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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 26-án 
megtartott ülésérıl. 

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

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

                         
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, a hivatal 
osztályvezetıje, meghívottak, intézményvezetık, érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, vendégeket. Megállapította, 
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 
mindenki jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Harmati László és Körösi Mihály képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat. 
Szavazásra bocsátotta, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslata 
értelmében a VIII/9.-es bejelentés –Lakitelek nyilatkozata tárgyú elıterjesztés, lekerüljön 
napirendrıl.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
126/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Európai Parlament Magyarországot 
elítélı határozatának elítélése – Lakitelek nyilatkozata tárgyú elıterjesztést (VIII/9.) az ülés 
napirendjérıl leveszi. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte az ismertetett napirend megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
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127/2012.(III.26.) 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 536/2011.(X.24.) sz., 580/2011.(XI.28.) sz., 

605/2011.(XI.28.)sz., 626/2011.(XII.23.)sz., 671/2011.(XII.23.)sz., 
681/2011.(XII.23.)sz., 16/2012.(I.30.)sz., 19/2012.(I.30.)sz., 20/2012.(I.30.)sz., 
34/2012.(I.30.)sz., 35/2012.(I.30.)sz., 45/2012.(I.30.)sz., 47/2012.(I.30.)sz., 
51/2012.(II.10.) sz., 52/2012.(II.10.) sz., 53/2012.(II.10.) sz., 54/2012.(II.10.) sz., 
55/2012.(II.10.) sz., 62/2012.(II.27.) sz., 63/2012.(II.27.) sz., 64/2012.(II.27.) sz., 
67/2012.(II.27.) sz., 68/2012.(II.27.) sz., 74/2012.(II.27.) sz., 76/2012.(II.27.) sz., 
77/2012.(II.27.) sz.., 78/2012.(II.27.) sz., 79/2012.(II.27.) sz., 80/2012.(II.27.) sz., 
81/2012.(II.27.) sz., 82/2012.(II.27.) sz., 83/2012.(II.27.) sz., 86/2012.(II.27.) sz., 
88/2012.(II.27.) sz., 89/2012.(II.27.) sz., 90/2012.(II.27.) sz., 95/2012.(II.27.) sz., 
96/2012.(II.27.) sz., 97/2012.(II.27.) sz., 116/2012.(II.27.) sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Hiányzó közlekedési táblák kihelyezése (620/2011.(XII.23.)sz. hat.) 
II/3. Természeti értékek védelme (10-11/2012.(I.30.)sz. hat.) 
II/4. A közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelet 

és a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı 
igénybevételérıl szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet módosítása 

II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
III./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl                       
IV./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
V./ Tájékoztató a Békéscsaba Hivatásos Tőzoltóság, és a Mezıberényi Önkéntes Tőzoltó 

Egyesület tevékenységérıl                        
VI./ Közbeszerzési terv elfogadása 
VII./ Közoktatási Esélyegyenlıségi terv 
VIII./ Bejelentések 

VIII/1. Körösi Vízgazdálkodási Társulat tagi hozzájárulás kérelme 
VIII/2. Körösi Vízgazdálkodási Társulat támogatási kérelme közfeladat ellátásra 
VIII/3. A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról szóló 3/1999.(III.01.) 

MÖK. sz. rendelet hatályon kívül helyezése 
VIII/4. A víz és csatornadíjjal kapcsolatos határozat visszavonása, rendelet hatályon kívül 

helyezése 
VIII/5. 2012.évi vízterhelési díj mértékének jóváhagyása 
VIII/6. TÁMOP-3.4.4/B-11/2 „Országos tehetségsegítı hálózat létrehozása- (Magyar 

Géniusz Integrált Tehetségsegítı Program)” címő pályázaton való részvétel 
VIII/7. TÁMOP-3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” címő pályázaton való részvétel 
VIII/8. Kistarcsai Internálótábor Emlékmúzeum létrehozásának támogatási kérelme 
VIII/9. Levéve napirendrıl. Lakitelek nyilatkozata – Az Európai Parlament Magyarországot 

elítélı határozatának elítélése 
VIII/10. A Kálmán-fürdı 2012. évi belépıjegy árainak megállapítása 
VIII/11. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtására kötött finanszírozási szerzıdés 

módosításának jóváhagyása 
VIII/12. Petıfi Sándor Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 
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VIII/13. Önkormányzati vagyoni ügyekkel kapcsolatos határozatok módosítása 
VIII/14. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VIII/15. A 2012. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 

kapcsolatok pályázat alapítványi támogatása 
VIII/16. Az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról szóló 34/2006. (X.17.) MÖK számú rendelet módosítása 
VIII/17. TÁMOP-5.4.9-11/1 pályázaton való részvétel 
VIII/18. Kálvin óvoda korszerősítése – DAOP-4.2.1-11 pályázaton való részvétel 
VIII/19. TIOP-3.4.2-11/1 pályázaton való részvétel 
VIII/20. TÁMOP-3.4.3-11/2. pályázaton való részvétel - Gimnázium 
VIII/21. TÁMOP-3.4.4/B-11/2. pályázaton való részvétel – Gimnázium 
VIII/22. „Tudásdepó-Express” TÁMOP-3.2.4/A-11/1. pályázaton való részvétel 
VIII/23. 2012. évet érintı átcsoportosítás 
VIII/24. 2012.évi költségvetési rendelet módosítása 
VIII/25. Tiszteletdíjról való lemondás (sürgısséggel) 
VIII/26. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (sürgısséggel) 
VIII/27. Egyéb bejelentés 

IX. Zárt ülés 
IX/1. Egyházakkal együttmőködésrıl tárgyalás 
IX/2. Geotermikus energia II. ütem pályázaton való részvétel 
IX/3. Szalai Barna Tenisz Club kérelme (sürgıséggel) 
IX/4. A városi honlap karbantartási feladat ellátása (szóbeli) 
IX/5. Egyéb bejelentés 

 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2012. február 27-i zárt, valamint a 2012. március 8-i és 
2012. március 21-i rendkívüli ülésen hozott határozatokat 
 
 
A képviselık részérıl eszrevétel nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
128/2012.(III.26) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. február 27-i zárt, valamint a 
2012. március 8-i és 2012. március 21-i rendkívüli ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette. 
 
                        
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos beszámolóból ismertette a fontosabb eseményeket, 
intézkedéseket a hallgatóság tájékoztatása érdekében. Tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy 
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elhunyt Kaszai János Vésztı nyugalmazott polgármestere, aki 1992-2010-ig látta el tisztségét, 
de már 1964-tól a közigazgatásban dolgozott. Mezıberény a jó kapcsolat okán is, részvétét 
gyásztáviratban fejezte ki. Jelezte, hogy az írásos beszámolóhoz Harmati László képviselı 
juttatott el kérdést a volt Bútoripari Rt. telephelyének hasznosításáról. Egy vállalkozóval 
történt tárgyalásról szeretne többet hallani. Válaszként annyit tud mondani, hogy 
konkrétumok nincsenek, írásban érkezett a megkeresés, továbbtárgyalás szükséges.  
 
 
Harmati László képviselı megköszönte a választ. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a beszámoló elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
129/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
II./ napirend  
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl    
    
II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 536/2011.(X.24.) sz., 580/2011.(XI.28.) sz., 

605/2011.(XI.28.)sz., 626/2011.(XII.23.)sz., 671/2011.(XII.23.)sz., 681/2011.(XII.23.)sz., 
16/2012.(I.30.)sz., 19/2012.(I.30.)sz., 20/2012.(I.30.)sz., 34/2012.(I.30.)sz., 
35/2012.(I.30.)sz., 45/2012.(I.30.)sz., 47/2012.(I.30.)sz., 51/2012.(II.10.) sz., 
52/2012.(II.10.) sz., 53/2012.(II.10.) sz., 54/2012.(II.10.) sz., 55/2012.(II.10.) sz., 
62/2012.(II.27.) sz., 63/2012.(II.27.) sz., 64/2012.(II.27.) sz., 67/2012.(II.27.) sz., 
68/2012.(II.27.) sz., 74/2012.(II.27.) sz., 76/2012.(II.27.) sz., 77/2012.(II.27.) sz.., 
78/2012.(II.27.) sz., 79/2012.(II.27.) sz., 80/2012.(II.27.) sz., 81/2012.(II.27.) sz., 
82/2012.(II.27.) sz., 83/2012.(II.27.) sz., 86/2012.(II.27.) sz., 88/2012.(II.27.) sz., 
89/2012.(II.27.) sz., 90/2012.(II.27.) sz., 95/2012.(II.27.) sz., 96/2012.(II.27.) sz., 
97/2012.(II.27.) sz., 116/2012.(II.27.) sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, van-e a 40 db határozat végrehajtásával 
kapcsolatban észrevétel? 
 
 
Harmati László képviselı a 35/2012.(I.30.) sz. határozatot érintıen kért indoklást. A Békési 
Kistérségi Társulás által kívánt gazdasági társaság létrehozása miért nem történt meg? A 
81/2012.(II.27.) határozat felhatalmazást adott a két személygépkocsi biztosítására a 
végrehajtásként megjelölt díj önrész összegénél nem történt-e elírás, kevésnek tartja.  
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Siklósi István polgármester válaszként közölte, korábban olyan információk voltak, hogy csak 
gazdasági társulás pályázhat, de miután a pályázati részletek tisztázva lettek, kiderült a 
kistérségi társulás maga, mint jogi személyiség lehet pályázó, szükségtelenné vált a gazdasági 
társaság megalapítása.  A személygépkocsik biztosítási díjánál nem történt elírás, 66.000 Ft 
gépkocsinként a biztosítási díj, és az információk szerint 24.000 Ft önrészt kell vállalni egy-
egy káreseménynél. 
 
 
Harmati László képviselı elfogadta a válaszadást. 
 
 
Siklósi István polgármester a végrehajtásokról szóló beszámoló elfogadását javasolta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
130/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 536/2011.(X.24.) sz., 
580/2011.(XI.28.) sz., 605/2011.(XI.28.) sz., 626/2011.(XII.23.)sz., 671/2011.(XII.23.) sz., 
681/2011.(XII.23.)sz., 16/2012.(I.30.) sz., 19/2012.(I.30.) sz., 20/2012.(I.30.)sz., 
34/2012.(I.30.) sz., 35/2012.(I.30.) sz., 45/2012.(I.30.) sz., 47/2012.(I.30.) sz., 
51/2012.(II.10.)sz., 52/2012.(II.10.) sz., 53/2012.(II.10.) sz., 54/2012.(II.10.) sz., 
55/2012.(II.10.) sz., 62/2012.(II.27.) sz., 63/2012.(II.27.) sz., 64/2012.(II.27.) sz., 
67/2012.(II.27.) sz., 68/2012.(II.27.) sz., 74/2012.(II.27.) sz., 76/2012.(II.27.) sz., 
77/2012.(II.27.) sz.., 78/2012.(II.27.) sz., 79/2012.(II.27.) sz., 80/2012.(II.27.) sz., 
81/2012.(II.27.) sz., 82/2012.(II.27.) sz., 83/2012.(II.27.) sz., 86/2012.(II.27.) sz., 
88/2012.(II.27.) sz., 89/2012.(II.27.) sz., 90/2012.(II.27.) sz., 95/2012.(II.27.) sz., 
96/2012.(II.27.) sz., 97/2012.(II.27.) sz., 116/2012.(II.27.) sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta 
 
 
II/2. Hiányzó közlekedési táblák kihelyezése (620/2011.(XII.23.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a korábbi döntés értelmében fel lett hatalmazva a 
Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıje a Polgármesteri Hivatal mőszaki munkatársaival 
készítsék el a városban, a rendırség bevonásával a közlekedési táblák felülvizsgálatát és a 
szükséges elıterjesztést tegyék meg. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság a 
határozati javaslatokat változatlanul hagyta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén több 
változtatásra került sor. Elsıként az 1. sz. határozati javaslatot olvasta fel, és kérte 
megszavazását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
131/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Mónus Illés utcán és a Luther u. nyugati részén lévı tehergépjármővel 
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behajtani tilos táblát szüntesse meg. A Képviselı-testület a Gyár és Hattyú utcai lakosok 
kérelmét nem támogatja, a Gyár utca keleti végén a „tehergépjármővel behajtani tilos” 
forgalomirányító jelzıtáblát „kivéve célforgalom” jelzıtáblával nem egészíti ki, tájékoztatja 
az érintetteket, hogy az utcába történı behajtáshoz a Polgármesteri Hivatal 12-es számú 
irodájában eseti behajtási engedélyt lehet kérni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a 2. sz. határozati javaslatnál a bizottsági döntés 
értelmében elvetetésre került a Gyıri János utca, Puskin u. felıl a Fortuna tér irányába 
történı, egyirányú utcává alakítása. Szavazást kért róla. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
132/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta a Gyıri János utca, 
Puskin u. felıl a Fortuna tér irányába történı, egyirányú utcává alakítását.  
 
 
Siklósi István polgármester a 3. sz. határozati javaslat módosítását ismertette, a bizottság nem 
megállni tilos, hanem várakozni tilos tábla elhelyezését támogatta. A bizottság határozati 
javaslatát pontosítva kérte megszavazni, nem a 2012. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére történik a beszerzés biztosítása, hanem a 2012. évi költségvetés 5. sz. melléklet 
421100 szakfeladatra elkülönített bruttó 500.000 Ft terhére. Ez a meghatározás a további 
határozatokat is érinti. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
133/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Hısök útján a Mikszáth Kálmán u. után „megállni tilos” táblát, illetve a 
Liget tér, a Hajnal u. és a Hısök útja útkeresztezıdésében, a Hısök útja útburkolata mellé 
„várakozni tilos” táblát, a Petıfi utcán a Vadász utca csatlakozása után „Parkoló” jelzıtáblát 
és „3,5 t alatt” kiegészítı táblát helyezzen el. 
A 4 db jelzıtábla beszerzésére az Önkormányzat nettó 34.380.- bruttó 43.663.- Ft-ot biztosít a 
2012. évi költségvetés 5. sz. melléklet 421100 szakfeladatra elkülönített bruttó 500.000 Ft 
terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a 4. sz. határozati javaslat esetében is más döntést 
hozott a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság. Személy szerint az eredeti javaslatot tudja támogatni, 
a Városháza udvarán és a belsı területen lévı parkolók kihasználásával nem jelentene 
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fennakadást a K&H Bank mellett lévı parkolók megszőnése. Indítványozta az eredeti 
elképzelés támogatását, melyet szavazásra bocsátott.  
 
 
A képviselık 5 igen és 7 nem szavazata értelmében a képviselı-testület az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
134/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta azon indítványt, hogy 
az eredeti elképzelés szerint a Kossuth téren a Hısök útja találkozásánál a K&H bank épület 
északi homlokzati fala elé 2,00 cm-re a homlokzati faltól a járdán való parkolás 
megakadályozása érdekében az úttest mellé 3,50 m szélességő területen kiemelt szegély 
körüljön, és a kiemelt szegély közé virág kerüljön. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a 4. sz. határozati 
javaslatban meghatározott bruttó 40.000,-Ft burkolati jel felfestési költségét magasnak 
tartotta. 
 
 
Gulyás Antal mőszaki ügyintézı tájékoztatásként ismertette, egy békéscsabai cég m2-er árat 
adott meg, annak alapján számoltak. A Városi Közszolgáltató Intézmény nem festheti fel. 
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, hogy a tartós festék igen drága, esetleg a felfestésig 
újabb árajánlatot be lehet kérni. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta 
szavazásra a korábban ismertetett forrás megjelölésével. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
135/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Kossuth téren a Hısök útja találkozásánál a K&H bank épület északi 
homlokzati fala elé 150 cm-re a homlokzati fallal párhuzamosan egy 10 cm széles sárga 
vonalat fessen fel a Hısök útja járdájával összekötve. A vonalon belül (a terület két végén) 2 
db gyalogos forgalom jel kerüljön felfestésre. 
A burkolati jel felfestésére az Önkormányzat nettó 31.500 Ft.- bruttó 40.000.- Ft-ot biztosít a 
2012. évi költségvetés 5. sz. melléklet 421100 szakfeladatra elkülönített bruttó 500.000 Ft 
terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester az 5. sz. határozati javaslatról kért döntést. 
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Barna Márton képviselı megkérdezte, milyen szempont alapján történtek meg a táblázatból 
utcák jelzıtábláinak kihúzása? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként tudatta, nem elsısorban költségvetési szempontból, 
hanem az ésszerőség figyelembevételével történt a meghatározás. A hivatal, a rendırség, az 
intézmény részérıl történt meg a döntés. 
 
 
Barna Márton képviselı kifejtette, hogy a Szent János utca és Malom utca keresztezıdésénél 
a Szent János utca egyik részén megmaradt az elsıbbségadás kötelezı tábla, míg a 
folytatásnál megszüntették ( táblázat 35. sorszám alatt). Itt forgalmi rendváltozás fog 
bekövetkezni, a jobb kéz szabályt kell alkalmazni. Nem okozhat ez balesetveszélyt? Kéri a 
tábla kihelyezését, vagy a másik oldalon meglévı leszerelését. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a hiányzó táblák kihelyezése a Városi 
Közszolgáltató Intézmény kötelessége, de testületi döntést kért arról, hogy a Szent János u. 
irányából a keresztezıdés északi részérıl a Malom utcára hajtva, kihelyezésre kerüljön 
„elsıbbségadás kötelezı” tábla.  
 
 
A képviselık 6 igen és 6 nem szavazata értelmében a képviselı-testület az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
136/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta Barna Márton 
képviselı indítványát, a Szent János u. irányából a keresztezıdés északi részérıl a Malom 
utcára hajtva, nem kerül kihelyezésre „elsıbbségadás kötelezı” tábla.  
 
 
Gulyás Antal mőszaki ügyintézı megerısítette, mivel eltőnt tábláról van szó, a jelzıtábla 
pótlása a Városi Közszolgáltató intézmény feladata. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, a testület most döntött arról, hogy nem kívánja 
pótoltatni a hiányzó táblát. Az 5. sz. határozati javaslatról kért szavazást a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság döntése alapján. A költség fedezete 2012. évi költségvetés 5. sz. 
melléklet 421100 szakfeladatra elkülönített bruttó 500.000 Ft terhére történik. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
137/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy Polgármesteri Hivatal és a Mezıberényi Rendırırs munkatársával felmért, 
a közlekedés biztonsága érdekében szükséges 2 db „kerékpárút”, 1 db „megállni tilos” táblát, 
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1 db kiegészítı-táblát és 7 db „elsıbbség adás kötelezı” jelzıtáblát helyezzen ki az alábbiak 
szerint:  
- 2 db „kerékpárút” jelzıtábla:                   kerékpárúton Jeszenszky u. irányából a Luther tér 

felé fordulva a járda elé és után 
- 1 db „megállni tilos” és  
- 1 db kiegészítı tábla „50 m hosszban”: a Luther tér 6. sz. lakóépülettel szemben 
- 1 db „elsıbbség adás kötelezı” jelzıtábla: Illyés Gyula utcáról a felsı Thököly utcára 

kanyarodva 
- 2 db „elsıbbség adás kötelezı” jelzıtábla: Arany János u. irányából az Ady E. utcára hajtva 
- 1 db „elsıbbség adás kötelezı” jelzıtábla: Ady E. u. irányából a Frey Á. utcára hajtva 
- 1 db „elsıbbség adás kötelezı” jelzıtábla: Kereki u. irányából a Sport utcára hajtva 
- 2 db „elsıbbség adás kötelezı” jelzıtábla: Körgát u. irányából az Köröstarcsai útra hajtva. 
A 11 db jelzıtábla beszerzésére az Önkormányzat nettó 108.459.- bruttó 137.743.- Ft-ot 
biztosít a Városi Közszolgáltató Intézmény részére a 2012. évi költségvetés 5. sz. melléklet 
421100 szakfeladatra elkülönített bruttó 500.000 Ft terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester a 6. sz. határozati javaslatot annyi módosítással bocsátotta 
szavazásra, hogy a közlekedés biztonságát veszélyeztetı növényzet kivágásáról tegyen le a 
testület. Megnézve a területet, megállapítható, hogy a KRESZ által elvárható figyelem mellett 
a keresztezıdés most is balesetmentesen közlekedhetı. A sövény nagyon szépen gondozott. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
138/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felszólítja a Városi Közszolgáltató 
Intézményt a hiányzó, közlekedés biztonsága érdekében szükséges 7 db „elsıbbség adás 
kötelezı” jelzıtábla pótlására: 
- Edison u. irányából a Luther utcára hajtva 
- Kereki u. déli irányából a Tessedik utcára hajtva 
- Belentai utcáról a Csabai útra hajtva a keresztezıdés nyugati részén 
- Galilei u. irányából a Jeszenszky utcára hajtva 
- Madár u. irányából a Vésztıi utcára hajtva 
- Bajcsy-Zs u. irányából a Vésztıi utcára hajtva 
- Eötvös J. u. irányából a Gyomai utcára hajtva. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester a 7. sz. határozati javaslatot módosította, a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság döntése félreértésen alapult, nem a 311.670 Ft-os költségbıl fennmaradó részt 
kellene utca névtáblák pótlására, hanem a költségvetési forrásból rendelkezésre álló összeget. 
A 2012. évi költségvetés 5. sz. melléklet 421100 szakfeladatra elkülönített bruttó 500.000 Ft-
ból még rendelkezésre álló összeg 278.593 Ft. 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
139/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés 5. sz. 
melléklet 421100 szakfeladatra elkülönített bruttó 500.000 Ft terhére bruttó 150.000 Ft-ot 
utcanév táblák kihelyezésére, pótlására fordít.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
II/3. Természeti értékek védelme (10-11/2012.(I.30.)sz. hat.) 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
rendelet-tervezetet érintıen bizottsága kiegészítıjében javasolt módosításokat, melyek 
figyelembevételével javasolta a rendelet megalkotását, valamint kérte a határozati javaslat 
megszavazását. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatását 
tolmácsolta. 
 
 
Körösi Mihály képviselı fontosnak tartotta az értékek védelmét. A rendelet tartalmazza, hogy 
védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet, kéri a lakosokat az együttmőködésre. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslat és a rendelet elfogadását kérte. A rendelet 
megalkotásához, minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. Helyi védelemrıl dönt a 
testület, a felmerülı költségek fedezete az önkormányzat feladata. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi természeti értékek védelmével 
kapcsolatban jelzıtábla beszerzésére és a védettség bejegyzésére bruttó 43.200.- Ft-ot biztosít 
a 2012 évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelıs: dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 
a helyi jelentıségő védett természeti területekrıl és természeti értékekrıl szóló 

14/2012.(III.27.) önkormányzati rendelete 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
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II/4. A közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelet és a 

köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl 
szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet módosítása 

 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága megtárgyalta mindkét rendelet-tervezetet. Javaslatuk: a közterület használat 
szabályozásáról szóló rendelet-tervezet 2. §-ban szereplı 3/A. § (3) c. pontban szereplı 
„középület” fogalom definíciója kerüljön be a módosítandó rendelet értelmezı rendelkezései 
közé. Ugyanott a (6) bekezdés szövege helyesen: „Az üzlet üzemeltetıjének kérelmére 
üzletenként, annak nyitvatartási ideje alatt egy darab egységes szerkezető mozgatható 
hirdetıtábla kihelyezésére engedély adható.” 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság módosításait támogatva, javasolják a rendeletek 
megalkotását. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, azok a vállalkozók, akik kezdeményezték a rendelet 
módosítását, értesítést kapnak a változásról. Szavazást kért. A rendeletek megalkotásához 
minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelet 

módosításáról szóló 
 15/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl  

szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet módosításáról szóló  
16/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
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II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke összegzésként 
kiemelte, hogy az idıarányos felhasználás jó, ez annak is betudható, hogy a gyermekvédelmi 
támogatásnál 35 kérelembıl 24 elutasításra került. Természetbeli juttatásként fa „osztás” 
történt a hónapban, és olyan adatokat szolgáltattak, melyek a bizottság megállapítása szerint 
több esetben valótlan adatokat tartalmaztak. Környezettanulmányok készültek, az elutasítások 
ezek következménye.  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Családsegítı Iroda tıle is kapott munkát annak 
érdekében, hogy minél inkább kiszőrhetı legyen a jogtalan igény.  Döntı mértékben az 
átmeneti segély és a szociális kölcsön az intézményhez kerül kiadásra, így csak is arra tudják 
fordítani az igénylık, amire beadták a kérelmüket. Emiatt, csekély mértékben, de csökkent az 
igénylık száma.  
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 
beszámolók elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
141/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl    
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte Ladányi Zoltán alezredest, valamint Jakusovszki 
Zoltán rendır ırnagyot. Megkérdezte, hogy az igen alapos beszámolójukhoz kívánnak-e 
szóbeli kiegészítést tenni? 
 
 
Jakusovszki Zoltán rendırırsparancsnok az érdeklıdık tájékoztatása érdekében a 
beszámolójukat ismertette. A rendırség elsı és legfontosabb feladata a lakosság bizalmának 
minél szélesebb körben történı elnyerése. Fontos a gyors reagáló képesség, a jól látható 
rendıri jelleg és az eredményes felderítı tevékenység. A helyi Hírmondó újságban a Kábel 
TV-én keresztül rendszeresen szólnak a lakossághoz. Az idıskorúakkal és gyermekekkel 
történı foglalatosságot kiemelt feladatként kezelik. 2011. évben valamennyivel több ismertté 
vált bőncselekmény jutott tudomásukra, mint a korábbi évben. A vagyonelleni 
bőncselekmények számánál jelentısebb növekedés mutatható ki, ezek közül a kisebb értékre 
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elkövetett lopás vétségek száma ugrott meg. A köznyugalmat negatív irányba befolyásolta az, 
hogy több olyan lakásbetörés történt, amelyek állandóan lakottak. Az elkövetı ırizetbe vétele 
megtörtént. A kerékpár eltulajdonításokat is tudták kezelni, három olyan ismeretlen tettes által 
elkövetett sorozatot derítettek fel, amelyeknek köszönhetıen a bejelentések száma csökkent. 
Az sajnos nem mutatható ki, hogy a rendıri jelenléttel, a gyalogosjárır szolgálattal, az álló 
ellenırzéssel, vagy a mozgó járırszolgálattal mennyi bőncselekmény elızhetı meg. Tovább 
kívánják folytatni a gyalogosjárır szolgálatot a közterületen töltött órák számának 
növelésével. A közlekedési balesetek alakulásában is érzékelhetı a rendıri jelenlét, örömteli, 
hogy 2011. évben halálos kimenetelő közlekedési baleset nem történt. A munkájukhoz nagy 
segítséget nyújt a Polgárır Egyesület, számos esetben adtak szolgálatot. Jónak ítéli meg az 
együttmőködést az önkormányzattal, annak intézményeivel. Köszönet mindenkinek, aki 
segítette a rendırs munkáját, kiemelve a lakosság hozzáállását. A jövıben is minden erıvel 
azon fognak dolgozni, hogy Mezıberény város lakossága egyértelmően és kétséget kizáróan 
bízzon a rendırségben. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, mennyire képes a rendırség az önkormányzat által 
hozott rendeletek, szabályzatok betartását ellenırizni?  
 
 
Jakusovszki Zoltán rendırırsparancsnok válaszként elmondta, kollégái minden jogszabályt 
figyelemmel kísérnek. A szükséges intézkedéseket meg tudják tenni, az önkormányzat által 
hozott szabályzatok esetében feljelentést tudnak tenni, és az önkormányzat hivatala lefolytatja 
a szabálysértési eljárást.   
 
 
Harmati László képviselı köszönetet mondott az alapos, részletes beszámoló készítéséért. 
Megállapítható, hogy a bőncselekmények száma nıtt, de nem tartozik a város a bőnüggyel 
fertızött helyek közé. Sajnos a vagyonelleni bőncselekmények számának emelkedésére 
hatással van az életminıség csökkenése. A korábbi beszámolókban nem volt jelezve 
öngyilkosságot elkövetık száma, most 7 esetrıl számoltak be. Nem volt ilyen korábban? 
 
 
Jakusovszki Zoltán rendırırsparancsnok jelezte, öngyilkosságok hasonló arányban az elmúlt 
években is történtek. 
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, a fém, kresztáblák eltulajdonításának büntetésére 
nagyobb súlyt  tudnak-e fektetni, ellenırzik-e a színesfém hulladékot szállítókat? 
 
 
Kovács Edina képviselı tapasztalata, hogy nagyon együttmőködı a rendırırs, a Városi 
Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatójaként reméli, a jövıben is eredményesen tudnak 
majd együtt dolgozni. A beszámoló elkészítéséhez gratulált.  
 
 
Jakusovszki Zoltán rendırırsparancsnok a fémhulladékkal kapcsolatban kifejtette, a rendırırs 
kiemelt figyelmet fordít a szezonális cselekményekre is. Minden esetben elszámoltatják 
azokat a jármővel közlekedıket, akik fémhulladékot szállítanak. Amennyiben hitelt 
érdemlıen nem tudnak nyilatkozni a fém származásáról, a szükséges intézkedéseket 
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megteszik. Vizsgálják a keresztezıdésekbıl eltőnt kresztáblák mikéntjét. A Szent János és 
Malom utca keresztezıdésénél véleménye szerint is tisztázatlan a helyzet, valamilyen 
megoldást kell találni a folyamatos és balesetmentes közlekedésre. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az alapos, körül tekintı beszámolót elfogadásra ajánlotta. 
Tájékoztatásként a bőncselekmények elkövetıire vonatkozó adatok közül olvasott fel. Azt 
örvendetesnek tartotta, hogy a 18-24 évesek, valamint a településre érkezett, illetve az átutazó 
bőnelkövetık száma csökkent. A rendırıs kollektívájának további jó munkát kívánt. 
 
 
Siklósi István polgármester személy szerint is megköszönte, hogy az együtt mőködés jó a 
rendırséggel, napi kapcsolatban vannak. Lezárva a napirendet, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
142/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszöni a Mezıberényi 
Rendırırsnek, hogy a város lakói érdekében eredményes munkát végez, az ırs 2011. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
 
IV./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte Szota Róbert elnököt, Nemes Márton elnökhelyettest. 
 
 
Szota Róbert Polgárır Egyesület elnöke ismertette az írásos beszámolót. A közterületi 
szolgálat megnövekedésével aktívan kiveszik részüket a jogsértések visszaszorításában, 
valamint szervezetek felkérésére biztosítottak szolgálatot. A Polgárır törvény kötelezıvé teszi 
az egységes formaruha használatát, folyamatosan bıvítik a formaruha ellátást. Az egyesület 
továbbra is szolgálatot ad a lakosság biztonságának növelése céljából, részt vesz a városi 
rendezvényeken, ünnepségen. A kerékpárok egyedi azonosítóval való megjelölését 
ingyenesen, folyamatosan végzik. Az egyesület mőködését biztosította, hogy költségvetésük 
bevételi oldalán 1.307.737 Ft volt, a kiadás 958.590 Ft, így a maradvány összege 349.147 Ft. 
Az üzemanyag felhasználás költsége 2011-ben közel 500.000 Ft volt, a fennmaradó rész 
telefonköltségre, akkumulátor, lámpa vásárlásra lett elköltve. 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelendınek tartotta az önkéntességet.   
 
 
Kovács Edina képviselı megkérdezte, hogy a 24 órás szolgálat, ügyeleti rendszer biztosítása 
mire terjed ki? 
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Szota Róbert Polgárır Egyesület elnöke válaszként elmondta, telefonos ügyeleti rendszert 
alakítottak ki, ha olyan jelzés érkezik, az üzenetet vevı flottatelefonon mozgósítani tudnak. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérdése arra irányult, hogy az új Polgárır törvény szabályozza, 
csak akkor mőködhet az egyesület, ha az illetékes rendırkapitánysággal írásbeli 
együttmőködést kötnek. Van ilyen megállapodás? 
 
 
Szota Róbert Polgárır Egyesület elnöke igen választ adott. Együttmőködési megállapodásuk 
van a Békési Rendırkapitánysággal, illetve a Mezıberényi Rendırırssel. 
 
 
Harmati László képviselı megköszönte a pénzügyi beszámolást. Elismerés, hogy önkéntesen, 
önzetlenül vállalnak szolgálatteljesítést.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, az egyesülettel is jó a kapcsolat, mint a rendırırssel, 
hasonló, rendszeres jelentés van, ha valamilyen probléma adódik. Megköszönve az egyesület 
munkáját, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
143/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Polgárır Egyesület 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2011. évi tevékenységérıl 
szóló beszámolót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
 
V./ Tájékoztató a Békéscsaba Hivatásos Tőzoltóság, és a Mezıberényi Önkéntes Tőzoltó 

Egyesület tevékenységérıl         
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte Kiss András tőzoltóezredest, Halász József ÖTE 
elnökét.  
 
 
Kiss András tőzoltóezredes jelezte, ez az elsı alkalom, hogy a hivatásos tőzoltóság beszámol 
tevékenységérıl. Ennek jogszabályi változás az oka.  11 település elsıdleges védelmét látják 
el, 17 településen végeznek szakhatósági tevékenységet 98 fıs létszámmal. Évente 600-700 
alkalommal kérik segítségüket. Mezıberényben általánosságban elmondható, hogy 40-50 
esetben nyújtanak segítséget rászorulóknak. Az esetek fele tőzeset, de az országos átlagnak 
megfelelıen emelkednek a mőszaki mentések száma. Az elmúlt évben tőzvédelmi 
szempontból ellenırzést végeztek zenés-táncos szórakozóhelyeken, egy esetben volt szükség 
intézkedésre. Az oktatási intézményeknél tőzriadó ellenırzés történt, a hozzáállás pozitív volt. 
Problémát jelent, hogy sok lakó nem engedi be a kéményseprıt ingatlanába, pedig kötelezı 
közszolgáltatás a füstelvezetık tisztítása, karbantartása. A Mezıberényi Önkéntes Tőzoltó 



 16 

Egyesülettel jó kapcsolatot tartanak fenn, együttmőködési megállapodásukat ebben az évben 
meg kell újítani. Az egyesület nagy értéke a városnak.  
 
 
Harmati László képviselı kérdése, hogy a hivatásos és az önkéntes tőzoltóság között létezik-e 
rivalizálás?  
 
 
Kiss András tőzoltóezredes nemleges választ adott. Teljesen mások egy hivatásos és egy 
önkéntes tőzoltóság feltételei. A hivatásos tőzoltóságnak a tartózkodási helyét 2 percen belül 
el kell, hogy hagyja a riasztás beérkezésétıl számítva. Az önkénteseket nem kérik fel minden 
esetben, indokoltságot mérlegelik. Nem versenyeznek egymással, az önkéntes tőzoltóság 
elınye, hogy nagyon jó helyi ismerettel rendelkeznek. A segélykérés legegyszerőbb formája a 
105, 112-es hívószám tárcsázása.  
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte az alapos beszámolót. 
 
 
Halász József ÖTE elnök elmondta, az egyesületnek nincs ellátási kötelezettsége, ahol tudnak, 
segítenek. Egy igen lelkes kis szervezettel mőködik az egyesület. Írásos beszámolóját 
ismertette az érdeklıdık tájékoztatása érdekében. Kiemelte, hogy a fenntartásuk egyre többe 
kerül, gondot jelent a gazdasági helyzet bizonytalansága, nehezíti helyzetüket pl. az új 
civiltörvény is. Az önkormányzat, vállalkozások, magánszemélyek segítsége nélkül nem 
tudnának pénzügyileg létezni. Köszönet a támogatásokért, az SZJA 1% felajánlásokért. 
 
 
Siklósi István polgármester megköszönve a hivatásos tőzoltóság, valamint az önkéntes tőzoltó 
egyesület végzett munkáját, a tájékoztatók elfogadását bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
144/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóság 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2011. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
145/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2011. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
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Siklósi István polgármester mind a négy szervezetnek megköszönte azt a munkáját, amit a 
mezıberényi lakosok biztonságérzetéért tesznek meg.  
 
 
/Kovács Edina eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselı-testületi tagok száma: 11 fı./ 
 
 
VI./ Közbeszerzési terv elfogadása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a véleményezı bizottságok tárgyalták a 
napirendet. Tisztázódtak azok a kérdések, melyek felmerültek üléseiken, és elfogadásra 
ajánlják a közbeszerzési tervet. 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
146/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete határozat mellékleteként (I. számú) 
elfogadja Mezıberény Város Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési tervét. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete) 
 
/Kovács Edina képviselı visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-testületi tagok száma: 
12 fı./ 
 
 
VII./ Közoktatási Esélyegyenlıségi terv 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıterjesztette, hogy a terv 
elfogadásával a közoktatásról szóló törvényben leírtaknak tesz eleget az önkormányzat. A 
települési önkormányzatoknak önállóan vagy más önkormányzatokkal közösen a közoktatási 
feladatainak megszervezéséhez tervet kell készítenie, amely kiterjed a döntés elıkészítést 
szolgáló feladat ellátási intézményhálózat mőködtetési, és fejlesztési tervéhez. Tartalmaznia 
kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlıségét szolgáló intézkedéseket. Szükséges azért is a 
megléte, hogy pályázatokon indulhasson az önkormányzat vagy a társulás. Bélmegyer –
Mezıberény – Murony oktatási intézményei között jön létre az esélyegyenlıségi terv. 
Várhatóan a második fél évben módosításra lesz szükség, állami szinten fog születni 
intézkedés. Kérte a beterjesztett határozati javaslat elfogadását annyi pontosítással, hogy a 
terv megvalósításért és a megvalósításának irányításáért felelısként Öreg István fıigazgató 
legyen megnevezve. 
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Siklósi István polgármester tudatta, hogy Murony már elfogadta a határozatot. Szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
147/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Bélmegyer – Mezıberény - Murony 
Közoktatási Intézményi Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervét megvitatta 
és jóváhagyja. A Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv végrehajtásáért 
felelısnek Öreg István fıigazgatót nevezi meg, és elfogadja, hogy az Esélyegyenlıségi 
Munkacsoportnak is elnöke legyen. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv aláírására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Öreg István Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola fıigazgatója 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VIII./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
VIII/1. Körösi Vízgazdálkodási Társulat tagi hozzájárulás kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság javaslatát ( b. határozati javaslat) bocsátotta szavazásra azzal, hogy a tagi 
hozzájárulás megfizetésének  forrása a 2012. évi költségvetés általános tartaléka. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
148/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Körösi Vízgazdálkodási Társulat 
vízgazdálkodási közfeladatának ellátásához 2012. évben 167 640 Ft tagi hozzájárulást fizet. A 
tagi hozzájárulás megfizetésének forrása a 2012. évi költségvetés általános tartaléka. A 
testület Siklósi István polgármestert bízza meg a megállapodás aláírásával. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VIII/2. Körösi Vízgazdálkodási Társulat támogatási kérelme közfeladat ellátásra 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a kérelemben nem lett összeg meghatározva, és 
olyan feladatok ellátására kérnének támogatást, amelyek Mezıberényt kevésbé vagy 
egyáltalán nem érintik.  A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság forráshiányra hivatkozva nem 
javasol támogatást nyújtani. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
149/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete forráshiány miatt nem tudja támogatni 
a Körösi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatási kérelmét. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VIII/3. A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról szóló 3/1999.(III.01.) 

MÖK. sz. rendelet hatályon kívül helyezése 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet hatályon kívül helyezését az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság egyetértésével támogatta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
a lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról szóló 3/1999.(III.01.)MÖK sz. 

rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 
17/2012.(III.27.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
VIII/4. A víz és csatornadíjjal kapcsolatos határozat visszavonása, rendelet hatályon kívül 

helyezése 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága a határozati javaslatot kiegészítette, a hatályon kívül helyezéssel egyidejőleg 
az önkormányzat a „Békés Megyei Vízmővek Zrt-vel kötött megállapodástól eláll” 
meghatározással fogadja el a testület a határozatot. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, mivel nem az önkormányzat dönt a hatósági árakról, 
oka fogyottá vált a korábbi határozat és rendelet, hatályon kívül helyezésük szükségessé vált.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
150/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés Megyei Vízmővek Zrt-vel 
kötött, a 2012. évre vonatkozó hatósági díjtól eltérı víz- és csatornadíj alkalmazásáról szóló 
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megállapodással kapcsolatos 640/2011.(XII.23.) számú határozatát azonnali hatállyal 
visszavonja, és a Békés Megyei Vízmővek Zrt-vel kötött megállapodástól eláll. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békés Megyei 
Vízmővek Zrt-t a határozatról tájékoztassa. 
Felelıs:  Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

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

szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 23/2003.(XI.24.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl szóló 

18/2012.(III.27.) önkormányzati rendelete 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 

 
VIII/5. 2012.évi vízterhelési díj mértékének jóváhagyása 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. A tisztított szennyvíz és a teleptisztítási hatásfok függvényében 
vízterhelési díjat kell fizetni a vízmennyiség után. A lakossági csatornaszolgáltatást igénybe 
vevı fogyasztó által fizetendı díj összege be lesz építve a vízdíjba.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
151/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés 
Megyei Vízmővek Zrt. által a vízterhelési díj 2012. április 1-tıl bevezetendı mértékére tett 
javaslattal az alábbiak szerint: 
Lakossági csatornaszolgáltatást igénybe vevı fogyasztó által fizetendı:                 11,40 Ft/m3+ÁFA 
Önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevı fogyasztó által fizetendı:          11,40 Ft/m3+ÁFA 
Hatósági csatornadíjat fizetı igénybe vevı által fizetendı:                                      17,10 Ft/m3+ÁFA 
Szippantott ( kihordásos ) szennyvíz után fizetendı:                                                25,70 Ft/m3+ÁFA 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatról a Békés 
Megyei Vízmővek Zrt-t tájékoztassa. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VIII/6. TÁMOP-3.4.4/B-11/2 „Országos tehetségsegítı hálózat létrehozása- (Magyar Géniusz 

Integrált Tehetségsegítı Program)” címő pályázaton való részvétel 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Kiemelte, hogy a pályázat 
önerıt nem igényel. 
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Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke fontosnak tartotta, hogy 
végre olyan pályázat is megjelent, aminek köszönhetıen a tehetséges gyerekek támogathatóak 
lehetnek. A mai ülésre összesen négy ilyen pályázat került beterjesztésre, mindegyiket 
támogatásra ajánlják.   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
152/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó támogatja a 
Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részvételét a TÁMOP – 3.4.4/B-11/2 „Országos 
tehetségsegítı hálózat létrehozása – (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítı Program)” 
címő pályázaton. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat 
aláírására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Öreg István intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VIII/7. TÁMOP-3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” címő pályázaton való részvétel 
 
 
Siklósi István polgármester az elızıekben ismertetett bizottsági támogatással a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
153/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó támogatja a 
Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részvételét a TÁMOP – 3.4.3-11/2 „Iskolai 
tehetséggondozás” címő pályázaton. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogató nyilatkozat aláírására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Öreg István intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VIII/8. Kistarcsai Internálótábor Emlékmúzeum létrehozásának támogatási kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, véleményezı bizottságok 
javaslatait. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az elıterjesztéshez képest külön javaslattal is élt. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elıvezette, hogy bizottsága 
is a forráshiány miatt elutasította a támogatást, de kérik, a Mezıberényi Hírmondó soron 
következı számában a közlemény rovatba megjelentetni, Kistarcsa Város Önkormányzatának 
a Kistarcsai Internálótábor Emlékmúzeum létrehozása tárgyában küldött felhívását a pénzügyi 
számlaszám feltüntetésével. 
 
 
Siklósi István polgármester a két határozati javaslatot szavazásra bocsátotta 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
154/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Internálótábor Emlékmúzeum 
létrehozásával egyetért, azonban forráshiány miatt nem tudja támogatni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
155/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Hírmondó soron 
következı számában a közlemény rovatba kéri megjelentetni, Kistarcsa Város 
Önkormányzatának a Kistarcsai Internálótábor Emlékmúzeum létrehozása tárgyában küldött 
kérelmét felhívását a pénzügyi számlaszám feltüntetésével. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VIII/9. Levéve napirendrıl. Lakitelek nyilatkozata – Az Európai Parlament Magyarországot 

elítélı határozatának elítélése 
 
 
VIII/10. A Kálmán-fürdı 2012. évi belépıjegy árainak megállapítása 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a bizottsága által 
megállapított, jóváhagyott, 2012. évi szezonnyitástól alkalmazott árakat ismertette. Az elmúlt 
évben érvényes díjaknál 5% + 2% Áfa miatti emeléssel, lefele kerekítéssel számoltak, 
valamint új tételek is kerültek beépítésre. 
 
 
Siklósi István polgármester a javaslatot azzal bocsátotta szavazásra, hogy a díjak a honlapon 
és helyi újságban legyenek megjelentetve. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
156/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kálmán-fürdı nyitva tartását, 
kedvezmények érvényesítését jóváhagyja. A belépı jegyeinek 2012. évi szezonnyitástól 
érvényes díjait az alábbiak szerint állapítja meg, és egyben felkéri Nagy Sándort, a Városi 
Közszolgáltató igazgatóját, hogy az árak alkalmazásáról intézkedjen:  
Jegyárak: 
a) Felnıtt napi jegy   800 Ft 
b) Felnıtt kedvezményes jegy 16-19 óráig      530 Ft 
c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig       320 Ft 
d) Gyermek kedvezményes jegy 16-19 óráig     250 Ft 
e) Diák, nyugdíjas napi jegy        590 Ft 
f) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig     430 Ft 
g) Felnıtt úszójegy         430 Ft 
h) Diák, nyugdíjas úszójegy        370 Ft 
i) Termáljegy 9,30 -12 óráig        480 Ft 
j) Látogatói jegy         100 Ft 
Következı tételek csak az éjszakai fürdızés napján érvényesek! 
Jegyárak: éjszakai fürdés 
k) Éjszakai jegy  felnıtt (19-02)        800 Ft 
l) Éjszakai jegy diák ,nyugdíjas (19-02)      590 Ft 
Bérletek: 
m) Havi felnıtt bérlet        16.000 Ft/hó 
n) Havi diák, nyugdíjas bérlet      12.800 Ft/hó 
o) 10 alkalomra szóló felnıtt bérlet          7.000 Ft 
ö) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet         4.800 Ft 
p) 10 alkalomra szóló úszóbérlet        3.700 Ft 

 (felnıtt, diák, nyugdíjas) 
r) Oktatói bérlet           7.000 Ft/év 
s) VIP jegy  ingyenes vagy egyéni megállapodás alapján 
Csoportos belépı 10 fı felett: 
- Szervezett rendezvények jegyárai: iskolák, üdülı csoportok,  
   versenyek, edzıtáborok, külföldi (kivéve a testvérvárosi, amely ingyenes)  
   delegációk stb. 
   Napi (egységesen a strand nyitva tartás idejében)             530 Ft/fı 
- Helyi oktatási intézményi jegyárak: 9,30 -12. óráig (óvoda, iskola, gimnázium) 
 osztályok és csoportok tanórák, óvodai foglalkozás keretében szervezett  
  úszásoktatása ingyenes. 
- Egyéb esetekben:           260 Ft 
Nagycsaládosok számára kedvezményes belépı: (csak napi jegy)  5 fı  
(2 felnıtt +3 gyermekig,14 év felett diákigazolvány bemutatása kötelezı)       1.900 Ft 
további gyermek:           210 Ft 
Árak az ÁFÁ-t tartalmazzák 
Felelıs: Nagy Sándor igazgató  
Határidı: értelem szerint  
 
/Szekeres Józsefné alpolgármester eltávozott az ülésrıl, jelenlévı képviselı-testületi tagok 
száma: 11 fı./ 
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VIII/11. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtására kötött finanszírozási szerzıdés 

módosításának jóváhagyása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a határozati javaslatot a 
véleményezı bizottságok támogatásával szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
157/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Országos Egészségbiztosító 
Pénztár és a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat között létrejött egészségügyi 
szolgáltatások nyújtására kötött finanszírozási szerzıdés módosítását - mely arra vonatkozik, 
hogy Hornokné Braun Edit tartós távolléte miatt az otthoni szakápolásban a szakápolói 
feladatokat Plaveczné Dombi Renáta látja el - jóváhagyja. 
Felelıs: Kovács Edina Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VIII/12. Petıfi Sándor Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a jogszabályi változások miatt módosított alapító okirat 
módosítását, a véleményezı bizottság támogatásával, elfogadásra ajánlotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
158/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium Alapító 
Okiratának módosítását az elıterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az alapító okirat a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./ 
 
 
VIII/13. Önkormányzati vagyoni ügyekkel kapcsolatos határozatok módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Kormányhivatal megkifogásolta a testület által 
korábban hozott, az intézmények vagyonával kapcsolatos határozatokat. Eleget téve az 
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észrevételnek, megtörténik visszavonásuk a leírtak szerint. A májusi ülésre elıterjesztésre 
kerül az intézményi vagyon átcsoportosítása miatti intézményátszervezésre vonatkozó 
javaslat.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
159/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 625/2011. (XII. 23.), 628/2011. 
(XII. 23.), 629/2011. (XII. 23.) és 630/2011. (XII. 23.) számú határozatait – figyelemmel a 
Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására – visszavonja, azzal, hogy egyúttal 
meghatalmazza Siklósi István polgármestert, és Kálmán János közoktatási szakértıt, hogy a 
Képviselı-testület 2012. májusi ülésére - a vagyongazdálkodás hatékonyságának javítása 
érdekében – elıterjessze az intézményi vagyon átcsoportosítása miatti intézményátszervezésre 
vonatkozó javaslatot. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, Kálmán János közoktatási szakértı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VIII/14. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által támogatott 10 db határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
160/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  csökkenti: 18000 eFt-tal 

 (852011 szakf.  KEOP-2011-4.9.0. pály. saját forrás 
 Energetikai korszerősítés a Mezıberényi Kistérségi Ált. Isk. 
 Luther tér 1. sz. alatti intézményegységében) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  csökkenti: 7500 eFt-tal 

 (370000 szakf. DAOP-2009-5.2.1/A pály. 
 Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése II. ütem) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  csökkenti: 8000 eFt-tal 

 (841403 szakf. A Városi Sporttelep: 
 saját forrás biztosítása, tribün felújítása) 
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ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Általános tartalék kiadási elıirányzatát megemeli: 33500 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
161/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 952 eFt-tal 
 Ebbıl: Személyi juttatások: 839 eFt 
 Munkaadókat terhelı járulékok: 113 eFt 
 (890441-0 szakf. – Közfoglalkoztatás: rövid) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 952 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
B) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 115 eFt-tal 
 Ebbıl: Személyi juttatások: 88 eFt 
 Munkaadókat terhelı járulékok: 19 eFt 
 Dologi és egyéb folyó kiadások: 8 eFt 
 (890442-0 szakf. – Közfoglalkoztatás: hosszú) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 115 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
C) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 541 eFt-tal 
 Ebbıl: Személyi juttatások:  255 eFt 
 Munkaadókat terhelı járulékok: 218 eFt 
 Dologi és egyéb folyó kiadások: 68 eFt 
 (890443-1 szakf. Közfoglalkoztatás mintaprogram – Mezıgazd.) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 541 eFt-tal 
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 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
D) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  megemeli: 347 eFt-tal 
 Ebbıl: Személyi juttatások:  273 eFt 
 Munkaadókat terhelı járulékok: 74 eFt 
 (890443-2 szakf. TÁMOP-1.12-11/1. Közfoglalkoztatás) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 347 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
E) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 1663 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (421100 szakf. DAOP-2009/5.1.2.B Városközpont rehabilitációja) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 1663 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
F) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 167 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 

(841403 szakf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: 
Mezııri ırsz., Közter. Felügy.+lakossági telefon 
kiadások továbbszámlázása) 

ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 167 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
G) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 4 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (841173 szakf. Statisztikai tevékenység) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 4 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
H) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 988 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (841403-20 szakf. KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 
 Napelemes rendszer telepítése Mezıberényben /OPSKK/) 
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ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 988 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
I) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 24 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (889101 szakf. DAOP-4.1.3/C Új bölcsıde építése) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 24 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
J) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 2065 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (841403-0 szakf. Város- és községgazdálkodás, 
 Tervezési munkák) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 2065 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
K) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 388 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (841403-2 Város- és községgazdálkodás, 
 VÖK csatornamő kiadásai) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 388 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
L) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  megemeli: 63 eFt-tal 

 (421100 szakf. DAOP-3.1.2./A-11 Kerékpár forgalmi hálózat 
 fejlesztése a dél-alföldi régióban: Petıfi út) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 63 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
M) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
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II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  megemeli: 688 eFt-tal 

 (841403-20 szakf. KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 
 Napelemes rendszer telepítése Mezıberényben /OPSKK/) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 688 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
N) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  megemeli: 120 eFt-tal 

 (852000 szakf. TIOP-1.1.1./09/1. 
 A pedagógiai módszertani reformot támogató 
 informatikai infrastruktúra fejlesztése) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 120 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
O) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  megemeli: 125 eFt-tal 

 (889101 szakf. Bölcsıde melletti épület bontása) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 125 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
P) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  megemeli: 9000 eFt-tal 

 (841403-14 szakf. Energia megtakarítást 
 eredményezı projekt) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 9000 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
Q) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./2. Felújítási kiadások ÁFA-val elıirányzatát megemeli: 9 eFt-tal 
 (873011 szakf. TIOP-3.4.2. 
 Puskin u. szociális otthon felújítása) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
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 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 9 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
R) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  megemeli: 649 eFt-tal 
 (882111 szakf. RÁT elıleg) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 649 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
S) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  megemeli: 6393 eFt-tal 

 841126-6 szakf. Az Új Magyarország vidékfejlesztési 
 Program IV. (LEADER) tengely… 
 Civil központ kialakítása Mezıberényben 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 6393 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
162/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./3. Mőködési támogatások 
 I./3.5. Normatív kötött támogatások elıirányzatát csökkenti: 1 eFt-tal 
 (Szociális továbbképzés és szakvizsga) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 1 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
B) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
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 I./3. Mőködési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei.-ból mőködési célú elıirányzatát csökkenti: 1 eFt-tal 
 (Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások) 
és ezzel egyidejőleg  
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 1 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
C) 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási bevételek 
 II./2. Felhalmozási támogatások 
 II./2.2 Fejlesztési célú támogatások ei-át csökkenti: 1349 eFt-tal 
 (2011. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejőleg  
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 1349 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
163/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  csökkenti: 196 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (382200 szakf. Veszélyes hull. kezelése, ártalmatlanítása) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 150 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (381201 szakf. Eü. és más fertızıvesz. hull. begy. ,száll., átrak) 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 46 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (381103 szakf. Telep. hull. vegyes (öml.) begy.,száll.,átrak) 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  csökkenti: 636 eFt-tal 

 (889101 szakf. DAOP-4.1.3/C 
 Mezıberény, Puskin u. 9. - Új bölcsıde építése) 
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ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 636 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (889101 szakf. DAOP-4.1.3/C 
 Mezıberény, Puskin u. 9. - Új bölcsıde építése) 
C) 
7-3.cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatát  csökkenti: 221 eFt-tal 
 I. Mőködési bevételek 
 I.4. Egyéb mőködési bevételek 
 I.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 
 (Átvétel Statisztikai Hivataltól) 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát csökkenti: 221 eFt-tal 
 I./1. Személyi juttatások: „-„ 167 eFt 
 I./2. Munkaadókat terhelı járulékok: „-„ 54 eFt 
 (841173 szakf. Statisztikai tevékenység) 
D) 
7-3.cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatát  megemeli: 133 eFt-tal 
 I. Mőködési bevételek 
 I.1. Mőködési bevételek 
 (841403 szakf. Város- és községgazdálkodás 
 ÁHT-n belül közüzemi díj továbbszáml., intézményi 
 telefon továbbszáml., egyéb továbbszámlázás) 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 110 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (841403 szakf. Város- és községgazdálkodás 
 Közv. szolg. bev. ÁHT-n belül: Telefon továbbszáml. 
 ill. egyéb továbszáml. 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 23 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 

(841403 szakf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: 
Mezııri ırsz., Közter. Felügy.+lakossági telefon 
kiadások továbbszámlázása) 

E) 
7-3.cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatát  megemeli: 133 eFt-tal 
 I. Mőködési bevételek 
 I.1. Mőködési bevételek 
 (842421-0 szakf. Mezııri járulék) 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  megemeli: 133 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (842421 szakf. Kisegítı mg. szolg.) 
F) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát  csökkenti:1050 eFt-tal 
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 I. Mőködési kiadások 
 I.1. Személyi juttatások: „-„827 eFt 
 I.2. Munkaadókat terhelı járulékok „-„223 eFt 
 (852000 szakf. TIOP-1.1.1./09/1. 
 A pedagógiai módszertani reformot támogató 
 informatikai infrastruktúra fejlesztése) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val elıirányzatát  megemeli: 1050 eFt-tal 

 (852000 szakf. TIOP-1.1.1./09/1. 
 A pedagógiai módszertani reformot támogató 
 informatikai infrastruktúra fejlesztése) 
G) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  csökkenti: 241 eFt-tal 
 (882111 szakf. Rendsz. szoc. segély 67%-os: „-„763 eFt 
 882112 szakf. Idıskorúak járadéka: „-„70 eFt 
 882111 szakf. Rendsz. szoc. segély /55 év feletti/: 592 eFt 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  megemeli: 241 eFt-tal 
 (882111 szakf. RÁT elıleg) 
H) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  csökkenti: 300 eFt-tal 
 882116-0 Ápolási díj – méltányossági  „-„753 eFt 
 882118-0 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 39 eFt 
 882122-0 Átmeneti segély 15 eFt 
 882124-0 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 
 (Egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 34 eFt 
 882129-0 Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások: 
 Átmeneti kölcsön 125 eFt 
 Tartásdíj megelılegezés 68 eFt 
 889922-0 Házi segítségnyújtás – Szakértıi biz. 172 eFt 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát megemeli: 300 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelı járulékok 
 852115-0 Ápolási díj alanyi jogon 
I) 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát csökkenti: 165 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelı járulékok 
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 882116-0 Ápolási díj méltányossági alapon  
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatát megemeli: 165 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelı járulékok 
 882115-0 Ápolási díj alanyi jogon 
J) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./2. Felújítási kiadások ÁFA-val elıirányzatát csökkenti: 1965 eFt-tal 
 (421100-7 szakf. Mezıberényi utak kátyúzása) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./2. Felújítási kiadások ÁFA-val elıirányzatát megemeli: 1965 eFt-tal 
 (421100-8 szakf. Mezıberényi járdák betonozása) 
K) 
10-6.cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatát megemeli: 90 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
ezzel egyidejőleg 
10-6.cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatát csökkenti: 90 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.1. Személyi juttatások 
L) 
9-6.cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatát megemeli: 51 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.4. Egyéb mőködési kiadások 
 I.4.2. Mőködési célú pe. átadás ÁHT-n kívülre 
ezzel egyidejőleg 
9-6.cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatát csökkenti: 51 eFt-tal 
 I. Mőködési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
164/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./3. Mőködési támogatások 
 I./3.5. Normatív kötött támogatások elıirányzatát megemeli: 1 eFt-tal 
 (Rendszeres szociális segély) 
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ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át megemeli: 1 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát megemeli 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./3. Mőködési támogatások 
 I./3.5. Normatív kötött támogatások elıirányzatát megemeli: 36 eFt-tal 
 (Adósságkezelés) 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.3. Társ. szoc. pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 36 eFt-tal  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
165/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I./3. Mőködési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei.-ból mőködési célú elıirányzatát megemeli: 130 eFt-tal 
 (Helyi közösségi közlekedési támogatás) 
és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.2. Mőködési célú pénzeszköz átadás 
 áht-n kívülre elıirányzatát megemeli: 130 eFt-tal 
  (Helyi közösségi közlekedési támogatás) 
B) 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási bevételek 
 II./2. Felhalmozási támogatások 
 II./2.2 Fejlesztési célú támogatások ei-át megemeli: 3048 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  megemeli: 3048 eFt-tal 
 (Szociális célú tőzifa) 
C) 
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7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek  

I./3. Mőködési támogatások 
I./3.2. Központosított elıirányzatból mők. célú ei-át csökkenti: 4750 eFt-tal 
(2011. évi bérpolitikai intézkedések) 

és ezzel egyidejőleg  
7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási bevételek 
 II./2. Felhalmozási támogatások 
 II./2.2 Fejlesztési célú támogatások ei-át megemeli: 4750 eFt-tal 
 (2011. évi bérpolitikai intézkedések) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
166/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 6249 eFt-tal 
 Tartásdíj megelılegezés: 626 eFt 
 Kieg. Gyermekvédelmi tám.: 55 eFt 
 MÁK egyszeri GYVT: 5568 eFt 
ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 

I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  megemeli: 6249 eFt-tal 
 Tartásdíj megelılegezés: 626 eFt 
 Kieg. Gyermekvédelmi tám.: 55 eFt 
 MÁK egyszeri GYVT: 5568 eFt 
B) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 334 eFt-tal 
 (Nemzeti Erıforrás Minisztérium - ESZA pályázat) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át megemeli: 334 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát megemeli 
C) 
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7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.2. Mőködési célú pe. átvétel áht-n kívülrıl ei-át megemeli: 250 eFt-tal 
 (TAPPE Környezetvédelmi támogatás) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át megemeli: 250 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát megemeli 
D) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási bevételek 
 II./3. Egyéb felhalmozási bevételek 
 II./3.1. Támogatásértékő felhalm. bev. csökkenti: 234744 eFt-tal 
 (KEOP Geotermikus energia felhasználására 

pályázat benyújtása) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II.1. Beruházási kiadások ÁFA-val csökkenti: 234744 eFt-tal 
 (KEOP Geotermikus energia felhasználására 

pályázat benyújtása) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
167/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át csökkenti: 1000 eFt-tal 
 (FM Hiv.-tól Agrár Term. tám. - Mezııri ırszolgálat) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 1000 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
B) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át csökkenti: 303 eFt-tal 



 38 

 (AHB Mozgáskorlátozottak támogatása) 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 303 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti  
C) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési bevételek 
 I./4. Egyéb mőködési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át csökkenti: 48 eFt-tal 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram – erdı: „-„21 eFt 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram – belvíz: „-„27 eFt 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 48 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási elıirányzatát csökkenti 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
168/2012.(III.26.) 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 elıirányzatát  csökkenti: 1 eFt-tal 
 I. Mőködési bevételek 
 I./1. Mőködési bevételek 
ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi elıirányzatát  megemeli: 1 eFt-tal 
 I. Mőködési bevételek 
 I./2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 
 I./2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
169/2012.(III..26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  csökkenti: 2136 eFt-tal 
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 I./1. Személyi juttatások: „-„300 eFt 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások: „-„1836 eFt 
 841112 szakf. Jogalkotás 
ezzel egyidejőleg 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  
 I./1. Személyi juttatások elıirányzatát megemeli: 300 eFt-tal 
 841126-0 szakf. Önk. igazgatási tev.  
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
 I. Mőködési kiadások elıirányzatát  
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát megemeli: 1836 eFt-tal 
 841126-0 szf. Önk. igazgatási tev.: 1200 eFt 
 841126-2 szf. Építésügyi hatóság: 292 eFt 
 841126-4 szf. Családi iroda: 140 eFt 
 841126-6 szf. Civil központ: 204 eFt  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VIII/15. A 2012. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 

kapcsolatok pályázat alapítványi támogatása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott 
hatáskörben kapott felhatalmazása alapján kezeli a pályázatokat, viszont vannak olyan 
területek, az alapítványok, ahol kizárólag a képviselı-testület jogköre támogatást nyújtani. A 
bizottság 6 témában fogalmazott meg határozati javaslatot. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatását 
tolmácsolta.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
170/2012.(III..26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés egyéb 
mőködési és felhalmozási kiadásokon belül az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott 
hatáskörébıl a 842155 szakfeladat nemzetközi kapcsolatai elıirányzatát 125.000,-Ft-al 
csökkenti, egyben ugyanazon szakfeladaton belül az alapítványok támogatására Képviselı-
testületi hatáskörbe 125.000,-Ft elıirányzatot biztosít. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
171/2012.(III..26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi és Goethe Alapítvány (5650 
Mezıberény, Petıfi u. 13-15.) kérelmét - az alapítványi támogatás elıirányzat terhére – mely 
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a 2012. május 1-11 közötti Lingeni utazással kapcsolatos, részben támogatja, és a kérelmezı 
részére a program megvalósítására 125.000,- Ft összeget biztosít.  
A támogatottra a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni 
azzal a feltétellel, hogy az elszámolást a Képviselı-testület felé kell megtennie. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
rendezvény lebonyolítását követı 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekrıl 
legkésıbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Ha a kedvezményezett számadási kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, Mezıberény 
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 
12.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell 
függeszteni; amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást 
nem a megjelölt célra, a megjelölt határidıre használja fel, a támogatás összegét köteles a 
folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban 
nem részesülhet.  
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottat a döntésrıl Ket. 
szerinti határozattal értesítse.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
172/2012.(III..26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés egyéb 
mőködési és felhalmozási kiadásokon belül az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott 
hatáskörébıl a 890302 szakfeladat városi rendezvények elıirányzatát 110.000,-Ft-al 
csökkenti, egyben ugyanazon szakfeladaton belül az alapítványok támogatására Képviselı-
testületi hatáskörbe 110.000,-Ft elıirányzatot biztosít. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
173/2012.(III..26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Spektrum Alapítvány (5650 
Mezıberény, Juhász Gy. u. 1.)  kérelmét - az alapítványi támogatás elıirányzat terhére – mely 
a 2012. július 23-23 közötti nyári gyermektáborozással kapcsolatos, részben támogatja, és a 
kérelmezı részére a program megvalósítására 30.000,- Ft összeget biztosít.  
A támogatottra a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni 
azzal a feltétellel, hogy az elszámolást a Képviselı-testület felé kell megtennie. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
rendezvény lebonyolítását követı 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekrıl 
legkésıbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Ha a kedvezményezett számadási kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, Mezıberény 
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 
12.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell 
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függeszteni; amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást 
nem a megjelölt célra, a megjelölt határidıre használja fel, a támogatás összegét köteles a 
folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban 
nem részesülhet. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottat a döntésrıl Ket. 
szerinti határozattal értesítse.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
174/2012.(III..26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Könyvtárpártoló Alapítvány (5650 
Mezıberény, Fı u. 4.) kérelmét - az alapítványi támogatás elıirányzat terhére – mely a 2012. 
október 1 és november 30 közötti irodalmi est a könyvtárban programmal kapcsolatos, 
részben támogatja, és a kérelmezı részére a program megvalósítására 30.000,- Ft összeget 
biztosít.  
A támogatottra a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni 
azzal a feltétellel, hogy az elszámolást a Képviselı-testület felé kell megtennie. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
rendezvény lebonyolítását követı 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekrıl 
legkésıbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Ha a kedvezményezett számadási kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, Mezıberény 
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 
12.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell 
függeszteni; amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást 
nem a megjelölt célra, a megjelölt határidıre használja fel, a támogatás összegét köteles a 
folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban 
nem részesülhet. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottat a döntésrıl Ket. 
szerinti határozattal értesítse.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
175/2012.(III..26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Nyeregben Alapítvány (5650 
Mezıberény, Kodály u. 26.) kérelmét - az alapítványi támogatás elıirányzat terhére – mely a 
2012. június 29 és augusztus 10 közötti lovasbemutató programmal kapcsolatos, részben 
támogatja, és a kérelmezı részére a program megvalósítására 50.000,- Ft összeget biztosít.  
A támogatottra a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni 
azzal a feltétellel, hogy az elszámolást a Képviselı-testület felé kell megtennie. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
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rendezvény lebonyolítását követı 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekrıl 
legkésıbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Ha a kedvezményezett számadási kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, Mezıberény 
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 
12.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell 
függeszteni; amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást 
nem a megjelölt célra, a megjelölt határidıre használja fel, a támogatás összegét köteles a 
folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban 
nem részesülhet. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottat a döntésrıl Ket. 
szerinti határozattal értesítse.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VIII/16. Az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló 34/2006. (X.17.) MÖK számú rendelet módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı elıvezette, hogy az elıterjesztésben a rendelet pontosítására került 
sor, a %-ok forintosítva lettek, valamint a Kormányhivatal jelzésére a jogszabályi 
megfelelıség érdekében  egy-két technikai jellegő módosítás történt. Az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság támogatta a rendelet módosítását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló 34/2006.(X. 17.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
19/2012. (III.27.) számú önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete./ 
 
 
VIII/17. TÁMOP-5.4.9-11/1 pályázaton való részvétel 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások 
funkcionális összekapcsolására” címő TÁMOP-5.4.9-11/1 pályázati kiírásra lehetıség van 
pályázni, önerıt nem igényel.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
176/2012.(III..26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a „Modellkísérleti 
program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” címő TÁMOP-5.4.9-11/1 
pályázati felhívásra Murony Község Önkormányzatával közösen nyújtja be pályázati anyagát. 
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- A tervezett fejlesztés teljes beruházási költsége: bruttó 34.953.000,- Ft. 
- A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a  

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidıre történı benyújtásáról. 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, Murony Község Önkormányzatával a konzorciumi együttmőködési 
megállapodás aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
VIII/18. Kálvin óvoda korszerősítése – DAOP-4.2.1-11 pályázaton való részvétel 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy pályázati lehetıség nyílt nevelési intézmények 
fejlesztésére is, a Kálvin utcai óvoda kapacitásbıvítése és minıségi nevelés feltételeinek 
megteremetése megnevezéssel, az óvoda fejlesztésére kerülhetne sor. A nyílászárók 
korszerősítése, csoportszobák bıvítése jöhet számításba. A Luther utcai óvoda átadásával a 
gyerekek elhelyezésének biztosítása nehézségekbe ütközhet a jövıben, valamint az intézmény 
korszerősítése is szükségessé vált. Önerı mértéke 10%, amely valószínőleg, teljes mértékben 
nem az idei költségvetést terhelné. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kifejtette, bizottsága 
javasolja a testületnek a pályázat támogatását, az önerı biztosításáról külön javaslattal éltek. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
177/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-4.2.1-11 
pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: Kálvin utcai óvoda kapacitásbıvítése és minıségi nevelés 
feltételeinek megteremtése 

- A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezıberény, Kálvin utca 4., hrsz.:907 
- A projekt összes költsége: 221.475.700,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erı költsége: 21.475.700,- Ft 
- Az önkormányzati önerı forrása: saját forrás 
- A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: 200.000.000,- Ft. 
- Az önkormányzat kötelezettségvállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében 
elkülöníti. 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidıre történı benyújtásáról. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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178/2012.(III..26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kálvin óvoda korszerősítése – 
DAOP-4.2.1-11 pályázaton való részvételhez a szükséges önerıt 2012. évben 10.737.850,- Ft-
t a 2012. évi költségvetése elkülönített tartaléka terhére biztosítja, míg a 2013. évi saját forrást 
10.737.850,- Ft-t a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
VIII/19. TIOP-3.4.2-11/1 pályázaton való részvétel 
 
 
Siklósi István polgármester a Puskin utcai idısek otthonának korszerősítésére is javasolta a 
pályázatot benyújtani, a fejlesztés önerıt nem igényel. A fejlesztés energia felhasználás 
csökkentést, illetve férıhelybıvítést eredményezne. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
179/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a TIOP–3.4.2-
11/1pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: Puskin utcai idısek otthonának korszerősítése 
Mezıberényben 

- A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezıberény, Puskin u. 1., hrsz.:1104 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 179.913.901,- Ft. 
- A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a  
- A TIOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 179.913.901,- Ft. 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidıre történı benyújtásáról. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
/Szekeres Józsefné alpolgármester visszaérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-testületi tagok 
száma: 12 fı./ 
 
 
VIII/20. TÁMOP-3.4.3-11/2. pályázaton való részvétel – Gimnázium 
 
 
Siklósi István polgármester javasolta a pályázat támogatását, ahogy az általános iskola 
esetében már megtörtént.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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180/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó támogatja a Petıfi 
Sándor Gimnázium részvételét a TÁMOP-3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” címő 
pályázaton. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
 
VIII/21. TÁMOP-3.4.4/B-11/2. pályázaton való részvétel – Gimnázium 
 
 
Siklósi István polgármester javasolta a pályázat támogatását, ahogy az általános iskola 
esetében már megtörtént. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
181/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó támogatja a Petıfi 
Sándor Gimnázium részvételét a TÁMOP-3.4.4/B-11/2 „Országos tehetségsegítı hálózat 
létrehozása- (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítı Program)” címő pályázaton. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VIII/22. „Tudásdepó-Express” TÁMOP-3.2.4/A-11/1. pályázaton való részvétel 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a véleményezı bizottságok 
támogatásával javasolta a határozati javaslat megszavazását. „A könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési szerepének erısítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” 
címő pályázat sem igényel önerı biztosítását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
182/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint fenntartó elviekben támogatja az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részvételét a „Tudásdepó-Express” – A könyvtári 
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erısítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében TÁMOP-3.2.4/A-11/1. címő pályázaton. 
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Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Smíriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VIII/23. 2012. évet érintı átcsoportosítás 
 
 
Siklósi István polgármester  Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatokat. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
183/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Mőködési célú tartalékok elıirányzatát  csökkenti: 3048 eFt-tal 
 (Szociális célú tőzifa) 
ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1./5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1./5./Társadalom, szoc. pol. és egyéb jutt., tám. ei-át  megemeli: 3048 eFt-tal 
 (882122 szakfeladat – Átmeneti segély) 
2) 
a) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1./5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1./5./Társadalom, szoc. pol. és egyéb jutt., tám. ei-át  csökkenti: 176111 eFt-tal 
 882111 szf. Aktív korúak ellátása: „-„129139 eFt 
 882113 szf. Lakásfennt. tám. normatív alapon: „-„30037 eFt 
 882115 szf. Ápolási díj alanyi jogon: „-„ 16850 eFt 
 882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás: „-„85 eFt 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó ei-át  csökkenti: 4044 eFt-tal 
 (882115 szf. Ápolási díj alanyi jogon) 
ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1./5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1./5./Társadalom, szoc. pol. és egyéb jutt., tám. ei-át  megemeli: 176111 eFt-tal 
 882111 szf. Aktív korúak ellátása: 129139 eFt 
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 882113 szf. Lakásfennt. tám. normatív alapon: 30037 eFt 
 882115 szf. Ápolási díj alanyi jogon: 16850 eFt 
 882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás: 85 eFt 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó ei-át  megemeli: 4044 eFt-tal 
 (882115 szf. Ápolási díj alanyi jogon) 
b) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6./1. Irányító szerv alá tart. kv- szervnek foly. tám. ei-át megemeli: 180155 eFt-tal 
ezzel egyidejőleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3./1. Irányító szervtıl kapott mőködési tám. ei-át megemeli: 180155 eFt-tal 
3.) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
 5. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 5./1. Fejlesztési célú tartalék ei-át  csökkenti: 50000 eFt-tal 
 (Geotermikus energia felhasználás) 
ezzel egyidejőleg 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 50000 eFt-tal 
 (Geotermikus energia felhasználás) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VIII/24. 2012.évi költségvetési rendelet módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet módosítását vezette elı, mivel a februári elfogadott 
költségvetés óta változások történtek. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, a rendelet-
tervezetben az elızıekben megszavazott átcsoportosítások, fedezetbiztosítások átvezetése 
történt meg. Bizottsága javasolta a rendelet megalkotását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
Mezıberény Város Önkormányzata  

2012. évi költségvetésérıl szóló  
6/2012.(II. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

20/2012. (III.27.) számú önkormányzati rendelete 
 
/A rendelet szövege a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete./ 
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VIII/25. Tiszteletdíjról való lemondás 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, az 5 fı részérıl történt 
tiszteletdíjról való lemondást. Szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
184/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Kovács 
Lászlóné képviselı a részére megállapított március havi tiszteletdíjáról: 89.300 Ft-ról lemond.  
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
185/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Kovács Edina 
képviselı a részére megállapított március havi tiszteletdíjáról: 89.300 Ft-ról lemond.  
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
186/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Burján 
Katalin képviselı a részére megállapított március havi tiszteletdíjáról: 68.150 Ft -ról lemond.  
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
187/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Szilágyi Tibor 
képviselı a részére megállapított március havi tiszteletdíjáról: 21.150 Ft-ról lemond.  
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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188/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Papp Zoltán 
képviselı a részére megállapított március havi tiszteletdíjáról: 21.150 Ft-ról lemond.  
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: értelem szerint 
 
 
VIII/26. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a tiszteletdíjról való lemondások értelmében 
megtörtént az összegek átcsoportosítása. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
189/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatát csökkenti: 362 eFt-tal 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás 
és ezzel egyidejőleg  
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatát csökkenti: 362 eFt-tal 
 1. Mőködési kiadások: 
 1.1. Személyi juttatások elıirányzata: „-„ 289 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzata: „-„73 eFt 
 841112 szakfeladat: Jogalkotás 
B) 
1. cím: Mezıberény Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatát csökkenti: 362 eFt-tal 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési 
 szervnek folyósított támogatás 
és ezzel egyidejőleg  
1. cím: Mezıberény Városi Önkormányzat kiadási elıirányzatát megemeli: 362 eFt-tal 
 1. Mőködési kiadások: 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Mőködési célú pénzeszköz átadások 
 A Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület 
 részére támogatás biztosítása 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§. szerint a kedvezményezettet 
számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a felhasználást követı 30 naptári 
napon belül, de legkésıbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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VIII/27. Egyéb bejelentés 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatást adott arról, hogy Dr. Baji Mihály jegyzı 2012. 
március 31.-ével munkaviszonyát, közös megegyezéssel megszüntette, április 1-tıl Murony – 
Tarhos körjegyzıségen fog dolgozni, amihez sok sikert, jó munkát kívánt.  
 
Bejelentette, hogy Dr. Baji Mihály jegyzı úr végleges áthelyezése miatt 2012. április 1-tıl 
nem lesz kinevezett jegyzıje Mezıberény városának, de a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdése értelmében a jegyzı helyettesítésére kinevezett 
aljegyzı fogja a jegyzıi feladatokat ellátni az új jegyzı kinevezéséig. 
 
Ismertette, hogy 2012. április 24-én egy rendkívüli ülés összehívására kerül sor az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság soros ülése után, ahol az intézményvezetıi pályázatok, a 
jegyzıi pályázat kerülnek elbírálásra, annak okán, hogy április 30-a munkaszüneti nap, és ez 
idıpontig a pályázatokról dönteni szükséges. Az ünnepek miatt a rendes testületi ülés 
idıpontja: május 2., szerda.  Fı napirendje: 1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének teljesítése (zárszámadás), 2./ Beszámoló a 2011. évi belsı ellenırzés 
tapasztalatairól, 3./ Beszámoló Mezıberény sportéletérıl 
 
 
A polgármester megköszönte a figyelmet, elköszönt a jelenlévıktıl, Kábel TV nézıitıl, a 
nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják a munkát. 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

                Siklósi István                                                                 Dr. Baji Mihály  
                 polgármester                                                                      jegyzı 
 
 
 
 
               Harmati László                                                               Körösi Mihály  
                   képviselı                                                                       képviselı 
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