök karbantartása, 
 akkumulátor csere: „-„ 150 eFt 
  - Jegyzıkönyvvezetéshez tárgyi eszköz beszerzés: „-„ 150 eFt 
 841126 szakf. PH-ba számítástechnikai 1342 eFt 
 eszközök beszerzésének fedezetére 
 Szerver korszerősítés, szoftver… 
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 Szerver programok 
 842421-1 szakf. Közterület felügyelet részére 
 Számítógép és szoftverek beszerzése 129 eFt 
ezzel egyidejőleg 
7-4.cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 841126-0 szakf. 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  megemeli: 650 eFt-tal 
  - Informatikai eszközök: 200 eFt 
  - Kisterem hangtechnikai fejlesztés: 150 eFt 
  - Elavult eszközök karbantartása, 
 akkumulátor csere: 150 eFt 
  - Jegyzıkönyvvezetéshez tárgyi eszköz beszerzés: 150 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
663/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát csökkenti: 155 eFt-tal 
 Általános tartalék terhére 
 (szakértıi bizottsági keretbıl fel nem használt összeg) 
 889922-0 Házi segítségnyújtás – szakértıi bizottság 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  megemeli: 119 eFt-tal 
 (szoc. irodába polc: szakértıi bizottság) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  megemeli: 36 eFt-tal 
 (szakértıi bizottság) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
664/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
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A) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

I./1. Mőködési bevételek – Fordított ÁFA 
841403-5 Geotermikus… szakf.: 18154 eFt) 
bevételi elıirányzatát megemeli: 18154 eFt-tal 

ezzel egyidejőleg 
7-4.cím: PH igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 841126-0 szakf. 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát megemeli: 18154 eFt-tal 
 (Fordított ÁFA bevétel miatt) 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I./1. Mőködési bevételek 
 Kamatbevételek elıirányzatát csökkenti: 32775 eFt-tal 
 (Felhalmozott kamatbevétel átvezetése) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 II./1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 
 II./1.3. Pénzügyi befektetések bevételei elıirányzatát megemeli: 32775 eFt-tal 
 (Felhalmozási kamatbevétel) 
C) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I./1. Mőködési bevételek 
 841403 Város és Községgazdálkodás áht-on belül 
 Közüzemi díj továbbszámlázása: 
 Intézményi telefon továbbszámlázása 
 + Egyéb továbbszámlázás 
 bevételi elıirányzatát megemeli: 112 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát megemeli: 112 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
665/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 
 I./2.2. Helyi adók elıirányzatát megemeli: 9000 eFt-tal 
 (Iparőzési adó: 9000 eFt) 
ezzel egyidejőleg 
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7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Általános tartalék kiadási elıirányzatát  megemeli: 9000 eFt-tal 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

 II. Felhalmozási bevételek 
II./2. Felhalmozási támogatások 
II./2.1. Központosított ei-ból fejlesztési célúak ei-át csökkenti: 2663 eFt-tal 
(Lakossági közmőfejlesztési támogatás) 
 - Eredetileg tervezett összeg kivezetése: „-„ 3333 eFt 
 - Tényleges teljesítés alapján ei. módosítás: 670 eFt 

7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
II. Felhalmozási bevételek 

 II./3. Egyéb felhalmozási bevételek 
 II./3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 
 áht-n kívülrıl elıirányzatát  megemeli: 670 eFt-tal 
 (Lakosságtól nyilatkozat alapján közmőfejlesztési 
 támogatás átvétel: 670 eFt) 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.3. Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
 támogatás elıirányzatát megemeli: 670 eFt-tal 
 (Közmőfejlesztési támogatás) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 2663 eFt-tal 
  - Lakossági közmőfejlesztési támogatás 
 eredeti ei. kivezetése: „-„ 3333 eFt 
  - Lakosságtól nyilatkozat alapján közmőfejlesztési 
 támogatás átvétel: 670 eFt 
C) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  csökkenti: 1500 eFt-tal 
  - 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
 lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 
 Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
 lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 
 I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  megemeli: 1500 eFt-tal 
D) 
7-4cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 841126-7 Népszámlálás kiadásai elıirányzatát csökkenti: 6883 eFt-tal 
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            I. Mőködési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások elıirányzata: „-„ 5124 eFt 
 I./2. Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata: „-„ 1259 eFt 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzata: „-„ 500 eFt 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 841173 szakf. Statisztikai tevékenység kiadási ei-át  megemeli: 6883 eFt-tal 

I. Mőködési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások elıirányzata: „+„ 5124 eFt 
 I./2. Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata: „+„ 1259 eFt 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzata: „+„ 500 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
666/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

I./3. Mőködési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei.-ból mőködési célú elıirányzatát  megemeli: 749 eFt-tal 
 (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdı gyermekek támogatása) 
és ezzel egyidejőleg: 
2.A. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  megemeli: 173 eFt-tal 
2.B. cím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát  megemeli: 576 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
667/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

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

 II./3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek ei-át  megemeli: 2128 eFt-tal 
 (Otthonteremtési támogatás) 
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ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./3. Egyéb felhalmozási kiadások 
 II./3.2. Felh. célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre ei-át megemeli: 2128 eFt-tal 
 (Otthonteremtési támogatás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
668/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát megemeli: 889 eFt-tal 
 (Gyermektartásdíj megelılegezés) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.3. Társ., szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  megemeli: 1459 eFt-tal 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 570 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/11. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtár egyes könyveinek természetes 

elhasználódás miatti törlési jegyzékének tudomásul vétele 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıvezette, hogy a 
könyvtárban elvégzett szakértıi vizsgálat is szóvá tette, hogy azokat a könyveket selejtezni 
kell, amelyek nem alkalmasak arra, hogy olvasni lehessen ıket. A könyvtárnak kötelessége a 
jegyzéket a képviselı-testülethez benyújtani. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy a törlési 
jegyzék a honlapon megtekinthetı, a késıbbiekben olcsón megvásárolhatóvá válnak a 
könyvek. Kérte a törlés tudomásulvételét.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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669/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKK 
Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány 
ellenırzésérıl (leltározásáról) és az állományból történı törlésrıl szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a 6/2011-es 
törlési jegyzéken felsorolt könyveket törölte.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: december 23. 
 
 
V/12. Ivóvíz-minıségjavító program 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az önkormányzat két ivóvíz-
minıségi programban vesz részt.  Az egyik a Dél-alföldi Ivóvíz-minıségjavító Konzorcium, 
amely az arzénmentesítési eljárással történı ivóvízminıség javítást próbálja megoldani, eddig 
nem nagy sikerrel. Ez a konzorcium meg fog szőnni azzal, hogy az odafizetett összegeket az 
önkormányzatoknak visszaadja. A másik program a Békési Kistérségi Társulással közösen 
történik, az Aradról történı vízátvezetés olyan technológia lenne, amivel olyan mértékben 
lehetne keverni a meglévı vizet, hogy az minıségében tudja biztosítani az Európai Uniós 
elıírásokat is. Most arról kell határozatot hozni, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító 
Konzorcium megszőnésével felszabaduló pénz ne az önkormányzatokhoz, hanem a társulás 
munkaszervezetéhez kerüljön vissza. Ezzel a következı évben történı tervezésekhez és egyéb 
kiadásokhoz biztosítva lenne a fedezet. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatta a 
határozati javaslat megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
670/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító 
Konzorcium Taggyőlésének 8/2011 (12.07) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a 
Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és 
fennmaradt Mezıberény Várost megilletı önerı 70 %-át, 1.269.394,-, azaz egymillió 
kettıszázhatvankilencezer háromszázkilencvennégy Ft-ot az OTP: 11733003-15774239 sz. 
bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/13. Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2011-14. módosítása 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottsága 
a Nemzetközi kapcsolatok koncepciójánál élt módosító javaslattal, melyet a határozati javaslat 
alapján kér megszavazni. A koncepció mellékletében szükséges felvenni a Mazsorett Varázs 
Alapítvány már meglévı külkapcsolatait annak érdekében, hogy pályázati kérelemmel tudjon 
majd élni. Ezen túlmenıen a Sportkoncepció függelékét is áttekintették, és a bizottság felkéri 
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a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Sportkoncepció 2011-2014. 2. számú függelék 
címét az alábbiak szerint módosítsa: Mezıberény Sportegyesületei és sporttevékenységet 
folytató civil szervezetei.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
671/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a - Nemzetközi kapcsolatok 
koncepciója 2011-2014-t elfogadó - 424/2011.(VIII.29.) számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
A Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2011-2014 melléklete az alábbiak szerint egészül ki: 
Intézmény megnevezése: Mazsorett Varázs Alapítvány 
Külkapcsolat települése: Ostrava (Csehország) 
                                      Khmelnitskyi (Ukrajna) 
Külkapcsolat létrejötte: 2011 
Formája, tartalma: Kulturális és sport kapcsolat 
Finanszírozás: pályázatok, saját erı 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Mezıberény város jegyzıjét, hogy a Nemzetközi 
kapcsolatok koncepciója 2011-2014 mellékletének kiegészítését és a koncepció egységes 
szerkezetbe való szerkesztését elvégezze. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/14. Polgármester jutalmazása 
 
 
Siklósi István polgármester átadta az ülést vezetését az alpolgármesternek, jelezte, hogy a 
szavazásnál érintettség miatt nem kíván részt venni. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester elıadta, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
tehet javaslatot a polgármester jutalmazására. A polgármester 2011. évben végzett munkájáért 
1 havi jutalom megszavazását terjesztették elı. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága egyetértését 
tolmácsolta.   
 
Szekeres Józsefné alpolgármester szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Siklósi 
István érintettség miatt nem vett részt a szavasában) 
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672/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Siklósi István polgármester részére, a 
2011. évi munkája elismeréseként 1 havi bruttó illetményének megfelelı mértékő, 483.125 Ft 
(Négyszáznyolcvanháromezer-egyszázhuszonöt forint) jutalmat állapít meg. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester visszavette az ülés vezetését. Megköszönte a részére 
megszavazott jutalmat munkája elismeréseként. Bejelentette, hogy a megszavazott összeg 
25%-át, egyenlı részben felosztva két civil szervezetnek („Fogjunk Össze” Közhasznú 
Egyesület, valamint a Nyeregben Alapítvány) ajánlja fel.  
 
 
V/15. Dabas Város polgármesterének toronyharang költségéhez való hozzájárulás kérı levele 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos megkeresést. Hozzájárulást kérnek a dabasi 
Kapisztrán-torony harangjainak költségeihez. Egyetértett a szakbizottság álláspontjával. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága döntését 
ismertette, miszerint megköszönve a megkeresést, ne nyújtson támogatást a testület. Ez az 
emlékmő már elkészült, biztos, hogy nemes célt szolgál, de az önkormányzat sem kért 
támogatást mástól pl. a „Mezıberénybe telepítettek” emlékmővéhez.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
673/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete köszönettel vette Dabas város 
polgármesterének megkeresését, de a Dabasi Kapisztrán-torony harangjainak költségeihez 
hozzájárulást nem tud biztosítani. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/16. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, sürgıssége miatt került elıterjesztésre az átcsoportosítás, 
így bizottságok nem tudták tárgyalni. IVS pályázat pénzei kerültek rendezésre.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, az 
átcsoportosításokkal korábbi döntések rendezése történik meg a költségvetésben. Javasolja a 
határozat meghozatalát.  
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
674/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A.) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

I./3. Mőködési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei.-ból mőködési célú elıirányzatát            megemeli: 749 eFt-tal 
           (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı  
            gyermekek, tanulók nevelésének oktatásának támogatása) 
és ezzel egyidejőleg megemeli:  
2.A. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül 
 I. Mőködési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                          173 eFt-tal 
            (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı  
            gyermekek, tanulók nevelésének oktatásának támogatása) 
2.B. cím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül 
            I. Mőködési kiadások 
            I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                                         576 eFt-tal 
         (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı  
            gyermekek, tanulók nevelésének oktatásának támogatása)  
B.) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 

I./3. Mőködési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei.-ból mőködési célú elıirányzatát          megemeli: 3144 eFt-tal 
           Esélyegyenlıséget felzárkóztatást segítı támogatások:                   3144 eFt 
              Ebbıl:  

- Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítési tám: 2199 eFt 
- Pedagógusok kiegészítı ill.-re felhasználható tám.:        945 eFt 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül 
           I. Mőködési kiadások elıirányzatát                                                                 642 eFt-tal 
     Ezen belül: 
           I.1. Személyi juttatások elıirányzat:                              190 eFt 
           I.2. Munkaadókat terhelı járulékok ei.:                           51 eFt 
           I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ei.:                          36 eFt 
           I.5. Ellátottak pénzbeli juttatása ei.:                               365 eFt 
     (Képesség kibontakoztató int. felkész. tám. 642.200 Ft) 
2.B. cím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
           I. Mőködési kiadások elıirányzatát                                                                 422 eFt-tal 
     Ezen belül: 
           I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ei.:                        422 eFt 
       (Képesség kibontakoztató int. felkész. tám. 422.500 Ft) 
2.A. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül 
        I. Mőködési kiadások elıirányzatát                                                                 1135 eFt-tal    
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      Ezen belül: 
           I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ei.:                      1135 eFt 
       (Képesség kibontakoztató int. felkész. tám. 1.134.600 Ft) 
2.B. cím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
           I. Mőködési kiadások elıirányzatát                                                                 213 eFt-tal 
      Ezen belül: 
           I.1. Személyi juttatások elıirányzat:                              168 eFt 
           I.2. Munkaadókat terhelı járulékok ei.:                           45 eFt 
        (Pedagógusok kiegészítı ill.-re felhaszn. tám. 212.496 Ft) 
2.A. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül 
        I. Mőködési kiadások elıirányzatát                                                                 732 eFt-tal    
     Ezen belül: 
           I.1. Személyi juttatások elıirányzat:                              576 eFt 
           I.2. Munkaadókat terhelı járulékok ei.:                         156 eFt 
        (Pedagógusok kiegészítı ill.-re felhaszn. tám. 731.993 Ft) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/17. Egyéb bejelentés 
 
 
Harmati László képviselı kicsit megkésve a hírrel, bejelentette azt az örömteli eseményt, 
hogy Hegedős Pálné tanító néni, idén ısszel kapta meg gyémánt diplomáját a Szent István 
Egyetemen, aki 1951-ben végzett a Debreceni Állami Tanítóképzı Intézetben. Kettı évet 
Kettıskúton tanított, azt követıen nyugdíjba vonulásáig, 1985-ig, az 1. Sz. Általános Iskola 
pedagógusa volt. Ez idı alatt közel 1000 gyermek tanult meg írni, olvasni, számolni, és ami 
legfontosabb, a becsülettel, jósággal, szeretettel már kiskorban próbálta megismertetni a 
gyermekeket Marika néni. Napjainkban a katolikus egyháznál fejt ki aktív tevékenységet, 
amihez a testület nevében egészséget, jó munkát kívánt, gratulálva a kitüntetéshez.  
 
 
Siklósi István polgármester, mint volt kolléga is gratulált Hegedős Pálné Marika néninek a 
gyémánt diplomához. A testület nevében hosszú, boldog életet kívánt. 
Felkérte Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselıt tájékoztassa a jelenlévıket a Békés Megyei 
Hírlap felhívásáról. 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı elmondta, hogy az újságban a hét embereire lehet 
szavazni. A jelöltek között szerepel a Mazsorett Együttes tagja Molnár Zsuzsanna, aki két 
aranyérmet szerzett az augusztusban megtartott Európa-bajnokságon. A jelöltek között 
szerepel Kmetykó János is, a Békéscsabán élı, mezıberényi származású, Mezıberény város 
fıépítésze. Kérte a lakosokat, figyeljék a szavazásra való felhívást, szavazzanak a 
mezıberényiekre. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy az év orvosa címre is van lehetıség szavazni, ahol 
Dr. Sziráczki Magdolna házi gyermekorvos igen jó helyen áll. Támogassa a lakosság. 
Beszámolt arról, hogy Hitz András a Mezıberényi Szektorlabda Club versenyzıje lehetıséget 



 49 

kapott a Brazíliában megrendezésre kerülı világbajnokságon való részvételre. A Mezıberényi 
Biliárd Egyesület UB I-s bajnok lett, gratulált a csapat tagjainak az elért eredményhez. 
Bejelentette, hogy a következı testületi ülés január 30-án lesz megtartva a munkatervben 
elfogadott napirendek megtárgyalásával. Az ülés befejezéseként a város részére küldött 
jókívánságok tolmácsolásával is, mindenkinek áldott, békés Karácsonyt, boldog Újévet 
kívánt. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította, a 
képviselık zárt ülésen folytatták a munkát. 
 

 
k.m.f. 

 
 
 

                   Siklósi István                                                               Frey Mihály 
                   polgármester                                                                   aljegyzı 
 
 
 
                  Harmati László                                                         Dr. Burján Katalin  
                      képviselı                                                                   képviselı 
                    jkv.hitelesítı                                                              jkv.hitelesítı  
 


