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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 29-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, Nagy Sándor képviselık. 
(Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı az elsı napirend közben érkezett meg az 
ülésre.) 
 

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

 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a Kábel TV nézıit, 
képviselıket, intézményvezetıket. Az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs 
képviselı-testület tagjai közül 11 fı jelen van. Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı 
bejelentette, hogy késıbb érkezik meg az ülésre.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Körösi Mihály és Kovács Lászlóné képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy 2011. július 4-én elhunyt Habsburg Ottó, aki 
Mezıberény díszpolgára is volt. 
 
A képviselık 1 perces néma felállással adóztak az elhunyt emlékének. 
 
Siklósi István polgármester az ülés napirendjét ismertette a kiküldött sorrend szerint. A nyílt 
ülésen levette napirendrıl a IV. Kulturális koncepció elfogadása fınapirend megtárgyalását, 
késıbb kerül elıterjesztésre. 
Kérte az ismertetett napirend elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
407/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
    I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl               
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl     
II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 138/2011./III.07./sz, 151/2011.(III.28.)sz., 

185/2011./IV.06./sz., 192/2011./IV.06./sz., 196/2011./IV.06./sz., 215/2011.(IV.26.)sz, 
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220/2011./IV.26./sz.,  221/2011./IV.26./sz., 222/2011./IV.26./sz, 223/2011./IV.26./sz., 
224/2011./IV.26./sz., 227/2011./IV.26./sz., 228/2011./IV.26./sz., 229/2011./IV.26./sz., 
230/2011./IV.26./sz., 231/2011./IV.26./sz., 261/2011.(V.16.)sz., 271/2011./V.30./sz., 
283/2011./V.30./sz., 286/2011./V.30./sz., 287/2011./V.30./sz., 288/2011./V.30./sz., 
289/2011./V.30./sz., 290/2011./V.30./sz., 291/2011./V.30./sz., 292/2011./V.30./sz., 
293/2011./V.30./sz., 294/2011./V.30./sz., 295/2011./V.30./sz., 296/2011./V.30./sz., 
298/2011./V.30./sz., 310/2011.(V.30.)sz., 314/2011.(VI.17.)sz., 315/2011.(VI.17.)sz., 
316/2011.(VI.17.)sz., 321/2011./VI.27./sz,  322/2011./VI.27./sz., 323/2011./VI.27./sz., 
324/2011./VI.27./sz., 325/2011./VI.27./sz., 326/2011./VI.27./sz., 327/2011./VI.27./sz., 
328/2011./VI.27./sz., 329/2011./VI.27./sz, 331/2011./VI.27./.sz., 332/2011./VI.27./sz., 
333/2011./VI.27./sz., 334/2011./VI.27./sz., 335/2011./VI.27./sz., 339/2011./VI.27./sz., 
340/2011./VI.27./sz., 341/2011./VI.27./sz., 342/2011./VI.27./sz., 343/2011./VI.27./sz., 
344/2011./VI.27./sz., 345/2011./VI.27./sz., 346/2011./VI.27./sz., 347/2011./VI.27./sz., 
348/2011./VI.27./sz., 349/2011./VI.27./sz,  350/2011./VI.27./sz., 351/2011./VI.27./sz., 
352/2011./VI.27./sz., 353/2011./VI.27./sz., 354/2011./VI.27./sz., 355/2011./VI.27./sz., 
356/2011./VI.27./sz., 357/2011./VI.27./sz., 358/2011./VI.27./sz., 360/2011./VI.27./sz., 
362/2011./VI.27./sz., 364/2011./VI.27./sz., 369/2011./VI.27./sz., 370/2011./VI.27./sz., 
371/2011./VI.27./sz., 372/2011./VI.27./sz., 373/2011./VI.27./sz., 374/2011./VI.27./sz., 
375/2011./VI.27./sz, 376/2011.(VI.27.)sz, 379/2011.(VI.27.)sz., 380/2011.(VI.27.)sz., 
382/2011.(VI.27.)sz, 384/2011.(VI.27.)sz., 385/2011.(VI.27.)sz., 386/2011.(VI.27.)sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Kálmán Fürdı fejlesztése (244/2011.(V.26.) sz. határozat) 
II/3. Intézményi SZMSZ-ek módosítása  (330/2011.(VI.27.)sz. határozat) 
II/4. A Mezıberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola dokumentumainak, az 

óvodával kötött együttmőködési megállapodásnak a módosítása, az Intézményi 
Minıségirányítási Program értékelése 2010-2011. tanévben (265/2011.(V.30.)sz. hat.) 

II/5. Szociális földprogrammal kapcsolatos döntés 
II/6. Mezıberény Város Nemzetközi Kapcsolatok koncepció elfogadása 
II/7.Helyi beruházás és munkahelyteremtés lehetıségei (2010-2014)  (282/2011.(V.30.)sz.h.)  
II/8. Az Összevont Óvodák dokumentumainak (SZMSZ, Nevelési program, Házirend, 

IMIP) módosítása (265/2011.(V.30.) sz. határozat)  
      II/9. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl:  

- Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint Polgármester által hozott döntések 
- Oktatási és Kulturális Bizottság által hozott döntések 

III./ Beszámoló Mezıberény Város 2011. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
 III/1. Létszámváltozás Muronyi Községi Önkormányzat óvodájának, iskolájának 

tagintézménnyé válása 
       III/2. Létszámcsökkentés, létszámcsökkentési pályázati igénybejelentés 
       III/3. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (4db) 
       III/4. Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
       III/5. Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi Költségvetésének I. félévi 
                teljesítésérıl 
IV./ Levéve napirendrıl    (Kulturális koncepció elfogadása)     
 V./ Bejelentések 

V/1. A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 12/2011.(III.29.) MÖK számú rendelet 
módosítása 

V/2. Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése 
V/3. Fekete József intézményvezetı kérelme 
V/4. „Új Világ” Közhasznú Egyesület kérelme 
V/5. Tízváros Alapítvány kérése 
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      V/6. Nagycsaládosok Mezıberényi Egyesülete kérelme 
V/7. Vöröskereszt Mezıberényi Szervezete kérése 
V/8. Magyar Nemzetırség Békés Megyei Közhasznú Szervezetének szándéknyilatkozata 
V/9. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
V/10. A Mezıberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
V/11. A református templom tornyának felújítása 
V/12. Gépkocsi vásárlás 
V/13. Mezıberény Város által adható egyéb díjak alapítása és adományozása rendjérıl 

szóló rendelet tervezet megalkotása 
V/14. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) számú 

rendelet módosítása 
V/15. Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola, illetve a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 

elıirányzat rendezése, a Muronyi tagintézményekkel kapcsolatosan 
V/16. Békés Megye területrendezési tervének módosítása 
V/17. Természeti értékek védelme 
V/18. Baráti Egylet Mezıberényért kérelme 
V/19. Mezıberényi Football Club támogatási kérelme 
V/20. A CKÖ Városi rendezvények támogatás lemondása 
V/21. Békés Megyei Vízmővek Zrt.-vel vállalkozási szerzıdések 
V/22. Berényi Kábel-Tv Szövetkezet – SzőcsNet Kft. szolgáltató váltás 
V/23. Egyéb bejelentés 
          - ÉTA Szövetség kérése 

VI./ Zárt ülés 
VI/1. Közvilágítás bıvítése 
VI/2. Járdafelújítás 2011. 
VI/3. Egyéb bejelentés 

  
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
 
 
(Mezeiné Szegedi Erzsébet megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 12 fı.) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2011. június 27-i zárt ülés, valamint a július 25-i, 
augusztus 5-i, valamint az augusztus 12-i rendkívüli testületi ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
408/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. június 27-i zárt ülés, valamint 
a július 25-i, augusztus 5-i, valamint az augusztus 12-i rendkívüli testületi ülésen hozott 
határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
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I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl        
 
 
Siklósi István polgármester ismertette írásos anyagából a fontosabb eseményeket a jelenlévık 
tájékoztatása érdekében. Kiegészítésként elmondta, hogy a Munkaügyi Központtól kapott 
lehetıséget kihasználva négy program beadása megtörtént, várva a támogatás biztosítását. A 
négy terület: mezıgazdasági termékek elıállítása a helyi igények kielégítésére, erdıtelepítés, 
erdımővelés, belvízelvezetés és a 47. sz. fıút melletti kerékpárút karbantartása Békéstıl 
Köröstarcsáig.  Ennek köszönhetıen 50-70 fı foglalkoztatása történhet meg. 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte beszámolója elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
409/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy: II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 138/2011./III.07./sz, 151/2011.(III.28.)sz., 

185/2011./IV.06./sz., 192/2011./IV.06./sz., 196/2011./IV.06./sz., 215/2011.(IV.26.)sz, 
220/2011./IV.26./sz.,  221/2011./IV.26./sz., 222/2011./IV.26./sz, 223/2011./IV.26./sz., 
224/2011./IV.26./sz., 227/2011./IV.26./sz., 228/2011./IV.26./sz., 229/2011./IV.26./sz., 
230/2011./IV.26./sz., 231/2011./IV.26./sz., 261/2011.(V.16.)sz., 271/2011./V.30./sz., 
283/2011./V.30./sz., 286/2011./V.30./sz., 287/2011./V.30./sz., 288/2011./V.30./sz., 
289/2011./V.30./sz., 290/2011./V.30./sz., 291/2011./V.30./sz., 292/2011./V.30./sz., 
293/2011./V.30./sz., 294/2011./V.30./sz., 295/2011./V.30./sz., 296/2011./V.30./sz., 
298/2011./V.30./sz., 310/2011.(V.30.)sz., 314/2011.(VI.17.)sz., 315/2011.(VI.17.)sz., 
316/2011.(VI.17.)sz., 321/2011./VI.27./sz,  322/2011./VI.27./sz., 323/2011./VI.27./sz., 
324/2011./VI.27./sz., 325/2011./VI.27./sz., 326/2011./VI.27./sz., 327/2011./VI.27./sz., 
328/2011./VI.27./sz., 329/2011./VI.27./sz, 331/2011./VI.27./.sz., 332/2011./VI.27./sz., 
333/2011./VI.27./sz., 334/2011./VI.27./sz., 335/2011./VI.27./sz., 339/2011./VI.27./sz., 
340/2011./VI.27./sz., 341/2011./VI.27./sz., 342/2011./VI.27./sz., 343/2011./VI.27./sz., 
344/2011./VI.27./sz., 345/2011./VI.27./sz., 346/2011./VI.27./sz., 347/2011./VI.27./sz., 
348/2011./VI.27./sz., 349/2011./VI.27./sz,  350/2011./VI.27./sz., 351/2011./VI.27./sz., 
352/2011./VI.27./sz., 353/2011./VI.27./sz., 354/2011./VI.27./sz., 355/2011./VI.27./sz., 
356/2011./VI.27./sz., 357/2011./VI.27./sz., 358/2011./VI.27./sz., 360/2011./VI.27./sz., 
362/2011./VI.27./sz., 364/2011./VI.27./sz., 369/2011./VI.27./sz., 370/2011./VI.27./sz., 
371/2011./VI.27./sz., 372/2011./VI.27./sz., 373/2011./VI.27./sz., 374/2011./VI.27./sz., 
375/2011./VI.27./sz, 376/2011.(VI.27.)sz, 379/2011.(VI.27.)sz., 380/2011.(VI.27.)sz., 
382/2011.(VI.27.)sz, 384/2011.(VI.27.)sz., 385/2011.(VI.27.)sz., 386/2011.(VI.27.)sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 
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Siklósi István polgármester ismertette, hogy 86 tudomásulvételt igénylı határozat 
végrehajtása került elıterjesztésre, van-e a képviselık részérıl észrevétel. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester felolvasta a Petıfi Sándor Gimnázium jelentését a 2011. évi 
érettségi vizsga eredményeirıl (227/2011.(IV.26.)sz. hat.). 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı az adósságkezelési szolgáltatásról készült próbafelmérésrıl adott 
tájékoztatást az írásos beszámoló alapján (271/2011.(V.30.)sz. hat.). 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
410/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 138/2011./III.07./sz, 
151/2011.(III.28.)sz., 185/2011./IV.06./sz., 192/2011./IV.06./sz., 196/2011./IV.06./sz., 
215/2011.(IV.26.)sz, 220/2011./IV.26./sz.,  221/2011./IV.26./sz., 222/2011./IV.26./sz, 
223/2011./IV.26./sz., 224/2011./IV.26./sz., 227/2011./IV.26./sz., 228/2011./IV.26./sz., 
229/2011./IV.26./sz., 230/2011./IV.26./sz., 231/2011./IV.26./sz., 261/2011.(V.16.)sz., 
271/2011./V.30./sz., 283/2011./V.30./sz., 286/2011./V.30./sz., 287/2011./V.30./sz., 
288/2011./V.30./sz., 289/2011./V.30./sz., 290/2011./V.30./sz., 291/2011./V.30./sz., 
292/2011./V.30./sz., 293/2011./V.30./sz., 294/2011./V.30./sz., 295/2011./V.30./sz., 
296/2011./V.30./sz., 298/2011./V.30./sz., 310/2011.(V.30.)sz., 314/2011.(VI.17.)sz., 
315/2011.(VI.17.)sz., 316/2011.(VI.17.)sz., 321/2011./VI.27./sz,  322/2011./VI.27./sz., 
323/2011./VI.27./sz., 324/2011./VI.27./sz., 325/2011./VI.27./sz., 326/2011./VI.27./sz., 
327/2011./VI.27./sz., 328/2011./VI.27./sz., 329/2011./VI.27./sz, 331/2011./VI.27./.sz., 
332/2011./VI.27./sz., 333/2011./VI.27./sz., 334/2011./VI.27./sz., 335/2011./VI.27./sz., 
339/2011./VI.27./sz., 340/2011./VI.27./sz., 341/2011./VI.27./sz., 342/2011./VI.27./sz., 
343/2011./VI.27./sz., 344/2011./VI.27./sz., 345/2011./VI.27./sz., 346/2011./VI.27./sz., 
347/2011./VI.27./sz., 348/2011./VI.27./sz., 349/2011./VI.27./sz,  350/2011./VI.27./sz., 
351/2011./VI.27./sz., 352/2011./VI.27./sz., 353/2011./VI.27./sz., 354/2011./VI.27./sz., 
355/2011./VI.27./sz., 356/2011./VI.27./sz., 357/2011./VI.27./sz., 358/2011./VI.27./sz., 
360/2011./VI.27./sz., 362/2011./VI.27./sz., 364/2011./VI.27./sz., 369/2011./VI.27./sz., 
370/2011./VI.27./sz., 371/2011./VI.27./sz., 372/2011./VI.27./sz., 373/2011./VI.27./sz., 
374/2011./VI.27./sz., 375/2011./VI.27./sz, 376/2011.(VI.27.)sz, 379/2011.(VI.27.)sz., 
380/2011.(VI.27.)sz., 382/2011.(VI.27.)sz, 384/2011.(VI.27.)sz., 385/2011.(VI.27.)sz., 
386/2011.(VI.27.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Kálmán Fürdı fejlesztése (244/2011.(V.26.) sz. határozat) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát. Mőszaki 
oldalról észrevételek érkeztek, további elıkészítés szükséges, szeptemberre kerül ismét 
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napirendre a fejlesztés. Három nagy terület van, amelyben mindenképpen elıre kellene lépni: 
téliesítés, nagymedence felújítása, fizikoterápia visszahelyezése. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, jelentıs 
beruházások valósultak meg a strandon az elmúlt években. Tájékoztatásként felolvasta az 
írásos elıterjesztésbıl a koncepció lényeges elemeit. Igényként jelentkezik a gyermekek 
vízhez szoktatása, úszásoktatása az iskolaidıszakban, a gyógyvíz, szauna használhatósága. Az 
elképzelést támogatták, de további pontosítást tartanak szükségesnek. Pályázati lehetıség nem 
várható. 
 
 
Barna Márton képviselı kifejtette, fıirány az volt, hogy minél kevesebb költséget igényeljen a 
kialakítás, de a mai kornak követelménye, hogy a gyerekek úszni tanuljanak, úszásoktatásban 
részesüljenek. Személy szerint a nagymedence átalakítását nem támogatta, annak fenntartása 
magas összeget igényelne a költségvetésbıl.  
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
411/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi igényeket kielégítı Kálmán 
Fürdı fejlesztési irányát támogatnadónak tartja, kéri, hogy az elıterjesztés kibıvítve, 
pontosítva kerüljön a Képviselı-testület 2011. szeptember havi ülésére újból beterjesztésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: szeptemberi testületi ülés 
 
 
II/3. Intézményi SZMSZ-ek módosítása  (330/2011.(VI.27.)sz. határozat) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Polgármesteri Hivatal és az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ között feladatátadás történt. Az OPSKK továbbá 
kezdeményezte könyvtára Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatának módosítását. A 
közalkalmazotti tanács az SZMSZ, valamint a könyvtárhasználati szabályzat módosítását 
minden pontjában támogatta. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kiegészítésként jelezte, hogy az OPSKK kérte az SZMSZ-ét a  Civil 
Fejlesztı Központ nyitva tartásának meghatározásával elfogadni. Arról is dönteni szükséges a 
testületnek, hogy a könyvtár mőködésével kapcsolatban a 2008-as szakértıi vélemény 
megállapításai végrehajtása, a jelenlegi mőködés, valamint a Petıfi Sándor Mővelıdési 
Központ, a Városi Könyvtár és az Orlai Petrics Soma Muzeális Győjtemény összevonása 
hatásainak rögzítése céljából elrendel-e szakértıi vizsgálatot.  
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Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága mind a négy határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı felhívta a figyelmet, hogy átnézve a Polgármesteri Hivatal 
SZMSZ-ét, több helyen javítani kellene. Pl. a képviselık már egy ideje elektronikus úton 
kapják az anyagot, és nincs benne az adósságkezelési feladat. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
Siklósi István polgármester az 1. sz. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
412/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Könyvtára Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatát az 1997. évi CXL. 
törvény 68. § a.) alapján módosítással egységes szerkezetben jóváhagyja, egyúttal elrendeli a 
szabályzat honlapon történı nyilvánosságra való hozatalát. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
/A szabályzat a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester a 2. sz. határozati javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy a 
szakértıi vizsgálattal kapcsolatban az illetékes államtitkársággal egyeztetett. Javasolták 
Tızsér Istvánné Géczi Andrea könyvtári szakértıt megbízni a vizsgálattal. A szakértıi 
tanulmány elkészítésének költsége 160.000 Ft + ÁFA. Kívánja-e a testület, hogy további 
ajánlatok legyenek kérve? Tızsér Istvánné Géczi Andrea szeptember, októberben elvégzi a 
vizsgálatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
413/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az OPSKK Könyvtára mőködésével 
kapcsolatban szakértıi vizsgálat elrendeléséhez nem kéri több szakértı megkeresését, egyetért 
azzal, hogy a feladatot Tızsér Istvánné Géczi Andrea könyvtári szakértı lássa el. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester a 2. sz. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra annyi 
módosítással, hogy a Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Tızsér Istvánné 
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Géczi Andrea könyvtári szakértı, vezetı szakfelügyelıvel kösse meg a megállapodást a 
szakértıi vizsgálat elkészítésére. A képviselı-testület a szakértıi tanulmány elkészítésének 
költségére 160.000 Ft + ÁFA összeget biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
414/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete szakértıi vizsgálatot rendel el az 
OPSKK Könyvtára mőködésével kapcsolatban. A vizsgálat célja a 2008-as szakértıi 
vélemény megállapításai végrehajtása, a jelenlegi mőködés szakszerősége – közte a nyitva 
tartás idıtartama –, valamint a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ, a Városi Könyvtár és az 
Orlai Petrics Soma Muzeális Győjtemény összevonása hatásainak rögzítése. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Tızsér Istvánné Géczi Andrea 
könyvtári szakértı, vezetı szakfelügyelıvel kösse meg a megállapodást a szakértıi vizsgálat 
elkészítésére. A képviselı-testület a szakértıi tanulmány elkészítésének költségére 160.000 Ft 
+ ÁFA összeget biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosításait, egységes szerkezetbe foglalva kérte jóváhagyni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
415/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításait, egységes szerkezetbe foglalva 
jóváhagyja. 
Felelıs: Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: folyamatos 
 
/A szabályzat a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadását bocsátotta 
szavazásra, megbízva a jegyzıt azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatában további pontosítások kerüljenek átvezetésre a szeptemberi testületi ülésre. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
416/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításait, egységes szerkezetbe foglalva 
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jóváhagyja, megbízva a jegyzıt azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatában további pontosítások kerüljenek átvezetésre a szeptemberi testületi ülésre. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: 2011. szeptemberi testületi ülés 
 
 
II/4. A Mezıberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola dokumentumainak, az óvodával 

kötött együttmőködési megállapodásnak a módosítása, az Intézményi Minıségirányítási 
Program értékelése 2010-2011. tanévben (265/2011.(V.30.)sz. hat.) 

 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, hogy a Muronnyal kötött megállapodás értelmében 
átvezetések váltak szükségessé az iskola dokumentumaiban, összesen hat területen. 
Bizottságok tárgyalták az elıterjesztést. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke jelezte, a bizottsági ülés 
óta tudomásukra jutott, hogy a hiányzó véleményezésrıl készült dokumentumok becsatolása 
megtörtént, így javasolják a határozatok meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
417/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását mellékleteivel együtt 
egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi hatályba lépéssel.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Öreg István fıigazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/A szabályzat a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
418/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Házirendjét egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi 
hatályba lépéssel.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Öreg István fıigazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/A házirend a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
419/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Pedagógiai Programját egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. 
napi hatályba lépéssel.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Öreg István fıigazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/A pedagógiai program a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
420/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Intézményi Minıségirányítási Programját egységes szerkezetben jóváhagyja 
2011. szeptember 01. napi hatályba lépéssel.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Öreg István fıigazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/A minıségirányítási program a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
421/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a 
Mezıberényi Kistérségi Óvoda, mint önállóan mőködı költségvetési szerv közötti 
Együttmőködési Megállapodást egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi 
hatályba lépéssel.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Öreg István fıigazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/A megállapodás a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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422/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat Intézményi Minıségirányítási Programjának 2010-2011. évi intézményi 
értékelését és az értékelésbıl adódó feladatok alapján készített intézkedést jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Öreg István fıigazgató 
Határidı: értelem szerint 
 

 
II/5. Szociális földprogrammal kapcsolatos döntés 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Szociális Földprogram bevezetésére az 
országos pályázat megjelent, de a kiírás olyan elemeket is tartalmaz, mely Mezıberény 
számára nem vállalható. A korábbi határozat visszavonása szükséges. Más módon próbál az 
önkormányzat olyan programokat megvalósítani, amivel tud segíteni a szociálisan rászoruló 
embereken. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
423/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 273/2011./V.30./sz. határozatát, 
mely a Szociális Földprogram felfüggesztésérıl szól, visszavonja, egyben a 2011. évi 
szociális földprogram pályázatáról lemond. 
A Képviselı-testület továbbra is fenntartja azon szándékát, mely szerint a szociálisan 
rászoruló családok egy részének a szociális földprogrammal hasonló módon kíván segíteni, 
ezért továbbra is keresi annak lehetıségét, megvalósíthatóságát. 
Felelıs: Szekeres Józsefné alpolgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
II/6. Mezıberény Város Nemzetközi Kapcsolatok koncepció elfogadása 
 
 
Siklósi István polgármester használható anyagnak ítélte meg a koncepciót. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy bevonta a 
munkába a Kulturális Központot is. A koncepcióban szerepelnek az elmúlt idıszakban 
bekövetkezett változások is. Kérte a koncepció elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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424/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város 2011-2014 évi 
Nemzetközi Kapcsolatok Koncepcióját elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Körösi Mihály Okt. és Kult. Biz. elnök 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/7.Helyi beruházás és munkahelyteremtés lehetıségei (2010-2014) (282/2011.(V.30.) sz. 

határozat) 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy az elıterjesztık egy nagyon komoly, alapos munkát 
végeztek. Elvi megfogalmazások történtek, mert nagyon kevés gyakorlati dolgot lehetett 
beírni. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
emlékeztetıül elmondta, hogy amikor ezt a napirendet a testület felvette a munkatervébe, 
májusi tárgyalás lett meghatározva, de mivel a helyi vállalkozások adóbevallás határideje 
május 31., így nem tudták az anyagot elkészíteni. Az elıterjesztett anyagban egy áttekintést 
kívántak adni, Mezıberényben hogy alakultak az elmúlt években a beruházások, valamint 
milyenek a munkaerı piaci adatok. Ismertette az írásos beszámolót. A cél az, hogy 
növekedjen tovább beruházásokkal az önkormányzat vagyona, fenntartható helyi fejlesztések 
valósuljanak meg, valamint az, hogy az állami és a helyi önkormányzati 
intézményrendszeren, helyi vállalkozókon keresztül a foglalkoztatási mutatók javuljanak, 
vagy legalább ne romoljanak. Igyekeztek egy komplex anyagot készíteni, beépíteni a helyi 
igényeket. Valamennyi bizottság tárgyalta az anyagot, kiegészítéseik beépítésre kerültek, és 
javasolják minden évben visszatérni rá, hiszen valószínőleg hozzá lehet tenni dolgokat. Pl. a 
közmunka tekintetében nagyon sok minden kidolgozás alatt áll. Kérte az elıterjesztés 
elfogadását.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megköszönte az anyag 
összeállításában segítık munkáját. Mezıberény évtizedek óta folyamatosan fejlıdik, volt és 
van is a településvezetésben beruházási hajlam. Másik fontos dolog, hogy a fejlesztésekhez 
mennyi pénz áll rendelkezésre. Sajnos egyre kevesebb forráshoz jutnak az önkormányzatok. 
Mezıberénynek van kötvénye, ahol mobilizálható pénz van, ezáltal néhány ésszerő beruházás 
végrehajtható. Egy optimális, megfontolt beruházás-politikával lehet olyan beruházásokat 
megvalósítani, amivel a város nyerni fog, és az gyorsan meg is térül. Saját erıbıl történı 
beruházásnál nagyon fontos alapos hatástanulmány és gazdasági számítás készítése 
elsısorban pályázati lehetıségeket kell keresni a beruházások végrehajtására. Leírtak egy-két 
megvalósításra váró beruházást. A munkahelyteremtés tekintetében próbáltak néhány 
követendı, megfontolandó irányvonalat megfogalmazni. A településen most már a 
legnagyobb munkáltató az önkormányzat. A lobbi tevékenységnek is nagy jelentısége van, 
hogy munkahelyek jöjjenek létre. Javasolják, hogy a foglalkoztatási helyzetre térjen vissza 
minden évben a testület. Kérte a határozati javaslat, a tájékoztatás elfogadását. 
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Siklósi István polgármester a villamos energia megtermelésében látott nagy lehetıséget, 
különösen akkor, ha pályázati úton lépni lehet az energiateleppel. Javasolta a beszámoló 
elfogadását. 
 
 
Barna Márton képviselınek nagyon tetszett, hogy a pályázatokon való részvétel célba lett 
véve. A hatástanulmány nagyon jó, személyesen vetette fel, hogy az elektronikus 
rendszereknél szakemberek vizsgálják felül a pályázatokat, hogy jó állapotú berendezések 
kerülhessenek beszerzésre. A munkahelyteremtésnél tovább gondolkodna azon, hogy az 
önkormányzat miként tud részt venni a foglalkoztatásban. Hiányolta az anyagból, és kérte 
megfogadni, hogy rosszul sikerült pályázatok miatt a felelısök megkeresése, számonkérése 
történjen meg. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
425/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Helyi beruházás- és 
munkahelyteremtés lehetıségei (2010-2014) címő beszámolót elfogadja azzal, hogy a 
munkahelyteremtés lehetıségeit a Képviselı-testület minden évben tárgyalja meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/8. Az Összevont Óvodák dokumentumainak (SZMSZ, Nevelési program, Házirend, IMIP) 

módosítása (265/2011.(V.30.) sz. határozat)  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, melyet három bizottság 
megtárgyalt. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, mint az iskola esetében, 
javasolta a határozatok megszavazását, mivel a hiányzó, véleményezésrıl készült 
dokumentumok beérkeztek. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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426/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. 
szeptember 01. napi hatályba lépéssel.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/A szabályzat a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
427/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
Házirendjét egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi hatályba lépéssel. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/A házirend a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
428/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
Helyi Nevelési Programját egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi 
hatályba lépéssel. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/A nevelési program a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
429/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 
Intézményi Minıségirányítási Programját egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. 
szeptember 01. napi hatályba lépéssel. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Gubis Andrásné óvodavezetı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/A minıségirányítási program a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete./ 
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II/9. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl:  
         - Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint Polgármester által hozott döntések 
         - Oktatási és Kulturális Bizottság által hozott döntések 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatta a 
jelenlévıket arról, hogy a helyi önkormányzati  lakásfenntartási támogatás nagyon fogy, 
átcsoportosításról kell majd gondolni. Felhívta az érintettek figyelmét, hogy az autóbuszbérlet 
igénylések nem érkeztek vissza, mihamarabb hozzák be a hivatalba. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a 
városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok pályázatok lezajlottak, a felhasználás folyik. 
Bizonyos visszamondások is történtek, a sporttámogatások egy része még tartalékként az 
önkormányzatnál van, viszont olyan igények merültek fel, amelyek kielégítése  a tartalékalap 
terhére nem lehetséges. 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy idıarányos a tervezetthez képest a források 
felhasználása.  Kérte a beszámolók elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
430/2011.(VIII.29.)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. 
 
 
(Kovács Edina eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselık száma: 11 fı) 
 
 
III./ Beszámoló Mezıberény Város 2011. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
 
Tárgy:Létszámváltozás, Muronyi Községi Önkormányzat óvodájának, iskolájának 

tagintézménnyé válása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. Annyi módosítás történt, hogy a 
csatlakozással az általános iskola vonatkozásában nem 13, hanem 12 fıvel növekszik a 
dolgozói létszám.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a 
véleményezı bizottságok is támogattak. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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431/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Murony Község 2011. szeptember 1-i 
Közoktatási Intézményi Társulásokhoz való csatlakozását követıen:  
a Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát 
2011. 09. 01-tıl 12 fıvel megemeli, 
a Mezıberényi Kistérségi Óvoda engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát 2011. 09. 
01-tıl 6 fıvel megemeli. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Öreg István fıigazgató 
Határidı: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
(Kovács Edina visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselık száma: 12 fı.) 
 
 
III/2. Létszámcsökkentés, létszámcsökkentési pályázati igénybejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a muronyi tagintézményben a 
dolgozói létszám magasabb volt, mint amennyi a jelenlegi feladatellátáshoz szükséges. Ennek 
áthidalására Muronyból lesz létszámleépítés. Az eredeti elıterjesztésben még 4 fırıl volt szó, 
a végleges szám 3-ra módosult. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága 
támogatta a határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
Siklósi István polgármester kiegészítésként elmondta, amennyiben az álláshely 
létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése 
érdekében benyújtott pályázat nem nyer, a költség Muronyt terheli. Kérte a határozati 
javaslatok megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
432/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város 2011. évi 
költségvetését érintıen az alábbi létszámcsökkentésrıl, álláshely megszüntetésekrıl dönt. 
Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola / Mezıberényi Kistérségi Általános 
Iskola: 3 fı (ebbıl 2 fı Murony, 1 fı Mezıberény) 
Mezıberény Város Önkormányzata költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalnál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak foglalkoztatására nincs lehetıség, 
végzettségüknek, képzettségüknek megfelelı álláshely nem áll rendelkezésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. évi költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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433/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskolánál (Leendı: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola) 3 fı létszámleépítést 
rendelt el 432/2011.(VIII.29.) számú határozatával. (ebbıl: 3 fı után igénybejelentés a 
feladatellátás racionálisabb megszervezésébıl adódó, álláshely megszüntetésével együtt járó 
létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetésérıl szóló 
módosított 2/2011.(III.01.) számú rendelet 2011. szeptember 1-tıl hatályos 6. számú 
melléklete alapján a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola meghatározott 
engedélyezett dolgozói létszáma, álláshely száma: 130 fı, a 2011. évi éves átlagos állományi 
létszáma: 130 fı. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetésérıl szóló 
módosított 2/2011.(III.01.) számú rendelet 2011. szeptember 3-tól hatályos 6. számú 
melléklete alapján a Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola (Leendı: 
Mezıberény Kistérségi Általános Iskola): 
- meghatározott engedélyezett dolgozói létszáma, álláshely száma: 139 fı 
  /létszám növekedés + 12 fı, illetve a  432/2011.(VIII.29.) számú határozat alapján a  
   Képviselı-testület az intézményi engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát 3 fıvel 
   csökkentette./ 
   Engedélyezett dolgozói létszám álláshely szám 
    - létszámváltozás elıtt: 6/A. sz. melléklet szerint: 130 fı 
    - létszám változás (+12 fı – 3 fı)                          +   9 fı 
- meghatározott 2011. évi éves átlagos állományi létszáma:         135 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 2011. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési 
döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében 
pályázatot nyújt be. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
III/3. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások  
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által megtárgyalt és támogatott 4 
db határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
434/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:  
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Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím. PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
           3. Mőködési támogatások - 3. 2. Központosított elıirányzatát 
 - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 

(prémiumévek program) 
         megemeli:    3 661 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg 

7-3. cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
 4. Egyéb mőködési bevételek  

– 4.1. Támogatás ért. mők. bevételek   csökkenti: ”-„ 3 661 e Ft-tal 
 - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 

(prémiumévek program) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
435/2011.(VIII.29.)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: 

           3. Mőködési támogatások  
- 3. 2. Központosított elıirányzatát                     csökkenti:   „-„ 8 193 eFt-tal 
(2011. évi bérpolitikai intézkedések)      

ezzel egyidejőleg 
7-3. cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
 2. Felhalmozási támogatások  

– 2.2. Fejlesztési célú támogatások          megemeli :   8 193 e Ft-tal 
 (2011. évi bérpolitikai intézkedések)        
B)  
7-3. cím. PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Mőködési támogatás elıirányzatát    csökkenti:    „-„ 847 e Ft-tal 
 (Vis maior támogatás) 
ezzel egyidejőleg 
7-3. cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül 
 2. Felhalmozási támogatások  

– 2.2. Fejlesztési célú támogatások                       megemeli: 847 e Ft-tal 
 (Vis maior támogatás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
436/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:  
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Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím. PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
           2. Felhalmozási támogatások  

- 2.2 Fejlesztési célú támogatások elıirányzatát    megemeli:    1 350 e Ft-tal 
 (2011. évi bérpolitikai intézkedések) 

ezzel egyidejőleg 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások elıirányzatán belül 
 IV.2. Pénzforgalom nélküli kiadások  

– Általános tartalék állomány elıirányzatát     megemeli:     1 350 e Ft-tal 
 (2011. évi bérpolitikai intézkedések)      
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
437/2011.(VIII.29.)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/2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele, 
  2.3. Átengedett központi adók elıirányzatát                             megemeli:      1  eFt-tal 

(SZJA bevétel 763 Ft  ~ 1eFt) 
  2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel elıirányzatát       csökkenti: „-„ 1 eFt-tal 

     (Talajterhelési díj „-„ 1061 Ft  ~ „-„ 1eFt)       
  II. Felhalmozási bevételek 
      II/2. Felhalmozási támogatások  

 Egyéb központi támogatások elıirányzatát                        megemeli:     0 e Ft-tal 
 (2011. évi bérpolitikai intézkedések 298 Ft  ~ 0eFt)      
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
III/4. Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy fél év alatt 
a bevételi elıirányzat és ehhez kapcsolódóan hozzárendelt kiadási elıirányzat is 499.728 eFt-
tal nıtt. A 14. sz. mellékletben tételesen le van vezetve, mibıl adódnak a változások. 
Ismertette a rendelet-tervezetet az érdeklıdık tájékoztatása érdekében, melyet bizottsága 
elfogadásra ajánlott. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı felhívta a figyelmet, hogy a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. 
(VII.14.) IRM rendelet értelmében a rendelet mellékleteinek sorszámozása módosul, 
folyamatos számozás történik. 
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Siklósi István polgármester megállapította, hogy továbbra is stabil gazdálkodással rendelkezik 
a város. Kérte a rendelet megalkotását, melyhez minısített többségi (7 igen) szavazat 
szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

21/2011.(VIII. 30.) önkormányzati rendelete 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 

2/2011.(III. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete./ 
 
 
III/5. Beszámoló Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi Költségvetésének I. félévi 

teljesítésérıl 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy a bevételek 
64,2 %-ben, a kiadások 39,5%-ban  (nem idıarányos a teljesítés, év végére rendezıdik) 
teljesültek. A helyi adóbevételeknél szinte valamennyi idıarányosan teljesült. Az 
intézmények gazdálkodása is stabil, úgy néz ki mőködési probléma nem lesz. A beruházások, 
felújítások a 3., 4, sz. mellékletben levezetésre kerültek. Bizottsága javasolja a beszámoló 
elfogadását az elıterjesztett határozati javaslat megszavazásával. 
 
 
Siklósi István polgármester köszönetet mondott az adófizetıknek. A kötelezı feladatokat 
stabil pénzügyi háttérrel lehet megoldani, az önként vállalt feladatok jelentıs részét jó %-al 
lehet ellátni. Gondolkodni kell azon, hogyan lehet a stabil helyzetet a jövıben is megtartani. 
Kérte a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
438/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetés 

bevételeit    5938855  eFt elıirányzattal 
                   3813156  eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó bevétel: -1540 eFt ) 
kiadásait     5938855  eFt elıirányzattal, 
                   2345920  eFt teljesítéssel, ( ebbıl: kiegy., függı átfutó kiadás:  15958 eFt ) 

az egyenleget  1467236  eFt-tal jóváhagyja, és a 2011 évi költségvetés alapján a 2011. I. 
félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
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IV./ napirend   
-Levéve napirendrıl    (Kulturális koncepció elfogadása)     
 
 
 V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
V/1. A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 12/2011.(III.29.) MÖK számú rendelet 

módosítása 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy 
bizottsága kisebb pontosításokat tett az elıterjesztett rendelet-tervezethez, azokat eredeti 
elıterjesztésként kezelve javasolja a rendelet elfogadását. A bizottság nevében kérte a 
módosított rendelet egységes szerkezetbe való átdolgozását, hogy tudjanak vele dolgozni. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ígéretet tett a kérés végrehajtására. Az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság ülésén elhangzott módosításokat is kérte figyelembe venni a rendelet 
megalkotásánál.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
22/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 
szóló 12/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. 

módosításáról 
 
 

/A rendelet szószerinti szövege a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete./ 
 
 
V/2. Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos megkeresést, javasolta a megküldött határozati 
javaslat támogatását.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke javítást kért 
a határozati javaslat 1. pontjában, hibás hivatkozás történt, a 2006. évi törvény 1. § (3) 
bekezdés hatályon kívül lett helyezve, helyesen a (4) bekezdésre kell hivatkozni.  
 
 
Siklósi István polgármester a módosítással kérte a határozat meghozatalát. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
439/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
1. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján elhatározza a Békéscsaba és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetését. 

2. Az alapítók a megszőnı Közalapítvány vagyonát a Békéscsabai Rendırkapitányság (5600 
Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.) részére közbiztonsági feladatok céljára adják át. 

3. Az alapítók felkérik a megszőnı Közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a jelen 
képviselı-testületi határozat elfogadását követıen új kötelezettséget a Közalapítvány 
nevében ne vállaljon, a folyamatban lévı kötelezettségeket rendezze, a tartós 
jogviszonyok megszőnéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

4. Az alapítók felkérik a megszőnı Közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a Békés 
Megyei Bíróságnak a Közalapítvány megszőnését kimondó végzése jogerıre 
emelkedésének napjától számított 15 napon belül a Közalapítvány vagyonát a Békéscsabai 
Rendırkapitányság, az iratanyagot Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
részére adja át. 

5. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Vantara Gyulát, 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a Közalapítvány megszőnése 
érdekében a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. 

6. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki a 
Közalapítvány kuratóriumi tagjainak munkájukért. 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, a határozatok 3 példányban történı megküldésével.  
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értelem szerint  
 
 
V/3. Fekete József intézményvezetı kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy Fekete József a Város Közszolgáltató Intézmény 
igazgatója azzal a kéréssel fordult a képviselı-testülethez, hogy 2011. augusztus 31. napjával, 
közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a munkaviszonya. Mint leírta, a Gyomaendrıd 
Önkormányzata által alapított Kft-hez fog dolgozni. A testületnek három kérdésben kell 
döntést hozni, miután Fekete József hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. Elsıként a 
közös megegyezéssel történı jogviszony megszüntetésérıl kért szavazást. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
440/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Fekete József  (5650 Mezıberény, 
Békési út 19/A.) intézményvezetı közalkalmazotti jogviszonyát – kérésére – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. §. (2) bekezdésének a.) 
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pontja alapján közös megegyezéssel 2011. augusztus 31. napjával megszőnteti az alábbi 
feltételekkel:  
- Teljes körő leltárt követı átadás-átvétel; 
- Tanulmányi szerzıdés alapján a tandíjtámogatás - 67.500,- Ft –  visszafizetése; 
- Nyilatkozat a munkakörét érintı adatok, információk valódiságára vonatkozóan, valamint a 
szolgálati titok megırzésérıl. 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Siklósi István polgármestert 
a szükséges munkajogi feladatok ellátásával. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester az intézmény vezetıi állására  pályázat kiírását ismertette, melyet 
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonság által tett javaslatok figyelembevételével terjesztett elı a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
441/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a mezıberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatói (magasabb vezetıi) állására a következık szerint írja ki a pályázatot: 
1. A pályázatot meghirdetı szerv: 
    Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
    5650 Mezıberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahely: 
    Városi Közszolgáltató Intézmény 
    Mezıberény, Békési út 17. B. lh. fsz. 1. sz.  
   igazgató (magasabb vezetı) 

Magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı. 

   Közalkalmazotti jogviszony tartalma: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
   A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 
   A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: a magasabb vezetıi megbízás határozott idıre, 5 

évre szól, 4 hónap próbaidı kikötése mellett. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: A Városi 
Közszolgáltató Intézmény jogszabályban és az intézmény szabályzataiban meghatározott 
vezetıi feladatok ellátása. 

3. Képesítési és egyéb feltételek: 
- képesítési feltételek: felsıfokú iskolai végzettség, 
- magyar állampolgárság, büntetlen elıélet,  
- elınyt jelent: felsıfokú agrár-, mőszaki, városgazdálkodási-, vagy településüzemeltetési 
mérnök, közgazdasági egyetemi vagy fıiskolai végzettség, legalább 5 éves, az intézmény 
alaptevékenységének megfelelı szakmai gyakorlat, idegen nyelvtudás.  

4. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

5. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
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- szakmai önéletrajzot és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai elképzelések – ez 
utóbbit elektronikus formában (cd lemezen) is -, 

- szakképzettséget, esetleg idegen nyelvtudást tanúsító okiratok másolata, 
- a szakmai gyakorlatról szóló igazolások, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arról, hogy: 
a.) a pályázati anyagot az eljárásban résztvevık megismerhetik, illetve a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul; 

b.) a pályázó egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz; 

c.) a képviselı-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja. 
6. A pályázat benyújtásának határideje: 

A megjelenéstıl számított 30 nap. 
7. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követıen, 2011. november 1-jétıl tölthetı 
be.  

8. A pályázat benyújtásának módja, feltételei: 
A pályázatot személyesen Mezıberény Város Polgármesteri Hivatala (5650 Mezıberény, 
Kossuth t. 1. sz.) titkárságán, vagy postai úton Mezıberény Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete címére (5650 Mezıberény, Kossuth t. 1. sz.) történı megküldésével. A 
borítékon kötelezı feltüntetni a munkakör megnevezését: „Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatói állás”. 

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követıen a Képviselı-testület hozza a 
pályázat benyújtási határidejét követı eljárási és véleményezési idıszak utáni soros 
Képviselı-testületi ülésen. 

A Képviselı-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minısíti. 
Bıvebb felvilágosítást nyújt: Siklósi István polgármester, telefon: 66/515-500. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a pályázat feladására azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester a testület egyetértését kérte, hogy a mezıberényi Városi 
Közszolgáltató Intézmény vezetıi feladatainak ellátásával, a vezetı állásra kiírt pályázat 
eredményes lezárásáig Kerekes László, az intézmény közalkalmazottja legyen megbízva.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
442/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a mezıberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény vezetıi feladatainak ellátásával, a vezetı állásra kiírt pályázat eredményes 
lezárásáig Kerekes Lászlót, az intézmény közalkalmazottját bízza meg 2011. szeptember 01-
tıl. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója megköszönte, hogy közel 6 évet 
együtt dolgozhatott a városvezetéssel, önkormányzati intézményvezetıkkel, közszolgáltató 
munkatársaival, valamint a város lakosságával. Véleménye szerint méltán büszkének lehet 
lenne a 6 év alatt megvalósultakért. Lett egy szép strand, liget, sportpálya, a köztemetı is 
megyei szinten elismerten karbantartott. Kívánja olyan utód választását, aki hasonlóképpen 
szívén viseli munkáját, mint ahogy azt személye tette és érezte. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte Fekete József felé, hogy biztos lesznek olyan kérdések, 
folyamatban lévı ügyek, amivel meg lesz keresve, de kívánja, hogy az új munkahelyén  
érezze jól magát, minél eredményesebben dolgozzon. 
 
 
V/4. „Új Világ” Közhasznú Egyesület kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, helyiség biztosításra irányuló 
kérést, és mivel nem lehet tudni konkrét céljukat, javasolta  a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
javaslatát megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
443/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Új Világ” Közhasznú Egyesület 
helyiség biztosítási kérelmét – a használat konkrét céljának ismerete hiányában – támogatni 
nem tudja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: intézkedésre azonnal  
 
 
V/5. Tízváros Alapítvány kérése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az Omega Gyülekezet egyházi jogszabályok 
változása miatt 2012. január 1-tıl nem jogi személyiség, ezért kéri a Tízváros Alapítvány, 
amely jelenleg is a Deák F. utcai épületben dolgozik -az önkormányzat jóváhagyásával 
szociális boltot üzemeltet-, kéri, hogy az épület mőködtetését változatlan feltételekkel adja 
bérbe részükre a testület 2017. június 30-ig. A Tízváros Alapítvány munkáját ismerve, 
megérdemlik, hogy lehetıséget kapjanak, jelenleg is embereikkel önkormányzati 
csapadékvíz-elvezetı árkokat takarítanak. 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által 
támogatott 1. sz. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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444/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Deák Ferenc utca 
5-7. sz. (1267 hrsz.) alatti ingatlan bérleti szerzıdését a jogilag megszőnı Mezıberényi 
Omega Gyülekezettıl a Tízváros Alapítványra változatlan feltételekkel engedményezi azzal, 
hogy az új bérlı számára is 2017. június 30. napjáig adja használatba. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: intézkedésre azonnal  
 
 
V/6. Nagycsaládosok Mezıberényi Egyesülete kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a véleményezı bizottság nem tudott a kérdésben 
döntésre jutni. A szervezet a Civil Fejlesztı Központot szeretné használni, de továbbra is 
igény lenne a Martinovics u. 25. sz. alatt lévı iskolaépület helységeire raktározásra, azzal, 
hogy a közüzemi díjakat ne kelljen fizetniük.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke véleménye szerint 
nem áll rendelkezésre elég információ az ilyen jellegő döntésekhez, bizottsága a Vöröskereszt 
kérelmérıl nem tudott határozni. Kellene egy olyan tájékozató, egyeztetés, hogy hol, 
mennyiért, milyen idıpontban lehet igénybe venni helyiségeket civilszervezeteknek. Több 
egyesület van a városban, amelyek tesznek annyit a közösségért, hogy esetleg ingyen 
használhassanak helyiségeket. A Civil Fejlesztı Központban lévı helyiségeknél gondot jelent, 
hogy nincs hely a szervezetek eszközeinek tárolására. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, az önkormányzat jelentıs gondot vett fel a Civil 
Fejlesztı Központtal, de azon kell gondolkodni, miként lehetne legjobban hasznosítani. 
Legalább egy év tanuló idı kelleni fog. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdaság Bizottság elnöke elmondta, bizottsági 
ülésükön tárgyalták a kérelmet, elhangzott olyan vélemény is, hogy az ingatlan közüzemi 
díjánál az alapdíjat csak fizetnie kellene a szervezetnek, de egyik határozati javaslat sem kapta 
meg a többséget. Azt tudni kell, ha ingyen kapnák meg az ingatlant használatra, más is 
jöhetne ilyen kéréssel.  
 
 
Kovács Edina képviselı kérte, hogy a Civil Fejlesztı Központról legyen több információ. 
 
 
Siklósi István polgármester a két kérelmet (Nagycsaládosok Mezıberényi Egyesülete 
kérelmét, a Vöröskereszt Mezıberényi Szervezete kérését) javasolta napirendrıl levenni, a 
szeptemberi testületi ülésen kerüljön újratárgyalásra. 
 
V/7. Vöröskereszt Mezıberényi Szervezete kérése 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
445/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Nagycsaládosok Mezıberényi 
Egyesülete kérelmét (V/6), valamint a Vöröskereszt Mezıberényi Szervezete kérését (V/7) 
leveszi napirendrıl, további egyeztetések ismeretében a szeptemberi testületi ülésen kerülnek 
elıvezetésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: 2011. szeptemberi testületi ülés 
 
 
V/8. Magyar Nemzetırség Békés Megyei Közhasznú Szervezetének szándéknyilatkozata 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság a 2. sz. határozati javaslatot támogatta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Körösi Mihály) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
446/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem kíván a Magyar Nemzetırség 
Békés Megyei Szervezetének tagja lenni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/9. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy jogszabályok változása miatt a Körösök Völgye 
Nonprofit Akciócsoport Kft. 2012. január 1-tıl nem végezheti a jelenlegi tevékenységét, ezért 
egy egyesületet, civilszervezetet kell létrehozni. A Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Egyesület alapításához felkérték tagjai közé az önkormányzatot is. A véleményezı 
bizottságok támogatták a tagságot, hiszen 2013. decemberéig olyan uniós források lesznek, 
aminek az elosztásában az egyesületnek lesznek döntési jogosultságai. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
447/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Egyesület alapításáról szóló elıterjesztést megtárgyalta, az Egyesület alapszabály – tervezetét 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.  
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Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy alapító tagként részt 
vesz a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület megalakításában. Felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges eljárásokban való részvételre és Mezıberény Város 
Önkormányzatának képviseletére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: intézkedésre azonnal  
 
 
V/10. A Mezıberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a  Mezıberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, mert a Cigány Közösségi Házban 
(Kérhalom u. 10.) 1 fıt szeretnének foglalkoztatni a TÁMOP 1.1.2 pályázat keretében 2011. 
szeptember 1-tıl. A pályázó a települési önkormányzat lehet, ebbıl kifolyólag a foglalkoztató 
csak az Önkormányzat lehetne, de a foglalkoztatási hely lehetne a Kérhalom u. 10. számú 
ingatlan, mivel az az Önkormányzat tulajdona. Véleményt kért. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottsága 
részérıl egyik határozati javaslat sem kapta meg a kellı többséget.  
 
 
 
Horváth László a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese tájékoztatásként 
elmondta, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részérıl nem jöhet számításba, hogy a cigány 
kisebbségi referens személyére tegyen javaslatot, mert a pályázat benyújtásához szükséges 
saját erı forrását (764.032,-Ft) nem tudják biztosítani, az egész éves költségvetésük nincs 
ekkora összeg. Szeretnék, ha a települési önkormányzaton keresztül megvalósulhatna cigány 
kisebbségi referens foglalkoztatása. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatok közül az 1. számút (ne legyen pályázva) 
bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselık 11 ellenszavazata és 1 tartózkodás (Kovács Lászlóné) értelmében a képviselı-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 
 
448/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1. sz. határozati javaslatot - mely 
szerint: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat kérelemét nem támogatja, nem kíván pályázni a TÁMOP 1.1.2 
pályázat keretében 2011. szeptember 1-tıl cigány kisebbségi referens foglalkoztatásra - nem 
támogatta.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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Siklósi István polgármester a 2. sz. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Harmati László, Nagy Sándor) 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
449/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kérelemét támogatja, és pályázatot nyújt be a TÁMOP 1.1.2 pályázat 
keretében 2011. október 1-tıl 1 évre cigány kisebbségi referens foglalkoztatásra. 
A Képviselı-testület a pályázati foglalkoztatásához a szükséges önerıt, melynek összege 
764.032,-ft, a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásával, valamint a cigány kisebbségi referens személyének kiválasztásával kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/11. A református templom tornyának felújítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a kérelmet, melyhez a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
támogatást szavazott meg. Személy szerint is egyetért a támogatással, de azt tudni kell, ha 
ugyanilyen városképi szempontból fontos épület kerül hasonló, pénzügyi nagyságrendben 
felújításra, akkor a képviselı-testületnek, amennyiben lehetısége engedi, valamilyen 
támogatást biztosítani kell. A támogatás forrása a költségvetésben a helyi védettség alatt lévı 
épületek felújítására elkülönített összeg lehet. A védett épületekkel kapcsolatban októberre 
elıterjesztést kell készíteni a következı évre vonatkozó pályázati lehetıségrıl. 
 
 
Kovács Edina képviselı a bizottsági javaslatot azzal a kikötéssel tudta támogatni, hogy a 
többi egyháznak is hasonló nagyságrendben szavazzon meg pénzt a testület, amennyiben 
szükséges lesz részükre. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint a képviselı-testületnek kötelessége a városkép 
szempontjából fontos épületek felújítását segíteni, amennyiben az önkormányzat forrásai azt 
megengedik. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı javasolta a támogatás biztosítását, személy szerint nagyobb 
összeget is el tudott volna képzelni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette bizottsága 
határozati javaslatait, melyeket kért megszavazni. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
450/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy rendelkezik, hogy a Mezıberényi 
Református Egyházközség részére a református templom tornyának felújításához 800.000 Ft 
támogatást biztosít a Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Áht-n kívülre elıirányzatának 
terhére. 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § szerint a kedvezményezettet 
számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a felhasználást követı 30 naptári 
napon belül, legkésıbb 2011.12.31-ig kell teljesíteni.  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a támogatás összegének biztosítására tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
451/2011.(VIII.29.)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: 
               II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre, 
               Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának  
               elısegítése elıirányzatát                                                    csökkenti:   „-„  800  eFt-tal 
ezzel egyidejőleg 
7-5. cím. PH. Egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 

II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre, 
A mezıberényi református templom tornyának felújítása  

               elıirányzatát                                                                       megemeli:          800 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/12. Gépkocsi vásárlás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, melyben egy újabb gépkocsi 
vásárlására kér felhatalmazást, a polgármester munkáját segítené meghatározott keretek 
között való használat kikötésével. Vásárlás esetén, a gépjármő üzemanyagköltségének, 
használatának korlátozását kezdeményezi vagy km-re, vagy üzemanyagra meghatározva, 
illetve a szabályzatban a gépjármő használata során a felelısség a használóra lesz terhelve. 
Eddig munkája során használta és tankolta a saját gépjármővét, mert szerette volna megvárni 
a költségvetés I. félévi eredményét, zárását, hogy mindenki láthassa a polgármester és a 
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képviselı-testület hogyan tudott gazdálkodni a város pénzével, meg vannak-e azok a források, 
amibıl a gépjármő megvásárolható, illetve fenntartható lesz. Nem fél attól, hogy kikezdik a 
vásárlás miatt, az elmúlt ciklusban sem az volt a kifogás, hogy a polgármester gépkocsit 
használt, hanem tudni akarták, volt-e korlátozás és milyen célra használta.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága 
támogatta a gépkocsi vásárlást. Személy szerint már novemberben felhozta ezt a kérdést, 
akkor nem tartott rá igényt a polgármester. Nem tudja mi változott azóta, talán az idı, nincs 
már olyan közel a kampány. Felhívta a figyelmet, ha a polgármester annyit fog utazni, mint az 
elmúlt két hónapban, nem lesz kihasználva a gépjármő, akkor nem érdemes venni. Figyeljen 
rá, és egy jó gazdának helyben is sokat kell menni. Bizottsága 5 millió Ft-ot javasol 
biztosítani a vásárláshoz. 
 
 
Halász Ferenc képviselı javasolta mérlegelni annak lehetıségét, hogy lízingbıl visszaváltott, 
garanciális gépkocsi legyen vásárolva, pl. a Suzukinak minimális a szerviz igénye és olcsó az 
üzemeltetésük. Javasolja a polgármester úrnak, hogy a helyi közlekedésre, ügyintézésre, a 
lakossággal való kapcsolattartáshoz igényeljen szolgálati kerékpárt. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester kifejtette, az 5 millió Ft egy keretet jelent a vásárláshoz, 
úgy gondolja a polgármester úr arra fog törekedni, hogy minél olcsóbban, jól felszerelt 
gépkocsit tudjon venni. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, a 2009. I. 26-i  nyilvános testületi ülésen nem 
mondott senki ellent azoknak a felvetéseknek, amik ott elhangzottak, a szolgálati kerékpárt 
sem vetette fel senki. Nem tudja, „túl vagyunk a választásokon”? 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı az elıterjesztett szabályzat-tervezetet jónak tartotta, a 
polgármester „keze” ott lesz megkötve, hogy személyes használatra 2000 km/hó, illetve évi 
24.000 km keret kerül meghatározásra. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a jegyzı úr elmondása szerint a szabályzat elfogadására 
akkor kerülhet sor, ha meg van a gépjármő. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, 
hogy bizottsága megtárgyalta a gépkocsi vásárlást, külön kitértek arra, hogy természetesen km 
korlátozással gondolja a használatot a polgármester úr. A megvásárolt gépjármő típusa fogja 
meghatározni, hogy km vagy éppen üzemanyag mennyiség korlátozást fog bevezetni a 
testület. Errıl késıbb tárgyal a bizottság. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı jelezte, a szabályzat-tervezet gondolatébresztınek lett kiküldve. 
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Siklósi István polgármester megerısítette, hogy a tervezetben leírt feltételekkel kívánja 
használni az autót, amennyiben a képviselı-testület igent mond a vásárlásra. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati 
javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
452/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Polgármesteri 
Hivatal számára egy új személygépkocsi vásárlását rendeli el. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a vásárlást maximum 5.000,- eFt összegig bonyolítsa le. 
A beszerzés fedezete a 2011. évi általános tartalék. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: intézkedésre azonnal  
 
 
V/13. Mezıberény Város által adható egyéb díjak alapítása és adományozása rendjérıl szóló 

rendelet tervezet megalkotása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az elıterjesztést, melynek végleges formájához az 
egyeztetések alapján (bizottságok véleménye figyelembevételével) a pontosított rendelet-
tervezet elkészült, kiosztásra került. Kérte a rendelet megalkotást, megköszönve az 
elıterjesztı kitartó munkáját. 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı felolvasta a rendelet-tervezet rendelkezéseit. Az 
elismeréssel a város megbecsülését fejezi ki az arra érdemeseknek. Kérte a képviselıktıl a 
rendelet támogatását. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke véleménye szerint hiányt 
fog pótolni a rendelet, mindenkinek jól esik egy jó szó, kézfogás, vagy adott esetben egy 
oklevél. Nem kell mindjárt magas kitüntetéseket adományozni ahhoz, hogy el legyenek 
ismerve a jól dolgozó mezıberényiek. 
 
 
Barna Márton képviselı nagy örömmel vette tudomásul, hogy szavazásra kerülhet a városi 
elismerések alapításáról és adományozásuk rendjérıl készült rendelet-tervezet. Ha véletlenül 
nem lesz, lehet majd változtatni rajta.  
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet megalkotását kérte, melyhez minısített többségi (7 
igen) szavazat szükséges. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelete 

a városi  elismerések alapításáról és adományozásuk 
rendjérıl 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete./ 
 
 
V/14. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) számú 

rendelet módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a Kormányhivatal néhány pontosításra tett jelzést, 
valamint a méltányossági eseteket és a rendelet általános szabályaitól való eltérés kereteit a 
rendeletben meg kell pontosan határozni. A rendelet-tervezet elkészült. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy 
bizottsága tárgyalta a rendelet-tervezetet, a Kormányhivatal utasítását végre kell hajtani. 
Bizottsága részére kéri, hogy egységes szerkezetbe foglalva kapják meg a rendeletet.  
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet módosítását szavazásra bocsátotta, a rendelet 
megalkotásához minısített többségi /7 igen/ szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendelet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
24/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló  
10/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete./ 
 
 
V/15. Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola, illetve a Mezıberényi Kistérségi Óvoda 

elıirányzat rendezése, a Muronyi tagintézményekkel kapcsolatosan 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés szerint az átcsoportosításokat javasolta 
megszavazni. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a határozati 
javaslatokat, bizottsága javasolta megszavazásukat.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
453/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:  
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A.) 
2.B. cím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
   I.1. Mőködési bevételek elıirányzatát                                       megemeli:          490 eFt-tal 
   V. Irányító szervtıl kapott támogatás elıirányzatát                  megemeli:      17255 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2.B. cím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
   I.1. Személyi juttatások elıirányzatát                                        megemeli:        8272 eFt-tal 
   I.2. Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                     megemeli:        2139 eFt-tal 
   I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                     megemeli:        7334 eFt-tal 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, egyéb mőködési bevételek elıirányzatán belül: 
  4.1. Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát         megemeli:       17255 eFt-tal 
    (Muronyi Községi Önkormányzattól átvétel az egyéb bevétellel  
    nem fedezett kiadási többlet fedezetére.)   
és ezzel egyidejőleg:           
7-3. cím: PH Költségvetési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
   V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított  
   támogatás elıirányzatát                                                             megemeli:     17255 eFt-tal 
B.) 
2.A. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda bevételi elıirányzatán belül: 
   I.1. Mőködési bevételek elıirányzatát                                       megemeli:          278 eFt-tal 
   V. Irányító szervtıl kapott támogatás elıirányzatát                  megemeli:        6516 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
2.A. cím: Mezıberényi Kistérségi Óvoda kiadási elıirányzatán belül: 
   I.1. Személyi juttatások elıirányzatát                                        megemeli:        3094 eFt-tal 
   I.2. Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát                     megemeli:          786 eFt-tal 
   I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                     megemeli:        2914 eFt-tal 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, egyéb mőködési bevételek elıirányzatán belül: 
  4.1. Támogatás értékő mőködési bevételek elıirányzatát         megemeli:         6516 eFt-tal 
    (Muronyi Községi Önkormányzattól átvétel az egyéb bevétellel  
    nem fedezett kiadási többlet fedezetére.)   
és ezzel egyidejőleg:           
7-3. cím: PH Költségvetési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
   V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított  
   támogatás elıirányzatát                                                             megemeli:        6516 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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V/16. Békés Megye területrendezési tervének módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A tervmódosítással 
kapcsolatban Kmetykó János fıépítész véleményt készített, melyet határozattal kellene 
elfogadnia a testületnek. Azt tudni kell, hogy a megyei rendezési tervben ellentétes dolgok is 
vannak Mezıberény helyi rendezési tervével, sıt az országos rendezési tervvel is ellentétben 
vannak. Kmetykó János fıépítész azt javasolja, hogy az újabban megint elképzelt, 
Mezıberényt keletrıl elkerülı úttal kapcsolatban jelezze az önkormányzat, hogy 
semmiféleképpen nem támogatja. Nem érthetı miért került megint elıtérbe a keletrıl kerülı 
útszakasz, amikor a nyugati részen megtervezésre került az elkerülı út. Felolvasta az MTRT 
módosítással kapcsolatos írásos véleményét. Hangsúlyozta, hogy a 47-es út elkerülı 
szakaszának a nyugati irányból történı elkerüléséhez ragaszkodni kell.  
 
 
Körösi Mihály képviselı a véleményben leírtakkal egyetértett, helyes felvetés, hogy miért 
nem tartozik a történeti települési területek övezetébe Mezıberény. A város keleti részét a 
lakók több szempontból is igénybe veszik (Laposi kert, Köröshöz közlekedés), annak ketté 
vágása ne történjen meg. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága 
támogatta a fıépítész és az építéshatóság véleményét.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
454/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Békés Megye Területrendezési 
tervérıl szóló 15/2005. (X.7.) KT számú rendelet módosításához készített fıépítészi és 
építéshatósági véleményt elfogadja, és azt továbbítja a Békés Megyei Önkormányzat felé. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
V/17. Természeti értékek védelme 
 
 
Siklósi István polgármester egyetértett a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatával, 
miszerint az OPSKK részérıl érkezett megkeresés alapján meg kell vizsgálni, a felsorolt 
értékek közül melyik nyilvánítható védetté. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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455/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az OPSKK „Természeti értékek 
védelme” kezdeményezését támogatja, azt pontosabb elıkészítés és indokoltság esetén 
napirendre tőzi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
V/18. Baráti Egylet Mezıberényért kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a kérelem lekerül napirendrıl, a szakbizottság azzal nem 
értett egyet, hogy év közben nyújtották be. Más forrásból lesz a kért összeg elıteremtve.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
456/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Baráti Egylet Mezıberényért 
Egyesület támogatási kérelmét leveszi napirendrıl azzal, hogy a szeptember 17-én 
megrendezendı Töltöttkáposzta Fesztivál támogatására más megoldás lesz keresve. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
V/19. Mezıberényi Football Club támogatási kérelme 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a kérelmet. A 
club kikérte az elsı félévben az évi támogatást, úgy néz ki nem lesz elég a pénz az egész évi 
mőködéshez. A bizottság nem kíván póttámogatást adni, de az Oktatási és Kulturális 
Bizottság sporttartalék alapjában van pénzmaradvány, javasolják onnan támogatást nyújtani. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke megerısítette, hogy 
bizottságukhoz megérkezett a kérés. Igyekeznek minden kérelemnek helyt adni, de összesen 
nincs annyi pénz (fele se) a sporttartalék alapban, ami fedezhetné a kívánt összeget. További 
egyeztetést javasoltak. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a következı évre a sporttámogatás rendszerének 
felülvizsgálatával elképzelhetı, hogy a versenysport egyesületeknek több forrás juthat, mint 
az idei évben. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát támogatandónak tartotta.  
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Barna Márton, Körösi Mihály, 
Mezeiné Szegedi Erzsébet) mellett az alábbi határozatot hozta: 
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457/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete javasolja az Oktatási és Kulturális 
Bizottság felé, hogy a bizottság a Mezıberényi Football Club kérelmét (400.000 Ft pótlólagos 
támogatás kérése) a sporttámogatások tartalék alapja terhére támogassa. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
              Körösi Mihály OKBiz. elnök 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/20. A CKÖ Városi rendezvények támogatás lemondása 
 
 
Siklósi István polgármester javasolta az Oktatási és Kulturális Bizottság döntését 
megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
458/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének 
támogatásával összefüggı pályázatra benyújtott támogatást, az 52/2011.(III. 7.)sz. határozattal 
megítélt, 30.000.- Ft-ot, nem használta fel, így arról lemond. 
A Képviselı-testület megállapítja, hogy a támogatott program nem a pályázó hibájából 
maradt el, így a 2012. évi pályázati eljárásból a pályázót nem zárja ki. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 30.000,- Ft összeg, a Mezıberény Város 
Önkormányzati Képviselı-testület 299/2011. /V. 30 / sz. határozata alapján, 2011. évben az 
általános tartalékalapba kerüljön automatikusan visszahelyezésre. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2012. évi költségvetés tervezése 
 
 
V/21. Békés Megyei Vízmővek Zrt.-vel vállalkozási szerzıdések 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a Vízmővek a szokásos évi hálózat rehabilitáció, 
karbantartás, rekonstrukció kapcsán tett javaslatot azokra az ivóvíz és szennyvíz elvezetı 
rendszereknek a felújítására, amely Mezıberényben problémát okoz. A szennyvíz esetében 
azt javasolják, hogy a Kölcsey ltp., valamint az Oltványkert utcai átemelı építészeti és 
gépészeti felújítása, valamint ugyanezeknek a részeknek az átemelı villamos rekonstrukciója 
történjen meg,  továbbá a szennyvíztelep tisztított szennyvíz nyomóvezeték tervezése, a 
Teleki utcai átemelı szennyvízvezeték tervezése, építése. Ez olyan elırelépést jelente a 
szakemberek szerint, amely megoldaná az Ady E. , József A., Tavasz , Vadász utcákon lévı 
szennyvízgondokat, legalábbis jelentısen csökkentené. Az ivóvíz rekonstrukcióban olyan 
keresztezıdéseket (Gyomai-Eötvös, Gyomai Zrínyi sgt., Vadász-Petıfi, Köröstarcsai-Kinizsi 
utcák, Liget tér) céloztak meg, amelyeknél nem csak a keresztezıdésekben meglévı idomok, 
valamint záróeszközöket cserélnek ki, hanem ezzel együtt meg tudnák oldani azt, hogy 
amikor tisztítani, öblíteni kell a rendszert, ne legyenek zsákutcák a csıvezetékben. A Liget 
téren lévı munkálatoknál az árban benne van a bekötések cseréje is. Azt tudni kell, hogy a 
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bejövı ivóvíznek mintegy 30%-a folyik el a talajban. Elıreláthatóan még az idei évben el 
tudják végezni a munkálatokat. A határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta, a maximális 
összeg került meghatározásra. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı jelezte, hogy a Teleki utca Petıfi utca felöli részén gond van a 
szennyvízelvezetéssel. 
 
 
Siklósi István polgármester olyan információval bírt, hogy a rekonstrukcióval megoldanák a 
Petıfi utcától a Teleki utcának a problémáját is. 
 
 
Barna Márton képviselı véleménye szerint a Kinizsi-Galilei utcánál inkább a szennyvízzel 
van a gond, mint az ivóvízelfolyással. A szennyvízelvezetési problémákkal mennyire van 
tisztában a vízmővek? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, szakemberek szerint a Köröstarcsai - Kinizsi 
utcai részen is olyan elzárás van, ami nem teszi lehetı a víz körforgását, ott is elfolyhatnak a 
vizek. A városban ki akarnak alakítani egy körrendszert, amin keresztül akadály nélkül meg 
tudják oldani a mosatást. Késıbbiek során akarják folyamatosan kiváltani a régi vezetékeket. 
A Vízmővek Zrt. év elején eljuttatott egy anyagot, amely Mezıberény szennyvízrendszerének 
a teljes rekonstrukcióját tartalmazza, költségként 400 millió Ft körüli összeg szerepel.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, most azok a 
helyek lettek megjelölve, lakossági észrevételek figyelembevételével, ahol a legsürgetıbb a  
munka. A fizetési határidı 2012. március 31. Bizottsága javasolja a határozati javaslat 
megszavazását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
459/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízmővek Zrt.-vel a Mezıberény Ivóvízhálózati 
rekonstrukciós munkák elvégzése tárgyában a vállalkozási szerzıdést maximum bruttó 
8.806.442,- Ft összeghatárig illetve a Mezıberény szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák 
elvégése tárgyában a vállalkozási szerzıdést maximum bruttó 11.804.141,- Ft összeghatárig 
kösse meg. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a munkák fedezetét a 
2011. költségvetése 370000 szakfeladat Mezıberény területén szennyvíz korszerősítési 
munkák elvégzésére biztosított pályázati saját forrás terhére biztosítja.  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri Siklósi István polgármestert, 
hogy a vállalkozási szerzıdésekkel érintett munkák tekintetében mőszaki tartalmi változás 
vagy árváltozásból adódó kiviteli többlet költség esetén a Képviselı-testületet elıterjesztés 
formájában tájékoztassa újratárgyalás céljából. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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V/22. Berényi Kábel-Tv Szövetkezet – SzőcsNet Kft. szolgáltató váltás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Kábel TV. Szövetkezet 15 
évre átadta a kábelhálózat üzemeltetését a SzőcsNet Kft. részére. Kérte a testület 
felhatalmazását, hogy tárgyalást folytasson az új megállapodásról, és amíg a megállapodás 
nem kerül elfogadásra a képviselı-testület részérıl, addig változatlan feltételekkel 
használhassa a Kft. az épületet. Biztos abban, hogy a lakosság nagyobb része igényli a berényi 
híreket. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette bizottsága 
határozati javaslatát. Megjegyezte, nem biztos, hogy minden így fog maradni, az októberi 
ülésig el fog dılni a Kft. cégbírósági, ügyészségi ügye. A Kábel TV. Szövetkezet a Berény 
TV-t ellehetetlenítette azzal, hogy a mőködésre nem biztosított megfelelı anyagiakat. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
460/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a kábel tv hálózat mőködtetésének átadása, szolgáltató váltás kapcsán 
folytasson tárgyalásokat az üzemeltetıvel és annak eredménye alapján, terjessze elı az új 
megállapodás tervezetet legkésıbb a Képviselı-testület 2011. október havi ülésére, addig a 
jelenleg érvényben lévı megállapodáson ne változtasson. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. októberi testületi ülés 
 
 
V/23. Egyéb bejelentés 
          - ÉTA Szövetség kérése 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke felolvasta az írásos 
megkeresést. Mezıberényben kettı, fogyatékosokat ellátó szervezet mőködik. Egyeztetve a 
Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület elnökével, az egyesület szívesen fogadja az önkéntes 
munkát, bizottsága ezért kéri a határozati javaslatuk megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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461/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Értelmi Sérülteket Szolgáló 
Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége programjával egyetért, 
együttmőködési szándékát kifejezi. Kapcsolattartóként a Fogjunk Össze Közhasznú 
Egyesületet megnevezni. Vezetıje: Miklósikné Kokauszki Mária  T: 20-5607674 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal. 
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következı testületi ülésre szeptember 26-án 
kerül sor. Napirend: 1./ Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról, elıadója Siklósi István 
polgármester. 2./ 2012. évi ellenırzési terv elfogadása, elıadója Gyarmati Zoltánné belsı 
ellenır. 3./ A TAPPE Kft-vel fennálló szerzıdés felülvizsgálata, elıadója Szekeres Józsefné 
alpolgármester. 
Befejezésül tájékoztatta a jelenlévıket, Kábel TV nézıket, hogy a város mazsorett csoportja 
Horvátországban, európai bajnokságon vett részt, ahol nagyon szép eredményt értek el. 
Gratulált a csoport tagjainak és vezetıjének.  
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester elköszönt az érdeklıdıktıl, a nyílt ülést 
befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

                Siklósi István                                                                Dr. Baji Mihály  
                   polgármester                                                                           jegyzı 
 
 
 
 
                Körösi Mihály                                                               Kovács Lászlóné  
                    képviselı                                                                        képviselı 
                 jkv.hitelesítı                                                                    jkv.hitelesítı  
 
 
 
 


