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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 27-én 
megtartott ülésérıl. 

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

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

 
 

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

 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a Kábel TV nézıit, 
képviselıket, intézményvezetıket. Az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 
képviselı-testület tagjai közül valamennyien, 12-en jelen vannak. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 

 
 

A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Debreczeni Gábor és Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester az ülés napirendjét ismertette. Az egyéb bejelentésnél egy 
kitüntetésrıl ad majd tájékoztatást. A zárt ülésen három szóbeli elıterjesztést fog még 
ismertetni az egyéb bejelentések keretében. Tájékoztatásként elmondta, hogy a hosszabbtávú 
megtakarítás érdekében következı ülésre már papíralapú anyag nem kerül kiküldésre a 
képviselık részére, laptopról történik a tájékozódás.  
 
Észrevétel nem hangzott el, a polgármester a napirend elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
58/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                        
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl            
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl       
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II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók az 556/2011.(XI.03.) sz., 574/2011.(XI.28.) sz., 
589/2011.(XI.28.) sz., 606/2011.(XI. 28.) sz., 609/2011.(XI.28.) sz., 615/2011.(XII.01.)sz., 
622/2011.(XII.23.)sz., 623/2011.(XII.23.) sz., 625/2011.(XII.23.)sz., 628/2011.(XII.23.)sz., 
629/2011.(XII.23.)sz., 630/2011.(XII.23.)sz., 642/2011.(XII.23.) sz., 643/2011.(XII.23.) sz., 
645/2011.(XII.23.) sz., 682/2011.(XII.23.)sz., 683/2011.(XII.23.)sz., 689/2011.(XII.23.)sz., 
690/2011.(XII.23.)sz., 691/2011.(XII.23.) sz., 2/2012.(I.18.) sz., 5/2012.(I.18.) sz., 
21/2012.(I.30.)sz., 31/2012.(I.30.)sz., 32/2012.(I.30.)sz., 40/2012.(I.30.)sz., 43/2012.(I.30.)sz., 
44/2012.(I.30.) sz., 46/2012.(I.30.) sz., 48/2012.(I.30.) sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról.  

II/2. 2011. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló beszámoló tudomásul vétele, a 
Mezıberényi Football Club és a Mezıberényi Kosárlabda Klub elszámolásának 
jóváhagyása. 

II/3. A 2011. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 
kapcsolatok támogatására pályázatok elszámolásának ellenırzése. 

II/4. Állattartási rendelet felülvizsgálata (18/2012.(I.30.) sz. határozat) 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
II/6. Mezıberény Város Közbeszerzési Szabályzata 
II/7. Temetı üzemeltetésre megállapodás (623/2011.(XII.23.) sz. hat.) 

III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása 
IV./ Városi elismerések adományozása 
V./ Bejelentések 

V/1. Köztemetıre vonatkozó önkormányzati szabályozás   
V/2. Kistérségi közösségi busz igénybevételének rendjérıl szóló szabályzat módosítása 
V/3. Társulási megállapodás módosítása (házi segítségnyújtás, idısek nappali ellátása) 
V/4. Mezıberényi Református Egyházközség támogatási kérelme 
V/5. Gépjármő-használati szabályzat módosítása  
V/6. Az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
V/7. A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 2/2012.(I.31.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
V/8. A 2012. évi gyepmesteri szolgáltatási díj változása  
V/9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

18/2008.(V.26.) MÖK számú, valamint a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 
12/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása  

V/10. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 16/2007.(VI.19.) MÖK. sz. rendelet 
módosítása 

V/11. 2012. évi sporttámogatás elosztása 
V/12. A Mezıberényi Szektorlabda Egyesület elnökének kérelme 
V/13. Az OPSKK 2011. évi beszámolója és 2012. évi munkaterve 
V/14. Intézményi átcsoportosítások 
V/15. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/16. OPSKK fenntartói nyilatkozat kérése 
V/17. 2012. évi közös földgáz beszerzés  
V/18. Beruházások saját forrásának kötvény bevételbıl történı biztosítása 
V/19. Körösök Völgyét bemutató film támogatása 
V/20. Jegyzıi pályázat kiírása 
V/21. Létszámcsökkentés, álláshely megszüntetés 
V/22. Igénybejelentés létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó jogszabályi 

kötelezettségek teljesítéséhez 
V/23. Egyéb bejelentés 
 



 3 

VI./ Zárt ülés 
VI/1. Városi elismerések adományozásáról döntéshozatal 
VI/2. Egyéb bejelentés 

- könyvvizsgálói feladatok ellátására ajánlatkérés 
- geotermikus energia beruházás további ügye 
- mővészetoktatási intézmény jövıbeni kérdése (szóbeli) 

 
 

I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az  elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
   
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2012. január 30-i zárt, valamint a 2012. február 10-i 
rendkívüli ülésen hozott határozatokat.  
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
59/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. január 30-i zárt, valamint a 
2012. február 10-i rendkívüli ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos beszámolóból ismertette a fontosabb eseményeket, 
intézkedéseket a hallgatóság tájékoztatása érdekében. Kiegészítésként közölte, hogy  
- a Hosszú tó partján elkezdıdött a geotermikus program visszasajtoló kútjának fúrási 

elıkészületei, 
- a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elfogadta jelentkezését a Befektetıbarát Település 

Programba, amely 5 szakmai modulból áll, s a végén egy, a településre vonatkozó 
befektetés ösztönzési stratégiát is el kell készíteni. 

 
A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolója 
elfogadását.   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
60/2012.(II.27.) 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 612/2011.(XI.28.)sz., 627/2011.(XII.23.)sz.,   

638/2011.(XII.23.)sz., 639/2011.(XII.23.)sz., 640/2011.(XII.23.)sz., 644/2011.(XII.23.)sz., 
646/2011.(XII.23.)sz., 647/2011.(XII.23.)sz., 648/2011.(XII.23.)sz., 669/2011.(XII.23.)sz., 
670/2011.(XII.23.)sz., 684/2011.(XII.23.)sz., 685/2011.(XII.23.)sz., 686/2011.(XII.23.)sz., 
687/2011.(XII.23.)sz., 688/2011.(XII.23.)sz., 673/2011.(XII.23.) sz., 680/2011.(XII.23.)sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 30 
db lejárt határidejő határozat végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
61/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 556/2011.(XI.03.) sz., 
574/2011.(XI.28.) sz., 589/2011.(XI.28.) sz., 606/2011.(XI. 28.) sz., 609/2011.(XI.28.) sz., 
615/2011.(XII.01.)sz., 622/2011.(XII.23.)sz., 623/2011.(XII.23.) sz., 625/2011.(XII.23.)sz., 
628/2011.(XII.23.)sz., 629/2011.(XII.23.)sz., 630/2011.(XII.23.)sz., 642/2011.(XII.23.) sz., 
643/2011.(XII.23.) sz., 645/2011.(XII.23.) sz., 682/2011.(XII.23.)sz., 683/2011.(XII.23.)sz., 
689/2011.(XII.23.)sz., 690/2011.(XII.23.)sz., 691/2011.(XII.23.) sz., 2/2012.(I.18.) sz., 
5/2012.(I.18.) sz., 21/2012.(I.30.)sz., 31/2012.(I.30.)sz., 32/2012.(I.30.)sz., 40/2012.(I.30.)sz., 
43/2012.(I.30.)sz., 44/2012.(I.30.) sz., 46/2012.(I.30.) sz., 48/2012.(I.30.) sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. 2011. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló beszámoló tudomásul vétele, a 

Mezıberényi Football Club és a Mezıberényi Kosárlabda Klub elszámolásának 
jóváhagyása. 

 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, bizottsága javasolja a három db határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is kezdeményezte a 
határozati javaslatok elfogadását. Szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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62/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság és 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által ellenırzött Mezıberényi Football Club 2011. évi 
sporttámogatások felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. 
Köszönetet mond a sportegyesület vezetıinek és tagjainak a 2011. évben végzett munkájáért 
és további eredményes szereplést kíván.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. február 27. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
63/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság és 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által ellenırzött Mezıberényi Kosárlabda Klub 2011. évi 
sporttámogatások felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. 
Köszönetet mond a sportegyesület vezetıinek és tagjainak a 2011. évben végzett munkájáért 
és további eredményes szereplést kíván.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. február 27. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
64/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi sporttámogatások 
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót tudomásul veszi. Köszönetet mond a 
sportegyesületek vezetıinek és tagjainak a 2011. évben végzett munkájáért és további 
eredményes szereplést kíván.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. február 27. 
 
 
II/3. A 2011. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 

kapcsolatok támogatására pályázatok elszámolásának ellenırzése. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy az 
elszámoláson az egyesületek elnökei megjelentek, a pályázatok elszámolásának ellenırzésérıl 
jegyzıkönyv készült, melyet ismertetett a jelenlévık tájékoztatása érdekében. Kérte a 
beszámoló tudomásulvételét.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melynek elfogadását 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is támogatta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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65/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi Városi rendezvények és 
Nemzetközi kapcsolatok elszámolásának ellenırzésérıl készült beszámolót tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/4. Állattartási rendelet felülvizsgálata (18/2012.(I.30.) sz. határozat) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy második alkalommal kerül napirendre a rendelet 
felülvizsgálata. Komolyabb eltérés az ebtartással kapcsolatban fogalmazódott meg. A 
véleményezı bizottságok kiegészítıiben szerepelnek apróbb változtatások is, melyek a 
munkaanyagként kiadott rendelet-tervezetbe egységes szerkezetbe foglalva beépítésre 
kerültek. A 15. § (3) bekezdésben elírást kért javítani, a „fagy” szó helyett az „úgy” kifejezés 
helyes.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
bizottsága által tett módosítást (17.§ (2) bek.) utolsó mondat), mely beépítésre került az 
egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezetbe. 
  
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, a rendelet értelmében az ebtenyésztık 
számára 2 éves határidıvel lett korlát szabva, miután csak a IV-es övezetben lehet 
tenyészettel foglalkozni. A rendelettel remélhetıleg elérhetıvé válik az is, hogy minél 
kevesebb kóbor eb legyen a városban. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester jelezte, nem fogja elfogadni az állatok tartásáról szóló 
rendeletet, számára elfogadhatatlan, hogy a IV-es körzetbe kerüljön az összes ebtenyészet. Az 
új környezetben ugyan úgy emberek élnek, akiknek bosszúságot fog okozni. 
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett, hogy teljes igazság nincs,  ez egy lehetıség arra 
nézve, hogy az ebtenyésztık is felülvizsgálják, meggondolják, milyen formában, milyen 
módon tartják az állatokat, a szomszédokkal milyen viszonyt tudnak kialakítani. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást kért. A rendelet megalkotásához 
minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
az állatok tartásáról szóló 

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

5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke idıarányos 
teljesítésrıl számolt be. Rengeteg kérelem érkezik a gyermekvédelmi támogatás címre, sajnos 
nagyon sok adat nem valós, felülvizsgálatuk folyamatos. Kérte a kérelmezıket, valós adatokat 
közöljenek, mert a helyi rendelet alapján, ha bebizonyosodik ennek ellenkezıje, egy évre 
kizárják magukat a kérés lehetıségébıl. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az általa hozott döntéseket. Sajnálatosnak tartotta, hogy 
5 esetben történt temetési kölcsön kérése, az emberek egy része már a hozzátartozóik 
eltemetéséhez sem tudnak megfelelı forrásokat biztosítani.  Kérte a beszámolók elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
66/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
II/6. Mezıberény Város Közbeszerzési Szabályzata 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı közölte, hogy Dr. Szathmáry Péter közbeszerzési tanácsadó, ügyvéd 
bevonásával elkészült az új közbeszerzési szabályzat. A közbeszerzési törvény, a végrehajtási 
rendeletek változtak az elmúlt évben. Az önkormányzati közbeszerzés szabályozásának 
felülvizsgálatát az indokolta, hogy az ajánlatkérı nevében, az eljárást lezáró döntést meghozó 
személy nem lehet a bíráló bizottság tagja. Ez azt jelenti, hogy testületi döntés hozatal 
esetében a döntéshozó, tehát a képviselı-testület, kizárólag tanácskozási joggal rendelkezı 
személyt delegálhat majd a bíráló bizottságba. Ennek értelmében a képviselık nem 
szavazhatnak, hanem a bíráló bizottságnak tagja olyan közbeszerzési tapasztalattal, pénzügyi, 
jogi szakismerettel rendelkezı személy lehet, aki ezt el fogja dönteni. A szabályzatba 
különbözı variációk lettek beépítve, melyet a véleményezı bizottságok megtárgyaltak.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, egyetértve 
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatával,  a 4.3.1 pontnál az „A”, a 4.3.2. 
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pont esetében a „B” variáció beépítését javasolja bizottsága a szabályzat szövegébe. Felhívta a 
figyelmet, hogy a változások miatt eseti bizottságok lesznek, az önkormányzat SZMSZ-ét 
módosítani szükséges, mivel ott állandó bizottságként szerepel a Közbeszerzési, Bíráló 
Bizottság. 
 
 
Siklósi István polgármester nem tartotta az új rendszert jobbnak az elızınél, nem látszik 
kisebb korrupciós veszélylehetıség, de jogszabályi elıírásnak eleget kell tenni. Személy 
szerint is egyetért a bizottságok javaslatával, célszerő, hogy a képviselı-testület bízza meg a 
bíráló bizottságot. A bizottságok javaslataival a közbeszerzési szabályzat elfogadását 
szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét képezı 
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja, ezzel egyidejőleg a 353/2009.(VII.13.)számú 
határozattal jóváhagyott szabályzat hatályát veszti. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/7. Temetı üzemeltetésre megállapodás (623/2011.(XII.23.) sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a testület által, decemberben elfogadott 
megállapodás szövegét a református egyház presbitériuma nem fogadta el, további 
tárgyalások történtek. A korábbi megállapodás-tervezet II.1.b.) pontja váltott ki vitát, a 
korábban megváltott, illetve betemetett sírhelyek, átadott terület tulajdonának, 
üzemeltetésének kérdése.  A testület elıtt most olyan tervezet van, amely a lelkész úrral 
egyeztetve került megfogalmazásra. A mai napon hozza meg döntését a presbitérium is. 
Megjegyezte, hogy azt a feszült helyzetet, ami az önkormányzat és a református 
egyházközség között kialakult, többek között az is generálta, hogy a Közszolgáltató 
Intézmény egyes dolgozói olyan információkat adtak, amelyek nem teljesen feleltek meg a 
valóságnak. Az ügy kivizsgálása folyamatban van. A képviselık részérıl kérte a határozati 
javaslat megszavazását, a megállapodás aláírásával pontot lehet tenni a temetıátadás 
kérdésére.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 623/2011.(XI.23.) 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: azonnal 
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III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a képviselı-testület február 10-i rendkívüli ülésen 
megtárgyalta az elıterjesztést. A költségvetés végösszege, a bevételi és kiadási oldal 
egységesen 5.620.385.000,-Ft, ebbıl az önkormányzat intézményeinek költségvetése 
2.055.833.000,- Ft. Az önkormányzat a város legnagyobb munkaadója, 597 fıt foglalkoztat. 
Feszített a 2012. évi költségvetés, elsısorban oka az, hogy az elmúlt évi forrásokhoz képest 
mintegy 170 millió Ft-tal kellett kevesebbel számolni, mely az SZJA visszaosztott részének 
csökkenésébıl, valamint az ÁFA 2%-os, a minimálbér emelkedése miatt alakult ki. Ennek 
ellenére vannak tartalékai a városnak, ilyen lehet pl. megváltozott munkaképességő 
személyeknek foglalkoztatása, stb. A rendelet elfogadásán túl határozati javaslatok 
meghozatala is szükséges lesz, egyet személy szerint fog megfogalmazni. Vitára bocsátotta az 
anyagot. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
javaslatait ismertette. A jövıre nézve javasolják a költségvetési rendeletben az 
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján külön – külön szakaszban 
megjeleníteni a Képviselı-testület, mint törzskönyvi bejegyzéssel rendelkezı jogi személy, a 
Képviselı-testület által fenntartott intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésének bevételét, kiadását, illetve amit az államháztartási törvény elıír. A rendelet-
tervezet 2. számú melléklet 11. oldalán található városi önkormányzati 61 fı létszám és a 6.sz. 
mellékletben található 6.alcím: PH összesen 65 fı létszám közötti eltérés kerüljön 
megvizsgálásra. A rendelet-tervezet 2. oldalán a mondat közben helytelenül használt 
nagybetők kerüljenek kijavításra, valamint a rendelet-tervezet (8), (9) bekezdésében a 
„megtervezésre került” szókapcsolat helyett a „tervezett” kifejezés szerepeljen. Javasolták, 
hogy a rendelet-tervezet 5.§ (1) bekezdése módosuljon, „A Képviselı-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy – az általános tartalékalap terhére – 5millió Ft erejéig rendkívüli esetben, 
illetve azonnali döntést igénylı feladat megvalósítására kötelezettséget vállaljon”. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottságnak más javaslata lesz az összeget érintıen.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a mellékletekben a létszámnál nem elírás történt, 
hanem a kimutatás szerint az önkormányzat, illetve a polgármester hivatal létszáma nem 
azonos, külön kell számolni, az önkormányzatot hasonló nyilvántartásokkal kell ellátni, mint 
az intézményeket.  
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, bizottsága is élt 
módosító javaslatokkal, melyek az ülésre kiosztott „végleges” tervezetbe beépítésre kerültek. 
A 5.§ (1) bekezdés, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát megvitatva, a 
polgármester úr egyetértésével törlésre került. Minden pont eggyel feljebb került, át lett 
számozva. A rendelkezések átszámozása után a pontosított szöveg a kiosztott „végleges” 
tervezet 5.§ (2) bekezdéseként került beírásra: „A Képviselı-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az általános tartalék terhére, rendkívüli esetben, halaszthatatlan feladatok 
végrehajtására esetenként, 5 millió Ft erejéig kötelezettséget vállaljon, illetve átcsoportosítást 
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hajtson végre, valamint a szükséges elıirányzatot felhasználja.” Az 5.§ értelemszerően 
átszámozásra került.  
A 2012. évi költségvetésrıl elmondható, hogy igen feszített költségvetés, de teljesíthetı. 
Óriási odafigyelést kíván meg mind a testület, mind az intézmények részérıl.  Már indulásnál 
170 millió Ft olyan hiány volt, ami az önkormányzat önhibáján kívül keletkezett. 
Számszakilag összejött a költségvetés, de a teljesítése nehéz lesz. Egy-két bevétel túl lett 
tervezve, nem biztos, hogy az önkormányzat hozzájut azokhoz az összegekhez, amire ebben 
az évben számít. Van néhány olyan kiadás, ami viszont alul lett tervezve. A költségvetés 
általános tartaléka a közalkalmazottak cafetéria juttatásának zárolásával 40 millió Ft lesz, 
amely már elfogadható nagyságrend.  Alul van tervezve a felújítási kiadásrész, félı, hogy nem 
lesz elég.  Jónak ítélhetı meg, hogy pozitív tartalék is van a költségvetésben. Az intézmények 
takarékos, racionális gazdálkodást szoktak folytatni, véleménye szerint van bizonyos tartalék 
a költségvetésükben. Másik ilyen tartalék a geotermikus energia, beindulásával több tízmillió 
Ft-os gázköltség megtakarítás lenne realizálható. A volt Bútoripari Rt. telephelyét elıbb-
utóbb sikerülhet eladni, növelve a bevételeket.  
Látható, hogy ezzel a költségvetéssel mőködtethetı a város, de óriási odafigyelést igényel. Az 
is látható belıle, hogy az 1.800 millió Ft intézményi kiadásból, 530 millió Ft az, amit a 
városnak az egyéb forrásból kell finanszírozni. Ekkora összeg nincs lefedezve a saját 
bevételbıl, normatívából és egyéb állami támogatásból. Az intézményhálózat ilyen 
rendszerben sokáig nem tartható fenn, a jövıben esetleg karcsúsításra lesz szükség a mőködés 
területén. Az elıterjesztett határozati javaslatokat, a végleges rendelet-tervezetet elfogadásra 
ajánlja bizottsága. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a rendelet-tervezet 12. §-
ában értelmezést kért. Az 1. pontban leírásra kerül, kik kaphatnak támogatást, 
„magányszemély” ott nem, csak a 2. pontban szerepel. A 2. pont második mondatát 
pontosításra ajánlotta: „Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott 
támogatást nem a megjelölt célra, a megjelölt határidıre használja fel, a támogatás összegét 
köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig 
támogatásban nem részesülhet.” 
 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı technikai észrevétellel élt. Mivel az 5. § át lett fogalmazva, 
értelemszerően javítani szükséges a 7. pontnál, hogy (1)-(6) bekezdésre lehet hivatkozni. Ezt 
külön megszavazni nem szükséges, javítása megtörténik. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, a „magánszemély” meghatározást a 12.§ (2) bekezdésben 
szerepeltetni kell, kaphatnak támogatást. Személy szerint a 3.§ (2) bekezdésben kért 
módosítást. Az utolsó mondatból maradjon ki „feladatelhagyás esetén” kifejezés. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester elsıként a jelzett módosításokat bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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69/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet-
tervezet 3.§ (2) bekezdés utolsó mondat „feladatelhagyás esetén” szövegrészének törlésével 
egyetért.   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
70/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet-
tervezet 12.§ (2) bekezdés második mondatát módosítva, az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
„Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem a 
megjelölt célra, a megjelölt határidıre használja fel, a támogatás összegét köteles a folyósító 
számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban nem 
részesülhet.” 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet megalkotását kérte, elfogadásához minısített többségi 
(7 igen) szavazatra van szükség. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
Mezıberény Város Önkormányzata  

2012. évi költségvetésérıl szóló 
 

6/2012.(II. 27.) önkormányzati rendelete 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester kiegészítésként elmondta, a NIF-el kapcsolatos döntést a 
kormányhivatal meghozta, a fizetésre való hajlandóság meglehet. A volt Bútoripari Rt. 
telephely eladása vagy bérbeadása nagy kérdés, bármelyik döntést érdemes lenne meglépni. A 
cafetéria-juttatás zárolásával egyetértett, jobb megoldás, mint létszámleépítésben 
gondolkodni.  A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát annyi pontosítással 
bocsátotta szavazásra, hogy a zárolás részbeni illetve teljes feloldásának lehetısége legkésıbb 
a 2012. évi június havi Képviselı-testületi ülésén legyen felülvizsgálva. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
71/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatalon kívüli 
intézmények cafetéria juttatásban részesülı dolgozói és a Mezıberényi Városi Önkormányzat 
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cafetéria juttatásban részesülı dolgozói számára adható cafetéria juttatás fedezetét a 2012. évi 
költségvetésében zárolja és ideiglenesen az általános tartalék állományát a zárolt összeggel 
megemeli az alábbiak szerint: 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatát csökkenti: 432 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások elıirányzata: 432 eFt 
 (Közterület rendjének fenntartása) 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatát csökkenti: 2611 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások elıirányzata: 2176 eFt 
 I.3. Dologi kiadás elıirányzat: 435 eFt 
2.A. alcím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatát csökkenti: 3816 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások elıirányzata: 3180 eFt 
 I.2. Szociális hozzájárulási adó: 636 eFt 
2.B. alcím: Mezıberényi Kistérségi Ált. Iskola kiadási elıirányzatát csökkenti: 9936 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások elıirányzata: 8280 eFt 
 I.2. Szociális hozzájárulási adó: 1656 eFt 
3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatát csökkenti: 7324 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások elıirányzata: 5969 eFt 
 I.3. Dologi kiadások: 1355 eFt 
5. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási ei-át csökkenti: 1512 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások elıirányzata: 1172 eFt 
 I.2. Szociális hozzájárulási adó: 117 eFt 
 I.3. Dologi kiadások: 223 eFt 
6. alcím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási ei-át csökkenti: 6840 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Mőködési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások elıirányzata: 5700 eFt 
 I.3. Dologi kiadások: 1140 eFt 
ezzel egyidejőleg 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
 V. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 Általános tartalék kiadási elıirányzatát megemeli: 32471 eFt-tal 
A zárolás részbeni illetve teljes feloldásának lehetıségét legkésıbb a 2012. évi június havi 
Képviselı-testületi ülésén felül vizsgálja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
              Önkormányzati intézményvezetık 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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Siklósi István polgármester határozati javaslatot ismertetett, melyet szavazásra bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
72/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elrendeli, hogy a város által ellátott 
feladatok költséghatékonyabb ellátása érdekében, abban a tekintetben kerüljön 
felülvizsgálatra az intézmények költségvetése, hogy az legkésıbb a 2013. évi költségvetésben 
megtakarítást eredményezzen. A felülvizsgálat kiemelten kezelje az önként vállalt feladatokat, 
azok esetlegesen más formában vagy más források bevonásával történı ellátását, de a 
szolgáltatások mennyiségét és színvonalát csak a legszükségesebb esetben érintse. A 
felülvizsgálattal kitőzött, megtakarítási iránycél az intézmények étkeztetési és felhalmozási 
kiadásai nélkül számított költségvetésének legalább 6%-a. A cél elérése érdekében 
Mezıberény város 2012. évi költségvetési rendeletének 3.§ (2) bekezdés utolsó mondata 
értelmében végrehajtatott intézkedésekre is sor kerülhet. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Harmati László a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 
              Önkormányzati intézményvezetık  
Határidı: 2012. júniusi testületi ülés 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: Városi elismerések adományozása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a városi elismerések adományozásáról döntött 
megalkotott rendeletével a Képviselı-testület 2012-ben Mezıberény kultúrájáért, Mezıberény 
sportjáért, Mezıberény egészségügyéért, szociális ellátásáért, Mezıberény neveléséért-
oktatásáért, valamint Mezıberény vállalkozója cím odaítéléséért. A díjak átadására március 
15-én ünnepélyes keretek között kerül sor. A javasolt személyek közül történı kiválasztásra a 
Képviselı-testület mai zárt ülésén kerül sor. A zárt ülés eredménye alapján az elismerésben 
részesülık a márciusi ünnepségre meg lesznek hívva. Az elıterjesztés alapján a tájékoztatás 
tudomásulvételét kérte.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
73/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a városi elismerések alapításáról szóló 
elıterjesztést, tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
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V/1. Köztemetıre vonatkozó önkormányzati szabályozás  
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy az elıterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági, 
valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Javaslataik figyelembe lettek véve. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérdése, melyik nyitvatartási idıt kell elfogadottnak tekintetni, 
mivel a két bizottság álláspontja különbözı. A református egyházzal egyezség van a nyitásról, 
zárásról? 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jelezte, van olyan 
munkatárs, aki nyitja, zárja a temetıt.  
 
 
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, nincs olyan egyeztetési kötelezettség az 
egyházzal, ami a nyitva tartásra vonatkozna. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság idıpontra tett 
javaslata került meghatározásra a rendelet-tervezetben. Szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat, valamint a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
74/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Nagy Sándort, a Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy a központi jogszabályok, valamint a helyi 
önkormányzati rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével a temetıi munkák és 
szolgáltatások végzésének egyes részleteirıl, az üzemeltetéssel kapcsolatos technikai 
feladatokról, a temetıi létesítmények használatának összehangolásáról megállapodást kössön 
a temetkezési szolgáltatókkal. 
Felelıs: Nagy Sándor igazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Önkormányzati Képviselı-testülete 
a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló 

 
7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
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V/2. Kistérségi közösségi busz igénybevételének rendjérıl szóló szabályzat módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a két véleményezı bizottság javaslatokkal élt a 
szabályzat megszövegezéséhez. Egy pontban nem támogatta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság döntését, ennek eldöntésérıl szavazást kért.  
 
 
A képviselı-testület a képviselık 5 igen szavazata és 7 ellenszavazata értelmében az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
75/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság azon javaslatát, hogy a közösségi busz igénybevételének rendjérıl 
szóló szabályzat 2. pontjának 5. bekezdése a következık szerint legyen kiegészítve „valamint 
a büntetés díja, amennyiben erre a megrendelı adott okot”. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kiegészítéseivel bocsátotta 
szavazásra a szabályzat módosítását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
76/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
által üzemeltetett kistérségi közösségi busz (Mercedes Sprinter) igénybevételének rendjérıl 
szóló szabályzat módosítását - az elıterjesztéshez csatolt egységes szerkezetben - jóváhagyja.                          
Felelıs: Nagy Sándor igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/3. Társulási megállapodás módosítása (házi segítségnyújtás, idısek nappali ellátása) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatokat. A 
véleményezı bizottságok egyetértettek a Kormányhivatal észrevételével. A társulásban 
résztvevı önkormányzatok is megkapták az ezzel kapcsolatos elıterjesztést. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a határozatok 
elfogadásához bizottsága támogatását tolmácsolta. 
 
 
Siklósi István polgármester a két határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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77/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2/2007. (I. 8.) számú határozatával 
elfogadott, a házi segítségnyújtás Békési Kistérségi Társulás keretein belül történı ellátására 
vonatkozó társulási megállapodás módosításait – figyelemmel a Békés Megyei 
Kormányhivatal törvényességi észrevételére – az elıterjesztéshez csatoltan, egységes 
szerkezetben elfogadja. 
Egyben a Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a társulási 
megállapodás módosításának aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
78/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 3/2007. (I. 8.) számú határozatával 
elfogadott, az idısek nappali ellátásának Békési Kistérségi Társulás keretein belül történı 
ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosításait – figyelemmel a Békés Megyei 
Kormányhivatal törvényességi észrevételére – az elıterjesztéshez csatoltan, egységes 
szerkezetben elfogadja. 
Egyben a Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a társulási 
megállapodás módosításának aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/4. Mezıberényi Református Egyházközség támogatási kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az egyház kérelmét. A templom felújítási munkái 
folytatódnak, ehhez  kérnek ez évben is anyagi támogatást.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, bizottsága az a.) 
határozati javaslatot támogatta. Nincs bele fogalmazva a határozatba, de a bizottság olyan 
álláspontra jutott, mivel több hasonló kérelem érkezett, hogy az elsı félévben semmilyen 
támogatást nem fognak elfogadásra javasolni. Sajnálatosnak tartja, hogy ebbe beleesik a 
Református Egyházközség is. Amennyiben második félévben úgy alakulna a költségvetés, 
valamennyi támogatást lehetne adni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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79/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a költségvetés szőkös lehetıségei 
miatt 2012. évben nem tudja támogatni a Mezıberényi Református Egyházközségnek a 
templom felújításával kapcsolatos kérelmét. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/5. Gépjármő-használati szabályzat módosítása  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı elıvezette, hogy a hivatali gépjármővek üzemeltetésére vonatkozó 
gépjármő-használati szabályzatot 2011. szeptember 26-án tárgyalta és fogadta el a Képviselı-
testület. Már akkor jelezve lett, hogy a használat során felmerülı, napi gyakorlat tapasztalatai 
alapján módosításra kerülhet a szabályzat. A javaslatot az írásos elıterjesztés tartalmazza, 
melyet ismertetett. A Pénzügyi Osztálynak más menetlevélformát kell majd keresnie. Két 
véleményezı bizottság megtárgyalta az anyagot, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság további 
határozati javaslattal élt a testület felé, Casco biztosítás megkötését kérték a gépjármővekre.  
 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a két határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
80/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a hivatali gépjármővek 
üzemeltetésére, hivatali gépjármővek magáncélú használatának elszámolására vonatkozó 
szabályzat módosítását – az elıterjesztéshez csatolt egységes szerkezetben – elfogadja. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
81/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri Siklósi István polgármestert, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévı 2 db Opel Astra személygépkocsikra CASCO 
biztosítást kössön, kérjen különbözı biztosítóktól ajánlatokat és a lehetı legkedvezıbb 
feltételekkel kösse meg a biztosításokat. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: intézkedésre azonnal 
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V/6. Az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet-tervezet elfogadását kérte, a véleményezı bizottságok 
támogatták a technikai jellegő módosítások átvezetését.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló  

37/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
 

8/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
V/7. A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 2/2012.(I.31.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke bizottsága döntését 
ismertette. Bérbeadás esetén a rendeletben elıírt kaució mellett kért 6 havi lakbér 
megfizetését soknak tartották, így nagyon nehezen fogják tudni kiadni a lakásokat. Javaslatuk 
szerint 3 havi kaució mellett 2 havi lakbér megfizetése legyen meghatározva, ha nem fizet a 
bérlı és eltávozik, fedezni lehet a költségeket. Mindenképpen a kaució visszafizetése elıtt  az 
intézmény gyızıdjön meg a közmővek felé milyen rendezetlen tartozások vannak, milyen 
állapotban maradt a lakás.  
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jelezte, több bérlınek 
van tartozása a közmővek felé. Információt kért a tartozásokról, mint tulajdonos, de olyan 
tájékoztatást kapott, hogy nem adhatják ki az adatokat, mivel a bérlıkkel történt a 
szerzıdéskötés.  
 
 
Siklósi István polgármester kezdeményezte, a testület adjon felhatalmazást, hogy lekérhesse 
az önkormányzati bérlakásokat érintıen a fennálló közüzemi tartozások hátralékos összegeit, 
kikapcsolt fogyasztóhelyek adatait. Az önkormányzat tulajdonosi joga csorbul abban az 
esetben, ha pl. megszüntetik a szolgáltatást, a visszakapcsoltatás sokba kerül. A bizottságok 
javaslatát támogatandónak tartotta, 2 havi lakbér, illetve 3 havi kaució megfizetése biztosíték 
lehet a lelakott lakás rendbetétele, esetleges meglévı tartozások megfizetésére. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, bizottsága is 
az elmondott módosítással javasolja a rendelet megalkotását. Jelezte, hogy a szolgáltatók név 
nélkül, lakásra megadják a tartozás nagyságát.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a rendeletmódosítást bocsátotta szavazásra. 
A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló  
2/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 
9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a korábbiakban ismertetett javaslatát, mely 
a tartozások lekérdezésére ad felhatalmazást. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
82/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy kérje le az önkormányzati bérlakásokat érintıen a fennálló közüzemi 
tartozásokat, amely tartalmazza a már kikötött fogyasztóhelyek adatait is. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/8. A 2012. évi gyepmesteri szolgáltatási díj változása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a TAPPE Kft. 2012. évben 210 eFt+ ÁFA 
összeget jelölt meg a szolgáltatásért. A kóbor kutyák elhelyezésében a kft. tényleges 
segítséget ígért, a jelenleg meglévı gyepmesteri telepen olyan kenneleket alakít ki, ahol az 
összes befogott kutyát el lehet helyezni, amíg a menhelyre való szállításuk megtörténik. 
Menhely építésérıl is tárgyalás folyik, terveztetését elkezdték azon a területen, melyet már 
korábban az önkormányzattól megvásároltak. Javasolta a díjemelés elfogadását, hiszen a 
gyepmesteri díjba nem csak a kóbor kutyák befogása tartozik, hanem az állati hullák tárolása 
is szerepel, amíg az elszállításuk meg nem történik. 
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Barna Márton képviselı megkérdezte, hogy a korábban kötött szerzıdés alapján a vidéki 
vállalkozó is végzi a kutyabefogást, vagy az megszőnik? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, a kutya befogás jelenleg két részrıl történik, 
a TAPPE Kft. és az újkígyósi vállalkozó is végzi. A tavalyi évben összesen 76 kutyát vittek el 
Mezıberénybıl. A mezıırökkel és a közterület-felügyelıvel folyik egyeztetés újabb 
megoldásként arról, hogy úgynevezett jutalomfalatkákkal elbódított állatokat összegyőjtenék, 
ennek következményeként anyagi megfontolásból a vállalkozóval megszüntethetı lenne a 
szerzıdés. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását 
kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
83/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi gyepmesteri tevékenység 
végzésére elfogadja a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. ajánlatát és vállalja 2012. január 1-
tıl a 210.000,-Ft+Áfa/ hónap díj megfizetését. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
V/9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

18/2008.(V.26.) MÖK számú, valamint a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 
12/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása  

 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette a 
rendelet-tervezetekben meghatározott díjakat. A 2. sz. mellékletben a házi segítségnyújtás 
térítési díja 190 Ft/óra, tavaly is ennyi volt, bizottsága kevesli. A 3. sz. mellékletben a Puskin 
utcai idısek otthonánál nagyon magas a térítési díj emelkedése. Az intézményvezetı 
magyarázatot adott, de bizottsága kérte, az intézmény vizsgálja felül ezeket a számokat.  Az 
idısek otthonának a fenntartási költsége (nem kötelezı önkormányzati feladat) közel 9 millió 
Ft-ba került, nem érti miért. A törvény úgy írja elı, hogy az önköltségbıl le kell vonni az 
állami támogatást, a kettı közti különbség a személyi térítési díj. Biztosan vannak olyan 
bentlakók, akik nem tudják megfizetni, erre a szociális törvény lehetıséget nyújt, de azt az 
önkormányzatnak kell megfizetni. A bölcsıdénél változott az étkezési díj kiszámítása, a rezsi 
költséget nem lehet figyelembe venni, így a 410 Ft-ról 375 Ft-ra csökkenne a térítési díj. 
Lehetıség van arra, hogy a bölcsıdében intézményi térítési díj kerüljön bevezetésre, 
bizottsága 35 Ft/nap megállapítását kéri. Több mint 20 millió Ft-ba kerül a városnak a 
bölcsıde, vagy valamit nem jól számoltak, vagy meg kell gondolni bírja-e az önkormányzat a 
fenntartását. A többi tétellel egyetértettek. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, lehetséges, hogy található lenne a bölcsıde 
mőködésében olyan többletköltség, amit az önkormányzat meg tudna spórolni, de az is 
elképzelhetı, hogy az új intézmény alapvetıen ekkora nagyságrendő kötelezettséget ró az 
önkormányzatra. Amikor a testület dönt egy fejlesztésrıl, a fenntartás következményeire is 
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gondolni kell. Az új bölcsıde lényegesen magasabb színvonalú szolgáltatást tud nyújtani a 
réginél, a térítési díjnál legalább azt a nagyságrendő fizetendı ellátási költséget a szülıktıl el 
lehet kérni, amekkora a tavalyi évben volt. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága mind 
két rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta. A házi segítségnyújtás térítési díjánál csak 16 Ft-
ot lehetne emelni, nem tartották szükségesnek a 190 Ft módosítását. Az idısek otthona térítési 
díjak esetében a Juhász Gyula utcainál nem lehet már emelni, olyan mértékő. A Puskin utcai 
idısek otthonánál valóban drasztikusabb emelés történt, de ezzel közelítene a két intézmény 
térítési díja egymáshoz, mivel az ellátás nem rosszabb minıségő.  
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója elmondta, a 
házi segítségnyújtás esetében intézménye nem javasolná az emelést, mivel a városban több 
konkurens ellátó is megjelent ingyenes szolgáltatóként. Szeretnék az ellátottaikat megtartani. 
Véleménye szerint az ellátottakra nagy terhet róna, ha a pszichikai határt, a 200 Ft-ot túl lépné 
az óradíj. A Juhász Gyula utcai idısek otthonában a térítési díj növekedése 5%, ennél többet 
tényleg nem lehet megállapítani. A Puskin utcainál magasabb, 15 %-ban történne emelés. A 
demens illetve az általános ápolást igénylı ellátottak esetében megegyezne a térítési díj, az 
általános ápolást igénylık esetében elkérhetı összeg olyan mértékő díjnövekedést hozna, ami 
megfizethetetlen lenne részükre. Nem tudja mindenki megfizetni az intézményi térítési díjat, 
és ahol az idıs nem rendelkezik se hozzátartozóval, vagyonnal, a kiesı különbözetet az 
önkormányzat fizeti meg.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megkérdezte, az intézmény 2012. évi költségvetésében a most 
elfogadásra ajánlott számokkal lett-e számolva? 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója igen választ 
adott.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát, 
miszerint a házi segítségnyújtás díja ne emelkedjen, maradjon 190 Ft/óra. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
84/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszerérıl elıterjesztett rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében a 
házi segítségnyújtás díjának emelését nem támogatja, a 190 Ft/óra meghatározással ért egyet. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozatban szerepelı módosítással a rendelet megalkotását 
kérte.  
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 

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

 
10/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester a bölcsıdei térítési díjakról kért döntést, mivel a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság álláspontja nem egyezı. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, bizottsági ülésen 
véleményével kisebbségben maradt, személy szerint 200,-Ft térítési díj bevezetését 
szükségesnek tartaná. Egyéni indítvánnyal nem él, mert júniusig úgy is felülvizsgálatra 
kerülnek az intézmények.  A bölcsıdénél az önköltség naponta 5000 Ft/fı, az állami 
normatíva ezzel szemben gyermekenként 1969,-Ft. Ezt sokáig nem lehet finanszírozni, valami 
díjat be kell vezetni Az étkeztetés térítési díja csökken, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
javaslata szerint legalább annak összege lenne pótolva a 35 Ft-os intézményi térítési díj 
bevezetésével. Ezzel szemben bizottsága az elıterjesztés szerinti díjak elfogadását javasolta.  
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, hogy a 35 Ft/nap díj meghatározásával a jelenlegi 
költségek lennének fenntartva a szülık felé költségként. Tudni kell azt is, hogy sokaktól ezt a 
térítési díjat sem lehet beszedni, kb. 50 % az az arány, akik vagy nagycsaládosok, vagy anyagi 
körülmények miatt nem kötelezhetıek a megfizetésére. Azt kellene megoldani, hogy ne egy 
hónapra legyen kiszámolva a napidíj, hanem a ténylegesen igénybevett napok után, amikor 
nincs a gyermek a bölcsıdében, ne kelljen fizetni ezt a térítési díjat.  
  
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója elıadta, hogy 
a jogszabály az intézményi térítési díjat havi térítési díjban határozza meg, de megadja azt a 
lehetıséget, hogy az önkormányzat, ha másként rendelkezik, lehet a benntartózkodási napokra 
fizetni. A bölcsıdében mindig az ellátás igénybevételét megelızı hónapban kell fizetni, és 
utólag számolják el a hiányzó napokat. Mint intézményvezetı szeretné kérni, amennyiben 
térítési díj kerül bevezetésre, szerepeljen a rendeletben, hogy csak a benntartózkodási napokra 
kell megfizetni. 
 
 
Barna Márton képviselı véleménye szerint az intézmény valamilyen vállalkozásban 
gondolkodhatna, hogy kihasználja a nagy helyiségeit. Konkrét javaslata nincs. 
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Siklósi István polgármester szavazást kér a térítési díj meghatározásáról. A Szociális és 
Egészségügyi bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra azzal, hogy a 35 Ft/nap az 
igénybevett napra értendı. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
85/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl 
szóló rendelet-tervezet mellékletének 5./ pontjában a bölcsıdei intézményi térítési díj 
mértékét „35 Ft/igénybevett nap”-ban határozza meg.  
 
 
Siklósi István polgármester a módosítással a rendelet megalkotását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 

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

 
11/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./ 
 
 
V/10. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 16/2007.(VI.19.) MÖK. sz. rendelet módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı elıvezette, hogy évente két alkalommal a vagyonrendelet 
módosítására a jegyzı elıterjesztést készít az ingatlan vagyonban bekövetkezett változásokra 
vonatkozóan. A legutóbb, 2011. decemberi módosítás óta az idıközben bekövetkezett 
változások átvezetése az írásos elıterjesztés szerint megtörténtek. A nemzeti vagyonról szóló 
2011.évi CXCVI. törvény rendelkezése alapján a helyi önkormányzat a forgalomképtelennek 
minısülı vagyonából, a törvény hatálybalépésétıl számított 60 napon belül köteles megjelölni 
azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentıségő nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minısít. Az Ügyrendi, 
Jogi és közbiztonsági Bizottság ezzel kapcsolatban határozati javaslattal élt, melynek 
elfogadását kérte. 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester elsıként a módosított vagyonrendelet elfogadását, majd az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslatát bocsátotta szavazásra. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 
egyes szabályairól szóló 

16/2007. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
 

12/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
86/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem kíván az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007.(VI.19.) 
önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében szereplı forgalomképtelen törzsvagyon körébıl 
vagyonelemeket – a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 5.§ (4) bekezdés 
szerinti – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonként 
forgalomképtelen törzsvagyonnak minısíteni. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/11. 2012. évi sporttámogatás elosztása 
 
 
Barna Márton képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja ismertette az írásos 
elıterjesztést, a költségvetésben biztosított sportra fordítható támogatás felosztásával 
kapcsolatos új számítások szerinti táblázatot.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a határozati javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság is elfogadásra ajánlotta, a rendelet értelmében történik meg a sportra fordítható 
támogatás elosztása. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
87/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évben a költségvetésben 
biztosított, sportra fordítható támogatás felosztását, a kimutatás szerint tudomásul veszi 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: 2012. február 27. 
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V/12. A Mezıberényi Szektorlabda Egyesület elnökének kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy Hicz András olyan lehetıség elıtt áll eredménye 
alapján, hogy a Rio de Janeiro-i világbajnokságra kiutazhat. Az utazási költségekhez kér 
segítséget. A Pénzügyi, Gazdaság Bizottság hasonló döntéssel élt, mint a Református Egyház 
esetében, a költségvetés szőkös volta miatt nem kívánja a kérelmet támogatni. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, bizottsága 
elviekben és szakmailag támogatta a kérelmet, ezzel is méltatva, elismerve az eredményt.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, az elvi 
elismeréssel bizottsága is egyetértett, de a kiutazáshoz nem nagy segítség, ha pénzt nem tud 
adni az önkormányzat. Ülésükön javaslatként merült fel, hogy az Oktatási és Kulturális 
Bizottság a sporttámogatások tartalékából biztosítson pénzt, de a rendelet értelmében azt is 
csak június után lehetne felhasználni. Gratulált a sikerhez, de sajnos nem tudnak anyagi 
támogatást adni.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
keresik a megoldást, sajnos eddig kevés sikerrel.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
88/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Hicz András Mezıberényi 
Szektorlabda Egyesület elnökének támogatási kérelmét nem támogatja, nem tud részére 
forrást biztosítani. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a kérelmezıt a 
döntésrıl értesítse. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/13. Az OPSKK 2011. évi beszámolója és 2012. évi munkaterve 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy mind a 
két elıterjesztést bizottsága elfogadásra ajánlja.  
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Siklósi István polgármester kifejtette, ez az intézményre komoly feladatokat bízik az 
önkormányzat, komoly eredményeket elvárva, az intézmény beszámolójából, munkaterébıl ez 
ki is tőnik. A két határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
89/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2011. évi, elıterjesztés szerinti beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. február 27. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
90/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2012. évi, elıterjesztés szerinti munkatervét jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: 2012. február 27. 
 
 
V/14. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
91/2012.(II.27.) 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 

Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatának csökkentése:                  145 e Ft  
- Ezzel egyidejőleg a dologi kiadási elıirányzat növelése:                   145 e Ft 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidı: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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92/2012.(II.27.) 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 

    Beruházási kiadások elıirányzatának csökkentése:       1.716 e Ft 
Ezzel egyidejőleg a felújítási kiadások elıirányzatának növelése:     1.716 e Ft 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidı: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/15. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által javasolt határozati 
javaslatok elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 

93/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
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 megemeli: 120 eFt-tal 
 (Lakásfenntartási támogatás – 882113 szakf.) 
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: 120 eFt-tal 
 (Ápolási díj - 882115 szakf.) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
94/2012.(II.27.) 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 
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 I./2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 
 I./2.2. Helyi adók elıirányzatát megemeli: 7000 eFt-tal 
 (Magánszemélyek kommunális adója: 7000 eFt) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Általános tartalék kiadási elıirányzatát megemeli: 7000 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/16. OPSKK fenntartói nyilatkozat kérése 
 
 
Siklósi István polgármester támogatandónak tartotta, hogy az intézmény 100%-os 
támogatottságú pályázatot kíván beadni, ehhez fenntartói támogató nyilatkozat kiadását kérik. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
95/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nyilatkozik a Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra-fejlesztése- „Tudásdepó Expressz” TIOP-1.2.3.11/1 pályázat 
benyújtásához a projektben vállalt tevékenységek elvi támogatásáról, valamint a fenntartásra 
vonatkozó kötelezettségek kapcsán arról, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett 
projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség (5 év) biztosításának lehetıségét 
akadályozná. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/17. 2012. évi közös földgáz beszerzés 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az idei évben lehetıség nyílik a megyei 
önkormányzattal és több településsel konzorciumban közös földgázbeszerzésre. Eddig az 
önkormányzatnak ez megtakarításokat jelentett, remélhetıleg 2012-ben is így lesz. 
Felhatalmazást kért a szindikátusi szerzıdés aláírásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
96/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 
közös földgáz beszerzésre irányuló konzorciumhoz, jóváhagyja a csatolt Szindikátusi 
Szerzıdés tervezetet. 
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Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a közös energia beszerzés tárgyában a 
Szindikátusi Szerzıdést aláírja a gesztor szerepét felvállaló Békés Megyei Önkormányzattal, 
és a közös földgáz beszerzés ügyében eljárjon.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/18. Beruházások saját forrásának kötvény bevételbıl történı biztosítása 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként felolvasta a Polgármesteri Hivatal beruházási 
csoportja által leírt beruházásokat, amelyeket a kötvény terhére kívánna megvalósítani az 
önkormányzat. Van benne több olyan dolog, amely hosszútávon megtakarítást, illetve bevételt 
eredményezhet.  A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával kérte a határozati javaslat 
megszavazását, mivel a K&H bank felé jelezni kell, melyek azok a tételek, amiket az idei 
évben a kötvénybıl befolyt összegbıl kíván az önkormányzat felhasználni.   
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
97/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezıberény Város Önkormányzata a „Mezıberény” kötvény bevételbıl származó betéti 
állományból kívánja igénybe venni a következı beruházások esetében az alábbi pályázati 
saját forrás összegeket: 
 - 279421 e Ft: a Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben- (Pályázati azonosító: 

KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046) – Geotermikus energia felhasználására pályázat 
benyújtása és saját forrás biztosítása 

 - 15300 e Ft: a Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától 
 - 13123 e Ft: a „Mezıberény 500 kWp teljesítményő naperımő” (Azonosítószáma: 

KEOP - 4.4.0) 
 - 16000 e Ft: a Kálmán fürdı továbbfejlesztése, meglévı hideg és meleg vizes kutak 

beépítése a meglévı rendszerbe, tervezéssel együtt 
 - 10000 e Ft: a Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása 
 - 24842 e Ft: az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – 

Thököly utca (Azonosítószáma: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházások esetében a pályázati 
saját forrás összegének a „Mezıberény” kötvény bevételbıl történı lehívására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/19. Körösök Völgyét bemutató film támogatása 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, mely sürgıssége miatt került 
beterjesztésre. A BetőNet Média- és Hírügynökség a filmmel a Körösök Völgyét és az 
útvonal által érintett településeket mutatná be. Az elıterjesztett határozati javaslatokon túl egy 
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harmadik javaslatot ismertetett, mely szerint meg kellene keresni Mezıberényben azokat a 
vállalkozásokat, akiknek közvetlenül is hasznuk származhat a bemutatásból, velük közösen 
legyen elıteremtve a kért forrás ahhoz, hogy a filmben Mezıberény is benne legyen.  
 
 
Barna Márton képviselı az ismertetett javaslatot jónak ítélte meg, támogatásra ajánlotta. 
 
 
Harmati László képviselı is egyetértett a harmadik lehetıséggel.  
 
 
Siklósi István polgármester kecsegtetınek tartotta, hogy a vállalkozók az ÁFA-t vissza tudják 
igényelni. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı véleménye szerint a Körösök Völgyérıl az elmúlt években 
számos kiadvány készült, nem szükséges újabbal gyarapítani. A Leader Egyesület, a Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület is tud pályázni különbözı jogcímeken forrásokra, próbálják meg. 
Nem javasolt 100 eFt + ÁFA támogatást kiadni. Az a.) javaslatot kérte megszavazni. 
 
 
Siklósi István polgármester az indítványt szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 6 igen és 6 nem szavazat értelmében az alábbi határozatot hozta: 
 
 
98/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta, hogy a BetőNet 
Média- és Hírügynökség a Körösök Völgyét bemutató film elkészítésére vonatkozó kérelem 
elutasításra kerüljön. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester az általa ismertetett változatot bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
99/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, folytasson tárgyalást helyi vállalkozókkal annak érdekében, hogy a BetőNet 
Média- és Hírügynökségnek a Körösök Völgyét bemutató filmjük elkészítéséhez kért anyagi 
támogatás biztosítható legyen. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal.  
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V/20. Jegyzıi pályázat kiírása 
 
 
Siklósi István polgármester a bejelentést sürgıssége miatt, az SZMSZ rendelkezése 
értelmében, kérte megtárgyalni. Dr. Baji Mihály jegyzı 2012. február 23-án bejelentette, hogy 
Murony, Tarhos körjegyzıi pályázata sikeres volt, a két település megválasztotta. Munkába 
állása 2012. április 1. A jegyzı úr közszolgálati jogviszonyát az ide vonatkozó jogszabályok 
szerint, 2012. március 31. napjával közös megegyezéssel, az áthelyezés szabályainak 
figyelembevételével megszüntetni szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
100/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Dr. Baji Mihály jegyzı közszolgálati 
jogviszonyát a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14.§ (4) bekezdés 
alapján, 2012. március 31. napjával közös megegyezéssel, a 14. §. (2) és (3) bekezdése 
szerinti áthelyezés szabályainak figyelembe vételével megszünteti. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. március 31. 
 
 
Siklósi István polgármester a jegyzıi állásra kiírandó pályázati felhívást ismertette. A 
pályázati feltételeknél módosítást kért, a törvény legalább 2 évi közigazgatási gyakorlatot ír 
elı a szakmai tapasztalattal szemben.  Ennek megfelelıen történjen meg a kiírás, az 5 éves 
szakmai és vezetıi gyakorlat meghatározása pedig a pályázat elbírálásánál elınyt jelent 
pontnál kerül beírásra.  
 
 
Frey Mihály aljegyzı elírásra hívta fel a figyelmet, a pályázatot nem a Polgármesteri Hivatal, 
hanem a Képviselı-testület írja ki.  
 
 
Siklósi István polgármester a módosításokkal bocsátotta szavazásra a pályázat meghirdetését. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
101/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a "Köztisztviselık jogállásáról szóló" 
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Mezıberény Város 
Polgármesteri Hivatala jegyzı munkakör betöltésére.  
A közszolgálati jogviszony idıtartama: Határozatlan idejő közszolgálati jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı  
A vezetıi megbízás idıtartama: A vezetıi megbízás határozatlan idıre szól.  
A munkavégzés helye: Békés megye, 5650 Mezıberény, Kossuth tér 1.  
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Ellátandó feladatok: Mezıberény Város Polgármesteri Hivatalának vezetése, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és más jogszabályok által a jegyzı feladat- 
és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.  
A munkakörhöz tartozó fıbb tevékenységi körök: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény és más jogszabályok által a jegyzı feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek 
ellátása  
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
"Köztisztviselık jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság, 
- Cselekvıképesség, 
- Büntetlen elıélet, 
- Igazgatásszervezıi képesítés; vagy Állam- és jogtudományi doktori képesítés; vagy 

okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés és jogi vagy közigazgatási 
szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes 
körően közigazgatási jellegőnek minısített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítés;  

- Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat  
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

- Állam- és jogtudományi doktori képesítés 
- német vagy angol alapfokú nyelvismeret 
- közigazgatási szakvizsga 
- önkormányzatnál szerzett legalább 5 éves szakmai és vezetıi gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Részletes szakmai önéletrajz. A végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. 3 

hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány. Szakmai gyakorlatról 
hiteles igazolás. A jegyzıi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési 
elképzelések. Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében 
kéri tárgyalni. Nyilatkozat, hogy vagyonnyilatkozat megtételét vállalja. Adatkezelési 
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázat tartalmát 
megismerhetik  

A munkakör betölthetıségének idıpontja: A munkakör legkorábban 2012. május 1. napjától 
tölthetı be.  
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat  a NKI (Nemzeti Közigazgatási Intézet) 
honlapján való megjelenéstıl számított 30 nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklósi István polgármester nyújt, a 
66/515-500-as telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak a Mezıberény Város Polgármesteri Hivatala címére történı 
megküldésével (5650 Mezıberény, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: ……../2012 , valamint a munkakör 
megnevezését: jegyzı 

- Személyesen: Siklósi István polgármester, Békés megye, 5650 Mezıberény, Kossuth 
tér 1. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Mezıberény Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete bírálja el a pályázatokat az Ügyrendi- Jogi- és Közbiztonsági Bizottság 
véleményezése alapján, amelynek eredményérıl valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A 
pályázat esetében hiánypótlásra nincs lehetıség. A képviselı testület fenntartja a jogot, hogy a 
pályázati eljárást eredménytelennek minısítse. A munkáltató 6 hónap próbaidıt köt ki.  
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A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követı soros testületi 
ülés idıpontja. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:  

- www.mezobereny.hu - 2012. március 5. 
- Berény tv - 2012. március 5. 
- Mezıberényi Hírmondó – márciusi száma 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezobereny.hu honlapon 
szerezhet.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester technikai szünetet rendelt el, a költségvetési rendeletet kihirdeti a 
jegyzı annak érdekében, hogy a további bejelentésekrıl (létszámcsökkentés, álláshely 
megszüntetés) döntést tudjon hozni a testület.  
   
 
A szünetben Mezıberény Város Önkormányzata  2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II. 
27.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került. 
 
 
V/21. Létszámcsökkentés, álláshely megszüntetés 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, mely sürgısségi indítványként 
lett beterjesztve. Létszámleépítésrıl szükséges dönteni, amelyek nem mezıberényi 
álláshelyeket érintenek. A Mezıberényi Kistérségi Általános Iskolánál Muronyhoz 
kapcsolódóan 2 fı, a Mezıberényi Kistérségi Óvodánál Bélmegyerhez kapcsolódóan 3 fı 
létszámcsökkentést jelent. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
102/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város 2012. évi 
költségvetését érintıen a Mezıberény Város Önkormányzata 2012.évi költségvetésérıl szóló 
5/2012.(II.27.) számú önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltak 
végrehajtására,az alábbi létszámcsökkentésrıl, álláshely megszüntetésekrıl dönt. 
Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola: 2 fı (2 fı Murony), 
Mezıberényi Kistérségi Óvoda: 3 fı (3 fı Bélmegyer). 
A létszámcsökkenést 2012.02.29.-tıl kell végrehajtani. 
Mezıberény Város Önkormányzata költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak foglalkoztatására nincs lehetıség, 
képzettségüknek megfelelı álláshely nem áll rendelkezésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. évi költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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V/22. Igénybejelentés létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek 
teljesítéséhez 

 
 
Siklósi István polgármester az elızı döntéshez kapcsolódóan szavazásra bocsátotta az 
igénybejelentésrıl szóló határozati javaslatot az álláshely létszámcsökkentési döntéséhez 
kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
103/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a : 
- Mezıberényi Kistérségi Általános Iskolánál, 2 fı létszámleépítést rendelt el 
102/2012.(II.27.) számú határozatával. (ebbıl: 2 fı után igénybejelentés a feladatellátás 
racionálisabb megszervezésébıl adódó, álláshely megszüntetésével együtt járó 
létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.)     
 - Mezıberényi Kistérségi Óvodánál 3 fı létszámleépítést rendelt el 102/2012.(II.27.) számú 
határozatával. (ebbıl: 3 fı után igénybejelentés a feladatellátás racionálisabb 
megszervezésébıl adódó, álláshely megszüntetésével együtt járó létszámcsökkentési 
döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.) 
A létszámváltozások a 2012. évi éves átlagos állományi létszám, és a 2012. évi engedélyezett 
dolgozói létszám, álláshely szám megállapításánál még nem kerültek érvényesítésre. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetésérıl 
szóló:6/2012.(II.27.) számú rendelet 6. számú melléklete alapján a Mezıberényi Kistérségi 
Általános Iskola meghatározott engedélyezett dolgozói létszáma, álláshely száma: 137 fı, a 
2012. évi éves átlagos állományi létszáma: 138 fı. 
- a 102/2012.(II.27.) számú határozat alapján a Képviselı-testület az intézményi engedélyezett 
dolgozói létszámát, álláshely számát 2 fıvel   csökkentette./ 
   Engedélyezett dolgozói létszám álláshely szám 
    - létszámváltozás elıtt:                                            137 fı 
    - létszám változás (– 2 fı)                                          -2 fı 
    - létszámváltozást követıen:                                    135 fı 
     2012. évi éves átlagos állományi létszáma 
    - létszámváltozás elıtt:                                            138 fı 
    - létszám változás (– 2 fı-0.75fı                              - 1  fı 
    - létszámváltozást követıen:                                    137 fı 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetésérıl szóló: 
6/2012.(II.27.) számú rendelet 6. számú melléklete alapján a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
meghatározott engedélyezett dolgozói létszáma, álláshely száma: 53 fı, a 2012. évi éves 
átlagos állományi létszáma: 53 fı. 
- a 102/2012.(II.27.) számú határozat alapján a   Képviselı-testület az intézményi 
engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát 3 fıvel   csökkentette./ 
   Engedélyezett dolgozói létszám álláshely szám 
    - létszámváltozás elıtt:                                              53 fı 
    - létszám változás (– 3 fı)                                          -3 fı 
    - létszámváltozást követıen:                                     50 fı 
     2012. évi éves átlagos állományi létszáma 
    - létszámváltozás elıtt:                                               53 fı 
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    - létszám változás (– 3 fı-0.5 fı)                                 0  fı 
    - létszámváltozást követıen:                                       53 fı 
Az önkormányzat költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalnál a meglévı üres 
álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylı fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az Önkormányzati költségvetési 
szervénél, intézményénél a 2012. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési 
döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében 
pályázatot nyújt be. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/23. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatást adott arról, hogy Lázárné Skorka Katalin a 
Mezıberényi II. Kerületi Evangélikus Egyházközség lelkésze Tessedik díjat vehetett át, az év 
evangélikus lelkésze lett. A kitüntetéshez gratulált a testület nevében, Mezıberény város 
javára is végzett munkájához további sok sikert kívánva.  
Ismertette, hogy a következı testületi ülés idıpontja: 2012. március 26. Fı napirendje: 1./ A 
Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl. 2./ Tájékoztató a 
Polgárır Egyesület munkájáról.3./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról. 4./ 
Közbeszerzési terv elfogadása. 5./ Közoktatási Esélyegyenlıségi terv. 
 
   
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, elköszönt a 
jelenlévıktıl, a Kábel TV nézıitıl, a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt 
ülésen folytatják a munkát. 
  
 

k.m.f. 
 
 
 

                  Siklósi István                                                               Dr. Baji Mihály  
                   polgármester                                                                     jegyzı 
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