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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. november 29-én 
megtartott üléséről. 

 
 
Az ülés helye: Mezőberény, 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 
Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselők. 

                         
Kovács Edina képviselő a napirend elfogadása előtt megérkezett az ülésre. 
 

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző, meghívottak, a hivatal osztályvezetője, 
csoportvezetők, intézményvezetők, érdeklődők. 

 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, üdvözölte a Kábel TV nézőit, 
képviselőket. A mai napra meghirdetett testületi ülést megnyitotta. Az ülés lefolytatásának 
törvényi akadálya nincs, a 12 képviselő közül 11 fő jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyző Baksai Ágnest bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Kovács Lászlóné és Harmati László képviselőket. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az ülés napirendjét a kiadott sorrend szerint. Kérte 
napirendről levenni az V/12. számú bejelentést,  a testvérvárosi találkozó szervezése belső 
levelezéssel történik meg. Az egyéb bejelentések keretében Barna Márton képviselő jelezte 
hozzászólását. Személy szerint három témát vet fel: a következő évi munkatervhez kér 
javaslatot, a közmeghallgatás, valamint a következő testületi ülés időpontját jelenti be. 
 
 
/Kovács Edina képviselő megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma: 12 fő./ 
 
 
Harmati László képviselő megkérdezte, van-e lehetőség arra, hogy a VI/7. zárt ülési napirend, 
törvényességi észrevétel nyílt ülésen kerüljön tárgyalásra. 2009-ben volt már erre példa. 
 
 
Siklósi István polgármester idézett az SZMSZ-ből: „13.§ (2) A képviselő-testület:  
a) zárt ülést tart: (Az ÖTV 12.§.(4) bekezdése alapján) 
    aa) választás, kinevezés, felmentés; vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, - 

fegyelmi eljárás megindítása; fegyelmi büntetés kiszabása; … 
      c)  A (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott ügyek tárgyalása esetén az érintettet a 

testületi és bizottsági ülés előtt írásban, vagy az ülésen szóban nyilatkoztatni kell, 
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hogy a nyilvános tárgyalásba bele egyezik-e. Amennyiben az érintett nyilatkoztatására 
nem kerül sor, vagy nem nyilatkozik, a képviselő-testület, vagy bizottság az ügyet zárt 
ülésen tárgyalja.” 

 
Dr. Baji Mihály jegyző kiegészítésként elmondta, hogy az anyagot a bizottságok zárt ülésen 
tárgyalták, illetve a kiküldött anyagban szereplő két érintettet nem lehetett nyilatkoztatni, 
hozzájárulnak-e nyílt ülésen való tárgyaláshoz.  
 
 
Harmati László képviselő megjegyezte, hogy itt nem intézményvezető felmentéséről, 
fegyelmiről van szó, itt törvényességi észrevételről kell tárgyalni.  
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte az érintettet, hozzájárul-e a nyílt ülésen történő 
tárgyaláshoz? 
 
 
Onody Gyuláné az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója igen választ adott, 
szerette volna ő is ezt kérni. 
 
 
Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a zárt ülésre kiküldött anyagban 
szerepel két olyan személynek az anyaga is, akik nem járultak hozzá a nyilvános ülésen való 
tárgyaláshoz. A két személyhez kötődő, semmilyen információ nem hangozhat el a nyílt 
ülésen. Szavazásra bocsátotta a napirend nyílt ülésen történő tárgyalását. 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi 
Erzsébet, Dr. Burján Katalin) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
429/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a zárt ülés VI/7. 
sorszám alatt felvett napirend (Törvényességi észrevétel) nyílt ülésen legyen tárgyalva. 
 
 
Siklósi István polgármester a napirendet a módosított tárgyalási sorrenddel (V/24. 
Törvényességi észrevétel) bocsátotta szavazásra. 
 
 
430/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.                       
    I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről          
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről      
II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 270/2010.(VI.28.)sz., 293/2010.(VI.28.)sz., 

302/2010.(VIII.6.)sz., 312/2010.(VIII.30.)sz., 336/2010.(VIII.30.)sz., 
337/2010.(VIII.30.)sz., 338/2010.(VIII.30.)sz., 339/2010.(VIII.30.)sz., 
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340/2010.(VIII.30.)sz., 341/2010.(VIII.30.)sz., 343/2010.(VIII.30.)sz., 
344/2010.(VIII.30.)sz., 350/2010.(VIII.30.)sz., 351/2010.(VIII.30.)sz., 
353/2010.(X.15.)sz., 354/2010.(X.15.)sz., 357/2010.(X.15.)sz., 359/2010.(X.15.)sz., 
361/2010.(X.15.)sz., 362/2010.(X.15.)sz., 366/2010.(X.25.)sz., 369/2010.(X.25.)sz., 
379/2010.(XI.2.)sz., 383/2010.(XI.2.)sz., 384/2010.(XI.2.)sz., 385/2010.(XI.2.)sz., 
386/2010.(XI.2.)sz., 387/2010.(XI.2.)sz., 388/2010.(XI.2.)sz., 390/2010.(XI.2.)sz., 
389/2010.(XI.2.)sz., 395/2010.(XI.2.)sz., 396/2010.(XI.2.)sz., 397/2010.(XI.2.)sz., 
398/2010.(XI.2.)sz., 399/2010.(XI.2.)sz., 400/2010.(XI.2.)sz., 401/2010.(XI.2.)sz., 
402/2010.(XI.2.)sz., 403/2010.(XI.2.)sz., 404/2010.(XI.2.)sz., 405/2010.(XI.2.)sz., 
406/2010.(XI.2.)sz., 407/2010.(XI.2.)sz., 408/2010.(XI.2.)sz., 409/2010.(XI.2.)sz., 
410/2010.(XI.2.)sz., 412/2010.(XI.2.)sz., 413/2010.(XI.2.)sz., 414/2010.(XI.2.)sz.,  
347/2010.(VIII.30.)sz., 348/2010.(VIII.30.)sz., 349/2010.(VIII.30.)sz., lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról.  

II/2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (360/2010.(X.15.)sz. hat.) 
II/3. Mezei őrszolgálat költségtérítése (238/2010.(V.31.)sz. hat.) 

      II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III./ Mezőberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves teljesítése 
       - Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.23.)  

MÖK számú rendelet módosítása 
       - Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. 

negyedévi teljesítéséről 
IV./ Mezőberény Város 2011. évi költségvetési koncepciója 
V./ Bejelentések 

V/1. - Rekonstrukciós és bérleti díj meghatározása,  
        - az ivóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003. (XI. 24.) számú rendelet 
módosítása, 

 - megállapodás a hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról 
V/2. Együttműködési megállapodások a Mezőberényi Kisebbségi Önkormányzatokkal 
V/3. Közlemény a házaló tevékenységről és az adománykérőkről. 
V/4. Delegálás a Békés Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságába 
V/5. Magánszemélyek kommunális adó rendelet módosítása 
V/6. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása 
V/7. Mezőberény város Rendezési tervének módosítása 
V/8. Javaslat iskolaszékbe 
V/9. I. Ker. Evangélikus Egyházközség kérelme 
V/10. Javaslat érdekképviseleti fórumba 
V/11. NFÜ „Kapcsold ki kampány II.” 
V/12. Levéve napirendről   - Testvérvárosi évfordulók –Gronauból   
V/13. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendeletek módosítása, 

valamint a kistérségi busz üzemeltetési díjszabása 
V/14. Az Echo Televízió megkeresése bemutatkozó film készítésére 
V/15. Web and Sales Média Kft. ajánlata a hir6.hu hírportálon való megjelenésre 
V/16. Karácsonyi díszkivilágításra ajánlat 
V/17. Karácsonyi üdvözlőlap és kártyanaptárra ajánlat 
V/18. A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 7/1998.(V.29.) MÖK. 

sz. rendeletének módosítása 
V/19. Intézményi átcsoportosítások 
V/20. Városi Közszolgáltató Intézmény előirányzat módosítása 
V/21. Városi rendezvények pályázat tartalékkeretébe helyezett összegről döntés 
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V/22. Városi Közszolgáltató Intézmény tárolóhely áthelyezése 
V/23. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító 

Okiratának módosítása 
V/24. Törvényességi észrevétel  
V/25. Egyéb bejelentés 

VI./Zárt ülés 
VI/1.  Czinanó Tibor Mezőberény, Kérhalom u. 16. sz. alatti ingatlan megvételre, vagy 

másik lakásra történő elcserélésének felajánlása 
VI/2. Bondár Eszter Márta  083/37 hrsz-ú Boldisháti telek kifizetési haladék kérése  
VI/3. Kovács János Zoltán   083/36 hrsz-ú Boldisháti telek kifizetési haladék kérése 
VI/4. Fába-fém bt. ajánlata  /441/2010.(XI.2.)sz. lejárt hat./ 
VI/5. Fekete József kérelme 
VI/6. Vésztői úti bérlakások bérlőinek kérése 
VI/7. Nyílt ülésen tárgyalva (V/24.) 
VI/8. Pályázat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre 
VI/9. Lakossági kérelem az Olajfa utca 11. szám előtt lévő közkifolyó visszaállításáról  
VI/10. Önkormányzati vagyon biztosítása 
VI/11. Egyéb bejelentés 

 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző kihirdette a 2010. november 2-i zárt, november 2. II. nyílt ülés, 
valamint a november 24-i rendkívüli nyílt és november 24-i rendkívüli zárt testületi ülésen 
hozott határozatokat. 
 
 
A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
431/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. november 2-i zárt, november 
2. II. nyílt ülés, valamint a november 24-i rendkívüli nyílt és november 24-i rendkívüli zárt 
testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a november 2-i ülés óta eltelt időszakról az írásos 
beszámolóját, a jelenlévők és Kábel TV nézők tájékoztatása érdekében. Képviselők részéről 
nem érkezett kérdés, észrevétel a beszámolóhoz, így kérte annak tudomásul vételét. 
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
432/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
II./ napirend  
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről   
 
 
II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 270/2010.(VI.28.)sz., 293/2010.(VI.28.)sz., 

302/2010.(VIII.6.)sz., 312/2010.(VIII.30.)sz., 336/2010.(VIII.30.)sz., 
337/2010.(VIII.30.)sz., 338/2010.(VIII.30.)sz., 339/2010.(VIII.30.)sz., 
340/2010.(VIII.30.)sz., 341/2010.(VIII.30.)sz., 343/2010.(VIII.30.)sz., 
344/2010.(VIII.30.)sz., 350/2010.(VIII.30.)sz., 351/2010.(VIII.30.)sz., 
353/2010.(X.15.)sz., 354/2010.(X.15.)sz., 357/2010.(X.15.)sz., 359/2010.(X.15.)sz., 
361/2010.(X.15.)sz., 362/2010.(X.15.)sz., 366/2010.(X.25.)sz., 369/2010.(X.25.)sz., 
379/2010.(XI.2.)sz., 383/2010.(XI.2.)sz., 384/2010.(XI.2.)sz., 385/2010.(XI.2.)sz., 
386/2010.(XI.2.)sz., 387/2010.(XI.2.)sz., 388/2010.(XI.2.)sz., 390/2010.(XI.2.)sz., 
389/2010.(XI.2.)sz., 395/2010.(XI.2.)sz., 396/2010.(XI.2.)sz., 397/2010.(XI.2.)sz., 
398/2010.(XI.2.)sz., 399/2010.(XI.2.)sz., 400/2010.(XI.2.)sz., 401/2010.(XI.2.)sz., 
402/2010.(XI.2.)sz., 403/2010.(XI.2.)sz., 404/2010.(XI.2.)sz., 405/2010.(XI.2.)sz., 
406/2010.(XI.2.)sz., 407/2010.(XI.2.)sz., 408/2010.(XI.2.)sz., 409/2010.(XI.2.)sz., 
410/2010.(XI.2.)sz., 412/2010.(XI.2.)sz., 413/2010.(XI.2.)sz., 414/2010.(XI.2.)sz.,  
347/2010.(VIII.30.)sz., 348/2010.(VIII.30.)sz., 349/2010.(VIII.30.)sz., lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a tudomásulvételt igénylő határozatok elfogadását szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
433/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 270/2010.(VI.28.)sz., 
293/2010.(VI.28.)sz., 302/2010.(VIII.6.)sz., 312/2010.(VIII.30.)sz., 336/2010.(VIII.30.)sz., 
337/2010.(VIII.30.)sz., 338/2010.(VIII.30.)sz., 339/2010.(VIII.30.)sz., 340/2010.(VIII.30.)sz., 
341/2010.(VIII.30.)sz., 343/2010.(VIII.30.)sz., 344/2010.(VIII.30.)sz., 350/2010.(VIII.30.)sz., 
351/2010.(VIII.30.)sz., 353/2010.(X.15.)sz., 354/2010.(X.15.)sz., 357/2010.(X.15.)sz., 
359/2010.(X.15.)sz., 361/2010.(X.15.)sz., 362/2010.(X.15.)sz., 366/2010.(X.25.)sz., 
369/2010.(X.25.)sz., 379/2010.(XI.2.)sz., 383/2010.(XI.2.)sz., 384/2010.(XI.2.)sz., 
385/2010.(XI.2.)sz., 386/2010.(XI.2.)sz., 387/2010.(XI.2.)sz., 388/2010.(XI.2.)sz., 
390/2010.(XI.2.)sz., 389/2010.(XI.2.)sz., 395/2010.(XI.2.)sz., 396/2010.(XI.2.)sz., 
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397/2010.(XI.2.)sz., 398/2010.(XI.2.)sz., 399/2010.(XI.2.)sz., 400/2010.(XI.2.)sz., 
401/2010.(XI.2.)sz., 402/2010.(XI.2.)sz., 403/2010.(XI.2.)sz., 404/2010.(XI.2.)sz., 
405/2010.(XI.2.)sz., 406/2010.(XI.2.)sz., 407/2010.(XI.2.)sz., 408/2010.(XI.2.)sz., 
409/2010.(XI.2.)sz., 410/2010.(XI.2.)sz., 412/2010.(XI.2.)sz., 413/2010.(XI.2.)sz., 
414/2010.(XI.2.)sz.,  347/2010.(VIII.30.)sz., 348/2010.(VIII.30.)sz., 349/2010.(VIII.30.)sz., 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (360/2010.(X.15.)sz. hat.) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette az írásos előterjesztés alapján a módosításokat.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a bizottsági 
ülésükön elfogadott módosításokat eredeti előterjesztésként kezelve kérte a rendelet 
megalkotását, melynek elfogadását javasolják.  
 
 
Körösi Mihály képviselő egyetértett azzal, hogy az egyéni képviselők évente legalább egy 
alkalommal lakossági fórumot tartsanak. Kérdése, hogy ebben az évben tartaniuk kell-e 
fórumot? 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint az idei évre már nem vonatkozik ez a szabály. 
Decemberben a testület közmeghallgatást fog tartani, ahol akár elmondhatják a képviselők a 
saját tevékenységüket, amit a körzetükben végeztek. Egyébként a képviselők bármikor 
tarthatnak fórumot. A rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta, megalkotásához minősített 
többségi igen szavazatra van szükség. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Szekeres Józsefné) mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
17/2010.(XI. 29.) MÖK sz. rendelete 

a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

11/2007.(V. 23.) MÖK sz. rendeletének – a továbbiakban: R. –módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester ellenszavazatát indokolta. Nem tartja helyesnek a 
tartózkodást, véleményét mindenki nyilvánítsa ki igennel vagy nemmel.  
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Siklósi István polgármester sem tartotta jó megoldásnak szavazásnál a tartózkodást, bár 
eredménye ugyanaz, mint az ellenszavazatnak. Az SZMSZ alkalmazása december 15-el lép 
hatályba, tehát a mai ülésen még nem alkalmazható. 
 
 
II/3. Mezei őrszolgálat költségtérítése (238/2010.(V.31.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Elképzelés szerint az éves km 
változatlanul hagyása mellett a tényleges futott km felhasználáshoz, illetve költségéhez 
igazodó gyakorlat kerülne bevezetésre. Meghatározva, hogy a téli időszakban maximum 800 
km-ert tehetnek meg, a további 8 hónapban  pedig 1.500 km-ert, és ennek a tényleges 
költségeit számolná el az önkormányzat.  
 
 
Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága a 
2. sz. határozati javaslatot támogatta, a mezei őrszolgálat négy segédmotoros kerékpárral 
közlekedő mezőőre számára 2011.01.01-től, január, február, november, december hónapokra 
(4 hó) havi 1.000 km, március-október hónapokra (8 hó) havi 1.600 km lejárásához 
szükséges, évi 16.800 km keret megállapítását.  
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte a kiegészítést, valóban a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság ülésén elmondottak lettek figyelembevéve. A 2. sz. határozati javaslatot bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
434/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által működtetett 
mezei őrszolgálat négy segédmotoros kerékpárral közlekedő mezőőre számára 2011.01.01-től, 
január, február, november, december hónapokra (4 hó) havi 1.000 km, március-október 
hónapokra (8 hó) havi 1.600 km lejárásához szükséges, évi 16.800 km keretet állapít meg. 
Az adott hónapra esedékes üzemanyag felhasználáshoz a terepre vonatkozó korrekciós 
tényező szorzójának értékével korrigált 4,1375 l/100 km üzemanyag-fogyasztás mellett 
üzemanyag-előleg állapítható meg. Az előleg meghatározásánál figyelembe kell venni az 
1995. évi CXVII. törvény 82.§ (2) bekezdése alapján az APEH közleményben foglalt adott 
hónapra érvényes üzemanyagárat, ezer forintra kerekítve. 
Az előleggel a felhasználást követően, maximum 30 napon belül számla ellenében kötelesek a 
mezőőrök elszámolni. 
A Képviselő-testület jelen határozat hatályba lépésével a 238/2010.(V.31.) sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint  
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II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
 
Siklósi István polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntések tudomásulvételét 
szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselő-testület  12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
435/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, Oktatási és Kulturális Bizottság által átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves teljesítése 
 
- Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.23.)  MÖK 

számú rendelet módosítása 
- Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető az írásos előterjesztésből röviden összefoglalta a 
költségvetési rendelet módosítását. A 11. sz. melléklet tartalmazza a tételes előirányzat 
módosításnak a vázlatát. A költségvetési rendeletmódosítás az előírt szerkezetben történt meg, 
a kiadási-, bevételi mellékletekkel, létszám mellékletekkel, illetve részletesen tartalmazza az 
általános tartalék felhasználást és az átcsoportosításokat. Az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésénél a bevételi előirányzat  93,6%-ra, a kiadási 
előirányzat 53,3%-ra teljesült. A szokásos módon és az előírtak szerint történt meg a szöveges 
beszámoló elkészítése. Jelentős eltérés az időarányos teljesítéshez képest egyik tételnél 
sincsen. Az intézmények rövid, szöveges értékelést készítettek, várhatóan a IV. negyedévben 
teljesítési fennakadás nem fog történni, az előirányzatiak fedezetet biztosítanak a várható 
teljesítésekre. 
 
 
Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a rendelet módosítását 
elfogadásra ajánlotta. A beszámolóból kitűnik, hogy a felhalmozási kiadásoknál van óriási 
„lemaradás”, mert nagyon sok beruházás történt az elmúlt időszakban, amelynek pénzügyi 
teljesítése a IV. negyedévre esik. A jövő évben is sok beruházás várható, önerejének forrás 
kell, fontos, hogy pénzmaradványa legyen az önkormányzatnak. A helyi adók most is jól 
teljesültek, a lakosság, vállalkozások adófizető morálja továbbra is jónak mondható. Köszönet 
érte. A beszámolót is elfogadásra ajánlotta bizottsága, a határozati javaslatban történt elírás 
javításával. 
 
 
/Szekeres Józsefné eltávozott az ülésről, jelenlévő képviselők száma: 11 fő./ 
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Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
bizottsága elfogadásra ajánlja a költségvetési rendelet módosítását. A rendelet 
megalkotásához minősített többségi igen szavazatra van szükség. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
18/2010./XI.30./MÖK számú rendelete 

„ Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről” szóló  
2/2010.II.23./MÖK számú rendelet  

módosításáról. 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester a beszámoló elfogadását  a pontosított határozati javaslat szerint 
szavaztatta meg. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
436/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés 

bevételeit  4514176 eFt előirányzattal 
                3908301  eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:  -35426  eFt) 
kiadásait   4514176  eFt előirányzattal, 
                 2407768  eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:   11267  eFt ) 

az egyenleget  1500533  eFt-tal jóváhagyja, és a 2010 évi költségvetés alapján a 2010. I-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
IV. napirend 
 
Tárgy: Mezőberény Város 2011. évi költségvetési koncepciója 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző elővezette, hogy Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 70. §.-a alapján a polgármester november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-
testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - köteles benyújtani a 
képviselő-testületnek az önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját. Az 
elkészített beszámoló gyakorlatilag a Kormány elképzeléseit tartalmazza. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy az Út a munkába program 2010. december 31-el megszűnik, és január 1-től egy 
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lép hatályba. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
kiegészítésével 12 pontos fejleszteni kívánt célterület került megfogalmazásra. A Pénzügyi, 
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Gazdasági Bizottság további javaslattal élt a bevételek növelése, kiadások csökkentése 
érdekében elvként meghatározásra kerülő ponthoz is.  
 
 
Siklósi István polgármester meglátása szerint több bizonytalansági tényezővel indul a 
költségvetési koncepció. Nem áll rendelkezésre elfogadott költségvetési törvény, messzemenő 
számítások így nem lettek végezve, elvi megfogalmazások kerültek be az anyagba.  
 
 
Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága által tett 
módosításokkal kérte és javasolta a koncepció elfogadását. 
 
 
Kovács Edina képviselő felhívta a figyelmet, hogy a „Bölcsődei férőhelyszám növelése 
Mezőberényben” című projektnél nem csak az önerő terheli majd az önkormányzatot, hanem 
működtetési kötelezettség is jelentkezik 4 fő szakgondozó alkalmazásával. 
 
 
Siklósi István polgármester tudott dolognak tartotta, hogy a fejlesztések általában többlet 
költséget is jelentenek, különösen, amikor intézményi fejlesztések történnek többletfeladat 
vállalással. Természetesen, amikor az intézmény költségvetése készül, abban már jelentkezni 
fognak a vállalások és azok költségei. 
 
 
Körösi Mihály képviselő figyelmet kívánt felhívni hozzászólásával a fejleszteni kívánt 
célterületek részhez. Az utcaburkolat megerősítéseknél, belterületi csapadékvíz elvezetési 
projekt megvalósításánál figyelni kell arra, hogy a munkálatokhoz kapcsoló építmények, 
felszíni létesítmények is kerüljenek kijavításra. 
 
 
Harmati László képviselő megkérdezte, lehet-e tudni hány gyermek fog járni a régi és az új 
bölcsődébe együttesen? Véleménye szerint többletbevétel is fog jelentkezni az új 
intézménnyel, mert több lesz a gyereklétszám. 
 
 
Kovács Edina képviselő válaszként elmondta, 48 férőhely kialakítása fog megtörténni 
szakmai rendelet alapján. Előzetes felmérések szerint úgy néz ki, a létszám biztosított lesz. 
Bevétel növekedésre nem számítanak, mert a bölcsődei férőhelyekre az étkeztetésért lehet 
csak térítési díjat kérni, ott is csak az önköltséget. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság javaslatait. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
437/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2011. évi költségvetési 
koncepciójáról készített előterjesztést az alábbiak szerint kiegészíti: 
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A fejleszteni kívánt célterületek az alábbi 12-es ponttal egészül ki: 
IV./12 Közbiztonságot javító beruházások, fejlesztések 
Intézkedések a bevételek növekedése érdekében: 
1.) az intézmények szabad kapacitásának illetve szolgáltatásainak kiajánlása 
2.) A helyi adó bevételek növelése a helyből megrendelhető szolgáltatások, beszerzések 
maximalizálására törekvéssel 
Intézkedések a kiadás csökkentések  érdekében: 
 - Költségcsökkentő beruházások felkutatása, pályázati lehetőségek keresése pl. megújuló 
vagy alternatív energia felhasználási lehetőségek kivizsgálása. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
438/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2011. évi költségvetési 
koncepciójáról készített előterjesztést elfogadja, és kéri a tisztségviselőket, a képviselőket, az 
intézményvezetőket, hogy az előterjesztés alapján gondolják át a következő évi költségvetés 
előkészítése során milyen lépéseket látnak indokoltnak megtenni a működőképesség 
megtartása érdekében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
V/1. - Rekonstrukciós és bérleti díj meghatározása,  
        - az ivóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003. (XI. 24.) számú rendelet módosítása, 
- megállapodás a hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról 

 
 

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Véleménye szerint a díjakat el 
kellene fogadni, hiszen olyan erőfölényben van a Békés Megyei Vízművek Zrt., ami 
lehetetlenné teszi azt, hogy az önkormányzat bármilyen komoly eltérést végezhessen attól, 
amit ők minimálisan kérnek meghatározni. Jelenleg olyan egyedi helyzetben vannak, hogy a 
város nem is tudna máshonnan vételezni vizet. Későbbiekben érdemes lenne elgondolkodni, 
miként lehetne ez ellen fellépni. Az ivóvízminőség-javító programok miatt várhatóan a 
későbbik során még magasabb áremelések lesznek. Két elvi elképzelés van az ivóvízminőség 
javítására, az egyik az arzénmentesítés, a másik ennél olcsóbb megoldás lehet, az Aradról 
beszerzett vízzel a jelenlegi víz 1:2 arányban való felhígítása. A Vízmű konferencián 
elmondta, hogy mind a két programot drágának tartja ahhoz, hogy az ivóvíz és a használati 
víz össze legyen „keverve”. Érdemes lesz a városnak elgondolkodni, mit tud ez ellen tenni, 
mit lehet csökkenteni.  
 
 



 12

Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a rendelet 
megalkotását, bizottsága javaslatával, elfogadásra ajánlotta.  
 
 
Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is elfogadásra javasolta a 
megküldött javaslatokat. A lakosság a rendelet alapján 191, 90 Ft + ÁFA-t fizet a vízért, 
275,10 Ft +ÁFA-t a szennyvízért, összesen 584 Ft + ÁFA lesz a vízdíj január 1-től 
Mezőberényben. 
 
 
Körösi Mihály képviselő megkérdezte, hogy a használat közben előforduló hibákat hogyan 
javítják, arra mekkora költség áll rendelkezésre? 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, napokon belül tárgyalni fognak a Zrt. 
rekonstrukciós javaslatáról. A havária-jellegű hibák elhárítása a Vízművek kötelessége, a 
számlát aztán benyújtja az önkormányzatnak. A bérleti díjakban az előre eltervezett javítások 
szerepelnek. 
 
/Szekeres Józsefné alpolgármester visszaérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma: 12 
fő./ 
 
Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága által 
megfogalmazott javaslatot olvasott fel. A város víz- illetve csatornadíj csökkentésének és 
ennek keretében a helyi kutak újra hasznosítási lehetősége, valamint a csapadékvíz szennyvíz 
vezetékbe jutásának kérdése kerüljön vizsgálásra. 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, hogy a jövőben gondolkodni kell azon, mi legyen a 
település vízellátásával. Azon is gondolkodni kell, hogy a 18 ezres  lakosságértékre kialakított 
szennyvíztisztító-telep meddig fogja bírni a több víz befogadását, amikor jelentős csapadékvíz 
van, ez mennyivel drágítja a szennyvíztisztítás költségeit, hogyan lehetne lejjebb szorítani. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatokat, rendelet-tervezetet. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
439/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2011. 
évre tett, Mezőberény Város Önkormányzatát érintő rekonstrukciós javaslatát, valamint a 
2011. évre tett vízdíjjal kapcsolatos bérleti díj összegére (53,60,- Ft/m3) vonatkozó javaslatát 
elfogadja. és azt a nyereséghányaddal növelt összeggel együtt a díjjavaslatba beépíti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
19/2010.(XI.30.) számú rendelete 

az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról  
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

23/2003. (XI. 24.) MÖK számú rendelet –a továbbiakban: R.- módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
440/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek 
Zrt-vel 2011. évre vonatkozó hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról szóló 
megállapodás tervezettel az előterjesztésben kiadottak szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2010.december 31. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
441/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvizsgálja a város 
víz- illetve csatornadíj csökkentésének lehetőségeit és ennek keretében a helyi kutak újra 
hasznosítását, valamint a csapadékvíz szennyvíz vezetékbe jutásának kérdést is konkrétan 
vizsgálja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. június 30. 
 
 
V/2. Együttműködési megállapodások a Mezőberényi Kisebbségi Önkormányzatokkal 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. A kisebbségi önkormányzatok 
észrevételeiket megtették, és ülésükön hozott határozataikkal kinyilatkozták, hogy elfogadják 
az együttműködési megállapodásokat. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
hogy bizottsági ülésükön mind három kisebbségi elnök megjelent. A Mezőberényi Német 
Önkormányzat észrevételeit bedolgozták a megállapodás-tervezetbe, a Mezőberényi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat irodahelyiségre vonatkozó kérelmét a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottsághoz irányították. 
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Siklósi István polgármester megkérdezte a jelenlévő kisebbségek elnökeit, van-e hozzáfűzni 
valójuk az anyaghoz? 
 
A jelenlévő érintettek nem kívántak hozzászólni. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző jelezte, hogy a pénzügyi osztályvezető módosító javaslatai is 
beépítésre kerültek a megállapodásokba, ezeket a bizottságok már eredeti előterjesztésként 
kérték beépíteni.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
442/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
között az együttműködésre, valamint a gazdálkodás bonyolítására és szabályozására 
vonatkozó együttműködési megállapodást, és felhatalmazza Siklósi István polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
/Az aláírt együttműködési szerződés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
443/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Mezőberényi Német Önkormányzat között az 
együttműködésre, valamint a gazdálkodás bonyolítására és szabályozására vonatkozó 
együttműködési megállapodást, és felhatalmazza Siklósi István polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
/Az aláírt együttműködési szerződés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
444/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Mezőberényi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
között az együttműködésre, valamint a gazdálkodás bonyolítására és szabályozására 
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vonatkozó együttműködési megállapodást, és felhatalmazza Siklósi István polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
/Az aláírt együttműködési szerződés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a Cigány Kissebségi Önkormányzat tevékenységükhöz 
helyiség biztosítása kérelmet, valamint póttámogatás igényüket. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
445/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kérelmébe –kisebbségnek iroda biztosítása felszereléssel, illetve póttámogatás nyújtása- 
foglaltakat a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel nem kívánja támogatni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a későbbiek során megpróbálnak valamilyen 
megoldást találni arra, hogy a munkájukat végezhessék. Az önkormányzat jelenleg 
felajánlotta a Polgármester Hivatal 15. sz. tárgyalóját a kisebbségi önkormányzat üléseinek 
megtárgyalására. 
 
 
V/3. Közlemény a házaló tevékenységről és az adománykérőkről. 
 
 
Siklósi István polgármester előadta, hogy arra kérte a hivatalt, keressék meg annak a jogi 
lehetőségét, hogy a város bevezető útjainál lévő helységnévtáblákra kikerülhessen, hogy 
Mezőberényben házaló tevékenység nem folytatható. Jogi hátteret nem találtak, de a jegyző 
nem szokott engedélyt kiadni. Elkészült a közbiztonság javítására irányuló közlemény, mely a 
lehető legtöbb helyi fórumon közlésre kerül. Képviselők véleményét kérte. 
 
 
Körösi Mihály képviselő egyetértett az előterjesztéssel. Véleménye szerint az alapítványok 
általában pozitív célokat szolgálnak, kihagyná a rájuk vonatkozó tiltást. („Adománygyűjtő 
szándékkal különböző alapítványok, magánszemélyek is felkereshetik otthonaikban Önöket, 
de az Önkormányzat az ő tevékenységüket sem támogatja.”) 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy a házalók pontosan az alapítványokra szoktak 
hivatkozni. 
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Körösi Mihály képviselő javasolta beírni azt a megjegyzést, hogy a „csalárd célokkal” 
adományt gyűjtők tevékenységét nem támogatja az önkormányzat. 
 
 
Harmati László képviselő nem tartotta jó megoldásnak a javaslatot, nem lehet tudni, ki 
érkezik „csalárd szándékkal”, a hiszékeny embereket próbálják meg becsapni. Az 
alapítványok számlaszámukat országosan közzé tudják tenni, nem kell ahhoz házalniuk. A 
közlemény szövegét változatlanul hagyná. 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy az adománykérők esetében is ki-ki maga dönti el, 
beengedi-e a lakásába az adománygyűjtőket és ad-e adományt. 
 
 
Halász Ferenc képviselő fontosnak tartotta felhívni a lakosok figyelmét, főleg az idősekét, 
hogy ne engedjenek be adománygyűjtőket. Nem támogatja a házalótevékenységet. 
 
 
Barna Márton képviselő javaslata, hogy kerüljön ki a közleményből a Körösi Mihály 
képviselő által kifogásolt mondat. Az utolsó előtti mondatban folytatásként kerüljön 
megfogalmazása, hogy az önkormányzat a tevékenységet sem támogatja. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a módosítást. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
446/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a házaló tevékenységről és az 
adománykérőkről szóló előterjesztésben kiadott közlemény szövegét módosítja. 
„Adománygyűjtő szándékkal különböző alapítványok, magánszemélyek is felkereshetik 
otthonaikban Önöket, de az Önkormányzat az ő tevékenységüket sem támogatja.” szövegrész 
törlésre kerül. Az utolsó előtti bekezdés mondata folytatódik a „…, de az önkormányzat az ő 
tevékenységüket sem támogatja” szöveggel. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosított közlemény szövegének közzétételét kérte 
megszavazni. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
447/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a 446/2010.(XI.29.)sz. 
határozat szerinti módosított házaló tevékenységről és az adománykérőkről szóló 
közleményben foglaltakkal, és felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a közleményt 



 17

tetesse közzé a kábel televízióban, Mezőberény város honlapján, a Mezőberényi 
Hírmondóban, valamint a települési hirdetőtáblákon.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
V/4. Delegálás a Békés Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságába 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző elővezette, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő 
Bizottságába, illetve a pótanyagként kiadott Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
Projekt Ellenőrző Szervezetébe a 2010. október 3-i polgármester választás eredményeként 
bekövetkezett személyi változást vezetné át a képviselő-testület. Siklósi István polgármester 
delegálásáról kérte a határozatok meghozatalát. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
448/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
Felügyelő Bizottságába delegált Cservenák Pál Miklóst - Mezőberény Város Önkormányzata 
tulajdonosi érdekeinek képviselete, valamint azok érvényesítése miatt – azonnali hatállyal 
visszahívja, helyére Siklósi István polgármestert (an: Plavecz Zsuzsanna, szül: Csorna, 1955. 
05. 12.) delegálja tagként a Békés Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságába. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről 
a Békés Megyei Vízművek Zrt-t értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
    Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
449/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium Projekt Ellenőrző Szervezetébe delegált Cservenák Pál Miklóst - Mezőberény 
Város Önkormányzata érdekeinek képviselete, valamint azok érvényesítése miatt – azonnali 
hatállyal visszahívja, helyére Siklósi István polgármestert (an: Plavecz Zsuzsanna, szül: 
Csorna, 1955. 05. 12.) delegálja tagként a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
Projekt Ellenőrző Szervezetébe. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről 
a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Projekt Ellenőrző Szervezetét értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
    Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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V/5. Magánszemélyek kommunális adórendelet módosítása 
 
Czirbuly Zoltánné adóigazgatási vezető-főtanácsos előadta, hogy több lakos jelezte a hivatal 
felé, méltatlannak tartják, hogy a jelenleg hatályos magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló helyi rendelet csak a külterületi üresen álló ingatlanok vonatkozásában ad lehetőséget 
mentesség nyújtására. Az előző képviselő-testület elrendelte annak felmérését, mennyi lehet a 
településen az üresen álló ingatlanok száma. Ennek a hivatal eleget tett, 166 esetben érkezett 
bejelentés üresen álló lakó, illetve telekingatlan vonatkozásában. A hivatal öt alternatívát 
dolgozott ki a mentességadásra vonatkozóan. 
 
 
Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy nem a magánszemélyek 
kommunális adó mértékének változtatása történik a rendeletben, hanem a lakatlan 
ingatlanokra lesznek szabályok meghatározva. 
 
 
Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy eddig csak 
a külterületi lakatlaningatlanok kaptak mérséklést az adóból, most már ez a belterületi lakatlan 
ingatlanokat is érintené. Bizottsága az 50%-os kedvezményt ajánlja megadni, amennyiben  

„együttesen” az alapdíjas közüzemi számlák a népesség-nyilvántartó hatóság igazolása, és a 
kuka leadásáról szóló igazolás rendelkezésre áll. Kérik az együttesen szó beírását a 
rendeletbe. 
 
Körösi Mihály képviselő a feltételek közzé sorolná azt a kikötést is, hogy csak az kapjon 
kedvezményt, aki az ingatlant rendben tartja. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint kötelezettsége mindenkinek a saját ingatlanát 
rendben tartani, meg vannak erre a szabályok, ne kerüljön megfogalmazásra a rendeletben, 
csak nagyobb vitára adhatna okot.  
 
 
Körösi Mihály képviselő elfogadta az érvelést. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság módosító javaslatát -3.§ (5.) 
bekezdés: …Hitelt érdemlő bizonyítéknak „együttesen” minősülnek- eredeti előterjesztésként 
kezelve, a rendeletet az 50%-s kedvezményezeti mértékkel bocsátotta szavazásra. A rendelet 
megalkotásához minősített többségi igen szavazat szükséges.  
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
20/2010.(XI.30.)MÖK sz. rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  
57/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete./ 
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Siklósi István polgármester megnyugtatta a lakosságot, hogy nem kommunális adót emelt az 
önkormányzat, hanem mintegy 1-1.200 eFt bevételtől esik el döntésével.  
 
 
V/6. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, annak tudatában készült el az előterjesztés, hogy az 
iparűzési adómérték a környező települések szintjéhez legyen igazítva, az adómérték 
csökkentés nagyságában kellett javaslatot tennie a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságnak. 
 
 
Czirbuly Zoltánné adóigazgatási vezető-főtanácsos kifejtette, hogy a helyi iparűzési adó 
rendelet vonatkozásában történt a legtöbb jogszabályi változás rövid időn belül, amely elég 
jelentős többletmunkát, feladatátcsoportosítást is jelentett a hivatal részére. Az előterjesztést 
elkészítették két alternatíva kidolgozásával, hogy valamiféle kedvezményt, tehercsökkentést 
kaphassanak a helyben lévő vállalkozások. A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-ára, 
a maximum határra lett emelve 2007-től. Amennyiben a képviselők 0,2%-os adómérték 
csökkentést szavaznak meg, 14,5 millió Ft, míg a 0,1%-os csökkentés 7,1 millióFt  
bevételkiesést jelent az önkormányzat számára 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy az 1,9% adómérték mellett voksolt, mivel 
eltörlésre fog kerülni a vállalkozók kommunális adója. Nagyjából közelíti azt a mértéket a 
kettő együtt, mintha a csökkentés 10%-os lenne. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága  a rendelet elfogadását  az 1,8%-os adómérték megszavazásával javasolta. 
 
 
Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága az 
1,9%-ot javasolta. Mint bizottságánál ellenszavazó, személy szerint módosító javaslatként az 
1,8%-ról kér szavazást. 
 
 
Nagy Sándor képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja kinyilatkozta, személy szerint ő 
is az 1,8%-ot tudja támogatni. 
 
 
Siklósi István polgármester a szakbizottság javaslatát, az 1,9 %-os adómérték megállapítást 
bocsátotta szavazásra. 
 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazat, és 8 ellenszavazat (Harmati László, Dr. Burján Katalin, 
Debreczeni Gábor, Barna Márton, Nagy Sándor, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, 
Halász Ferenc) értelmében az alábbi határozatot hozta: 
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450/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló 
56/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendelet előterjesztett tervezete alapján a 1,9 %-os adó mérték 
megállapítását nem támogatja. 
 
 
Siklósi István polgármester az 1,8 %-os adómérték megállapításával bocsátotta szavazásra a 
rendelet megalkotását, melynek elfogadásához minősített többségi igen szavazat szükséges. 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazat (Kovács Lászlóné, Kovács Edina, 
Szekeres Józsefné, Siklósi István) mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
21/2010.( XI.30. )MÖK sz. rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendeletének 
( továbbiakban : R.) módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete./ 
 
 
V/7. Mezőberény város Rendezési tervének módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. A módosítás egy elírás miatt 
vált szükségessé. A térképvázlat szerinti Kt jelű (temető) területrész pontosítása szükséges. 
Az önkormányzatnak plusz kiadásába nem kerül, mert a tervező saját hibáját elismerve 
jelezte, hogy a szükséges tennivalókat elvégzi térítésmentesen. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
451/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény, 683/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan, 
a külterületi szabályozási tervében feltüntetett, az Kt jelű (temető) terület-felhasználási 
egységre kialakítható legkisebb teleknagyság 15000 m2-ben való megállapításával egyetért, 
ezért a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
              Adamik Jánosné vezető főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 
 
V/8. Javaslat iskolaszékbe 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy az általános iskola valamint a gimnázium igazgatói 
kérték, a képviselő-testület delegáljon tagokat az iskolaszékekbe.  
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Körösi Mihály képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága az A) határozati javaslatot támogatta elfogadásra. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
452/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ iskolaszékébe Mezeiné Szegedi Erzsébet, a 
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási 
Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat iskolaszékébe Körösi Mihály képviselőket 
delegálja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
V/9. I. Ker. Evangélikus Egyházközség kérelme 
 
 
Lázárné Skorka Katalin az I. ker. Evangélikus Egyházközség lelkésze tájékoztatásként 
elmondta, hogy több éve folytat már a Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvodában 
gyermekek életkorának megfelelő lelki nevelést. Biblikus ismereteket ad át, erkölcsi nevelés 
történik. Nagy számban vesznek részt a gyerekek a foglalkozáson, és mivel a szülők eddig is 
nagy örömmel vették és támogatták munkájukat, szeretnének ennek formát is adni. Ne csak 
óraadói szintről valósuljon meg a hittanfoglalkozás, hanem legyen megfelelő jogi, 
működtetési háttere, az egyház fenntartásába kerüljön az óvoda. Az óvodapedagógusokkal, 
szülőkkel jó a kapcsolat, ezt szeretnék folytatni. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
javaslatát ismertette. A testület bízza meg az Oktatási és Kulturális Bizottság vezetőjét, 
Körösi Mihály urat, hogy a kérés megvizsgálásával részletesen foglalkozzanak. 
 
 
Körösi Mihály képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elővezette, hogy 
bizottsága a kérelmet megtárgyalta. A közoktatási törvényből az következik, hogy akkor lehet 
ilyen átszervezést végrehajtani, ha megfelelő színvonalon gondoskodik az új intézmény a 
gyermekek további sorsáról, sem a gyerekeknek, sem a szülőknek nem jelent aránytalan terhet 
a fenntartóváltozás. Azok a szülők, akik nem kívánnák ebben az intézményben gyermekeik 
elhelyezését igénybe venni, hasonló színvonalat biztosító intézménybe vihessék 
gyermekeiket, illetve nagyobb terhet, nagyobb igénybevételt sem a gyermek számára, sem 
pedig a szülő számára nem jelenthet. A bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja. 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy nem csak az evangélikus felekezethez tartozó 
gyermekeket fogadnák, hanem más egyéb felekezetűeket is. Elsősorban a keresztény 
értékeket képviselve szeretnék felépíteni az óvoda működését, azzal együtt, hogy a német 
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nemzetiségi hagyományokat ápolnák, német nemzetiségi programmal működne továbbra is az 
óvoda. Az önkormányzat döntéséhez szükséges a szülői igény felmérése, valamint a 
Mezőberényi Német Önkormányzattal kellett megbeszélni azt, hogy az ő általuk eddig 
felépített óvodában hogyan folyjon tovább a munka. A Mezőberényi Német Önkormányzat 
kinyilatkozta, támogatja a I. Ker. Evangélikus Egyházközség elképzelését. A határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
453/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény I. 
Kerületi Evangélikus Egyházközség Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda 
fenntartói jogainak átvállalására tett ajánlatát részletesen megvizsgálja. A szülői igények, és a 
német kisebbségi önkormányzat támogatásának felmérése után elvi döntést hoz a fenntartói 
jogok átadásáról. 
A képviselő-testület az igények, a támogatottság előzetes felmérésének részleteinek 
kidolgozásával megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottság vezetőjét, Körösi Mihály urat. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
               Körösi Mihály Okt. kult. biz. elnöke 
Határidő: 2010. decemberi testületi ülés 
 
 
Siklósi István polgármester kihangsúlyozta, ahhoz hogy a képzés 2011. szeptember 1-től 
megvalósulhasson, gyorsítani kell a döntéseket.  
 
 
V/10. Javaslat érdekképviseleti fórumba 
 
 
Siklósi István polgármester eredeti előterjesztésként kérte kezelni a határozat meghozatalánál, 
hogy az Idősek Otthonában működő érdekképviseleti fórumba a Juhász Gyula utcai 
telephelyre is Szociális és Egészségügyi Bizottsági tag delegálása történjen, Dr. Burján 
Katalin személyében. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
454/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Idősek Otthonában működő 
érdekképviseleti fórumba a Juhász Gyula utcai telephelyre Dr. Burján Katalin, a Puskin utcai 
telephelyre Kovács Lászlóné képviselőket delegálja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal. 
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V/11. NFÜ „Kapcsold ki kampány II.” 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést és a szakmai bizottság 
(Pénzügyi, Gazdasági Bizottság) javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Debreczeni Gábor) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
455/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség „Kapcsold ki kampány II.” programhoz kellő információk hiányában nem kíván 
csatlakozni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
V/12. Levéve napirendről - Testvérvárosi évfordulók –Gronauból 
 
 
V/13. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendeletek módosítása, 

valamint a kistérségi busz üzemeltetési díjszabása 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy minden évben kötelezettsége a képviselő-
testületnek a helyi díjakról szóló rendeletet felülvizsgálni. A Városi Közszolgáltató Intézmény 
benyújtotta előterjesztését. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság jogilag 
megfelelőnek tartotta a rendelet megalkotását. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a díjakra tett 
javaslatot. 
 
 
Harmati László  képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a bizottsági 
ülésen kialakult döntést. Arra törekedtek, hogy a díjemelés infláció követő legyen, 5%-nál ne 
legyen magasabb. Közterületek használati díjainál 5 %-s emelés, kivéve: - „d” pont 200 
Ft/m2/hó, - „f” pont 15.000 Ft/nap meghatározással. A bérleti díjaknál, a helypénz díjaknál, a 
parkolási díjaknál  5 %-os emelés (a kerékpár kategória kerül törlésre). A hirdetési díjak 
hirdetési helyenként, hirdető táblánként  díjtételnél is az 5 %-os emelést javasolták.  
 
 
Siklósi István polgármester az ismertetett módosításokkal bocsátotta szavazásra a rendelet 
megalkotását, melynek elfogadásához minősített többségi igen szavazat szükséges. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Siklósi István) mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
22/2010.(XI.30.) MÖK számú rendelete 

az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 
30/2007.(X.29.) MÖK számú rendelete  – továbbiakban R. – módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra 
arról, hogy a  Képviselő-testület a köztemetői díjakat változatlanul hagyja.  
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
456/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendeletben meghatározott hatályos díjakat 
változatlanul hagyja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Harmati László  képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága 
az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló rendeletnél sem javasol 
díjemelést. Kérdésként vetődött fel, hogy a pályázati úton épült lakások esetében a pályázati 
szerződésben megfogalmazottak alapján -„a lakbér nagyságát minden évben úgy kell 
módosítani, hogy annak értékállósága biztosított legyen”- szükséges-e díjat emelni? 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója által 
benyújtott válaszalapján, a jelenlegi pályázati szerződés feltételeinek a 2010-évben kirótt 
lakbér és az ingatlanok értékaránya megfelel az elírtaknak 2011. évben is, tehát jogi akadálya 
nincs annak, hogy a lakbérek ne változzanak a következő évben.  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Debreczeni Gábor) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
457/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati lakások lakbéréről 
és a lakbértámogatásról szóló 13/2006./IV.3./MÖK sz. rendeletben meghatározott hatályos 
díjakat változatlanul hagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Siklósi István polgármester a 2011. évi kistérségi (közösségi) busz üzemeltetés díjszabását az 
intézmény által előterjesztettek szerint, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával, 
elfogadásra javasolta.  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Nagy Sándor) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
458/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a Városi Közszolgáltató Intézmény 
kezelésében lévő közösségi busz 2011. évre vonatkozó díjszabását 125 Ft/km-ben fogadja el.  
Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20 %-kal növekszik, 150 Ft/km. 
A díjtételen felül a megrendelő közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén 
esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási, őrzésvédelmi, komp és az egyéb használattal 
kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjárművezető szállás 
elhelyezéséről, és ellátásáról is köteles gondoskodni.  
Az intézmény a felmerült (lekönyvelt) költségeket és a futott kilométereket figyelembe véve a 
díjszabást évente köteles felülvizsgálni és ez alapján előterjeszteni a következő díjtételt. 
A határozat 2011. január 1-től lép hatályba. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint   
 
 
V/14. Az Echo Televízió megkeresése bemutatkozó film készítésére 
 
 
Siklósi István polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság, és a Pénzügyi, Gazdaság 
Bizottság támogatása mellett az A.) határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
459/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni az Echo Televízió 
ajánlatát, de nem kíván élni a lehetőséggel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
V/15. Web and Sales Média Kft. ajánlata a hir6.hu hírportálon való megjelenésre 
 
 
Siklósi István polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság, és a Pénzügyi, Gazdaság 
Bizottság támogatása mellett szavazásra bocsátotta, hogy a hir6.hu hírportálon való 
megjelenéssel nem kíván élni a képviselő-testület. 
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
460/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Web and Sales Média Kft. ajánlatát, 
a hir6.hu hírportálon való megjelenés lehetőségét megköszöni, de nem kíván élni vele. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
V/16. Karácsonyi díszkivilágításra ajánlat 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy több ehhez hasonló megkeresés 
is érkezett az önkormányzat felé. A legtöbb településen visszafogták a díszkivilágításra 
fordított költségeket, szép lenne, de önmérsékletre van szükség. Az Oktatási és Kulturális 
Bizottság, és a Pénzügyi, Gazdaság Bizottság sem javasolt díszkivilágítást vásárolni. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
461/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Clean Style Kft. 
Karácsonyi díszkivilágításra tett ajánlatát, de nem kíván élni a lehetőséggel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
V/17. Karácsonyi üdvözlőlap és kártyanaptárra ajánlat 
 
 
Siklósi István polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság, és a Pénzügyi, Gazdaság 
Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. Átgondolásra javasolta, hogy a következő évre a 
művészeti iskola keretein belül egyedi megoldások készülhetnének Mezőberény számára. Jó 
ötletnek tartana gyermekek részére pályázat kiírását e témában.  
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
462/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Legenda Kiadó 
Karácsonyi üdvözlőlap és kártyanaptárra tett ajánlatát, de nem kíván élni a lehetőséggel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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V/18. A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 7/1998.(V.29.) MÖK. sz. 
rendeletének módosítása 

 
 
Bötsch Ádám mezőgazdasági hatósági ügyintéző ismertette az írásos előterjesztést a 
jelenlévők tájékoztatása érdekében. Előadta, hogy a szakfeladatnál az évek során 1 millió Ft-
tal több a kiadás, mint a bevétel. Szükséges a negatív egyenleg csökkentése, amit a 
zártkertekre vonatkozó mezőőri díj megemelésével lehet elérni.  
 A rendelet-tervezetben a 3.§ (3) bekezdésben a járulék számított éves mértékét a kerekítés 
szabályai szerint 100 Ft-ra kell kerekíteni, az 1000 Ft tévesen került beírásra. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy a testület járulékmértéket kíván emelni, de 
ezzel szemben többletszolgáltatás is várható a mezei őrszolgálatnál. A motorok kihordási 
ideje is lassan lejár, majd pótlásukról is gondoskodni kell. A rendeletmódosítást az illetékes 
bizottságok elfogadásra ajánlották. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Kovács Lászlóné) mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 
23/2010.(XI.30.) MÖK számú rendelete 

a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 
 7/1998.(V.29.) MÖK sz. rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete./ 
 
 
V/19. Intézményi átcsoportosítások 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette az intézmények által benyújtott 
átcsoportosítási javaslatokat. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat 
elfogadásra ajánlotta. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
463/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Dologi, egyéb folyó kiadási előirányzatát     megemeli   260 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Működési bevételi előirányzatát       megemeli    260 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
464/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Dologi kiadási előirányzatát      megemeli   1.010 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Működési bevételi előirányzatát       megemeli    1.010 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
465/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát   megemeli      295 e Ft-tal 
- Dologi kiadási előirányzatát      megemeli      205 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Működési bevételi előirányzatát       megemeli      500 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
466/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény előirányzatán belül: 
 - Támogatás értékű működési bevételi  előirányzatát  megemeli         4.000  e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- Személyi juttatás kiadási előirányzatát   megemeli         2.775 e Ft-tal 
- Munkaadói járulék kiadási előirányzatát               megemeli  225  e Ft-tal 
- Dologi és egyéb folyó kiadások kiadási előirányzatát megemeli        1.000 e Ft-tal 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
467/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése: 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
 Bevételi előirányzatán belül:                   
    Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli:                   1.500 eFt-al 
       (Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel) 
   Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli:               940 eFt-al 
   Véglegesen átvett működési célű pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 
                                                                                                  megemeli   373 eFt-al 
  Kiadási előirányzatán belül 
       Személyi juttatások előirányzatát csökkenti:                                       492 eFt-al 
       Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti:                    138 eFt-al 
       Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                         3.101 eFt-al 
       Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadást megemeli:         342 eFt-al 
Felelős: Siklósi István 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
468/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
  Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében, 
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                               megemeli 1150 eFt 
  (Elk. Áll. Pénzalapok - Munkaügyi Kp. – közhasznú támogatás) 
Intézményi működési bevételek előirányzatát   megemeli      9450 eFt 
  (Egyéb sajátos bevételek –    550 eFt) 
  (Intézményi térítési díjak – 6200 eFt) 
  (Áht.-n kívüli továbbszla. /gyógyszer, telefon/ - 1500 eFt) 
  (Áfa bevétel – 1200 eFt) 
és ezzel egyidejűleg szintén a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
kiadási előirányzatán belül: 
Felhalmozási kiadások előirányzatát  megemeli      767 eFt 
  EKG készülék, Fűkasza, Hallásvizsgáló készülék 
Dologi kiadások előirányzatát  megemeli    9833 eFt 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát  csökkenti    2950 eFt 
  (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázati forrása 
    helytelen soron lett a költségvetésben tervezve) 
- felhalmozási kiadás előirányzatát  csökkenti    1235 eFt 
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  (Korábbi előirányzat-módosítási kérelmünkben helytelenül, felhalmozásra került 
   a Juhász Gy. u.-i Idősek Otthona úszókapu + kerítés felújítása megkérve) 
- felújítási kiadás előirányzatát  csökkenti       329 eFt 
  (Korábbi előirányzat-módosítási kérelmünkben helytelenül, felújításra került 
   a muronyi Idősek Klubja épület karbantartása) 
és ezzel egyidejűleg szintén a kiadási előirányzatán belül: 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Felügyeleti szerv támogatás bevétel előirányzatát megemeli    2950 eFt 
- felújítási kiadások előirányzatát  megemeli    1235 eFt 
- dologi kiadások előirányzatát  megemeli       329 eFt 
Felelős: Siklósi István - polgármester 
              Kovács Edina - igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
V/20. Városi Közszolgáltató Intézmény előirányzat módosítása 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette a Városi Közszolgáltató Intézménynek a volt 
Bútoripari Rt. gépeinek, eszközeinek értékesítéséből keletkezett nettó bevétel, ill. buszváró 
takarítása címen bevételi előirányzat módosítási kérelmét. Mind két határozati javaslat 
elfogadását támogatta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
469/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
       Intézményi felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát            megemeli:      807 eFt-tal 
       Intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát                 megemeli:      284 eFt-tal                                                       
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát   megemeli:   1091 eFt-tal  
Felelős: Siklósi István polgármester  
               Fekete József igazgató               
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
470/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
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           Intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát           csökkenti:  „-„  405 eFt-tal                                                       
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti:  „-„ 405 eFt-tal  
Felelős: Siklósi István polgármester  
               Fekete József igazgató               
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/21. Városi rendezvények pályázat tartalékkeretébe helyezett összegről döntés 
 
 
Körösi Mihály képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke felolvasta bizottsága 
kérelmét, a 2011. évi Városi rendezvények pályázat tartalékkerete kerüljön megemelésre a fel 
nem használt pályázati összeggel.   
 
 
Harmati László képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a költségvetés általános 
tartalék alapjának megemelését kérte az összeggel. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Barna Márton, Körösi Mihály) 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
471/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi Városi rendezvények 
pályázati összegét csökkenti 80.000 Ft-tal az alábbi támogatás lemondások (- Mezőberényi 
Footbal Club 30.000,- Ft, Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület 20.000,- Ft, Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat 30.000,- Ft) alapján és 80.000 Ft-tal a 2010. évi 
költségvetés általános tartalék alapját megemeli. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
V/22. Városi Közszolgáltató Intézmény tárolóhely áthelyezése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos kérelmet. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
javaslata, hogy a volt Bútoripari Rt. telephely tésztagyár melletti részét használhassa az 
intézmény, de lekerítésre ne kerüljön sor.  
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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472/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részére ideiglenesen engedélyezi a volt Bútoripari Rt. telephelyen kijelölt tárolóhely 
(tésztagyár melletti rész) használatát anyagai, eszközei, gépei elhelyezésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
V/23. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító 

Okiratának módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző pontosított az előterjesztésben, a Társulásnak nem alapító okirat, 
hanem társulási megállapodás módosítása történik meg. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy minősített többségi szavazattal szükséges 
megszavazni a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítását. A megkeresés sürgőssége miatt kéri a döntéshozatalt. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
473/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Közép-Békési Térség” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását elfogadja, 
a Társulási Megállapodás aláírásával megbízza Siklósi István polgármestert. 
Felelős: Siklósi István polgármester              
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
V/24. Törvényességi észrevétel  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a törvényességi észrevétel az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ 2008. évi vezetői kinevezésére vonatkozó észrevétel, mely szerint a 
Közigazgatási Hivatal kifogásolja a képviselő-testület akkori döntését. A hozott két 
határozatot törvénysértőnek tartják a vezető személyének kinevezésére vonatkozóan. 
Bizottsági üléseken tárgyalva lett az észrevétel. Véleménynyilvánítást kért. Felhívta a 
figyelmet, hogy az SZMSZ értelmében egy hozzászólás 3 perces lehet, 1 témához egy 
hozzászólás mellett még egy alkalommal lehet 2 perc időtartamban hozzászólni. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselő ügyrendi javaslattal élt. A döntés meghozatalánál titkos 
szavazást kért az SZMSZ 26.§ (2) értelmében.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Szekeres Józsefné, Siklósi István, 
Barna Márton) mellett az alábbi határozatot hozta: 
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474/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Közigazgatási 
Hivatal hivatalvezetője által, a korábbi képviselő-testület 505/2008.(X.27.), valamint 
506/2008.(X.27.) számú határozataival kapcsolatban tett törvényességi észrevétel kérdésében 
titkos szavazással dönt. 
 
 
Körösi Mihály képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága a B) határozati javaslatot támogatta, a képviselő-testület ne fogadja el a 
törvényességi észrevételt. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, 
hogy bizottsága az A) határozati javaslat mellett voksolt. A képviselő-testület fogadja el a 
Hivatal észrevételét. 
 
 
Harmati László képviselő megköszönte, hogy a nyílt ülésen való tárgyalást megszavazták a 
képviselők, ha már „kivégzésről van szó, legalább legyen nyilvános kivégzés”, lássa 
mindenki. Sőt azt javasolja ne is legyen döntés, ne tárgyalja a testület az ügyet, az Ötv 
megcsúfolása, amit a Közigazgatási Hivatal tesz az önkormányzattal. Az Ötv nem teszi 
lehetővé, hogy egy adott határozatra kétszer tegyenek észrevételt. 2008-ban, az első 
észrevételt az akkori képviselő-testület 2009. januárban elutasította. A Közigazgatási Hivatal 
éljen a törvény adta jogával, peresítse az ügyet. A bíróság döntését mindenki tudomásul fogja 
venni. Most kimondani, hogy melyik a törvényes megoldás, ahhoz senki sem olyan jogász 
felkészültségű. A Közigazgatási Hivatal első észrevételénél azt jegyezte meg, hogy nem 
nyilatkoztak a pályázók arról, hogy nyílt ülésen lehet tárgyalni a pályázatukat. Valamennyi 
pályázat anyagában írásban megtalálható a nyilatkozatuk. Észrevételük még arra is irányult, 
hogy nincs megfelelő gyakorlat. Most azt is leírják, hogy nincs megfelelő végzettség sem és 
gyakorlat sem. Véleménye szerint a második észrevétel nem törvényes, ne is tárgyalja a 
testület. 
 
 
Siklósi István polgármester ügyrendi kérdésként vetette fel, hogy az újabb javaslatról is 
titkosan kell szavaznia a képviselőknek? Személy szerint nem értett egyet a napirend 
levételével, mert attól lett egy új Közigazgatási Hivatali törvényességi észrevétel, mert 
belevettek még egy olyan dolgot, ami nem volt benne az előzőben. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökének 
véleménye szerint, ügyrendi kérdésben nem kell titkosan szavazni. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Halász Ferenc, Harmati László) 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
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475/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta azon indítványt, hogy 
a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele ne legyen figyelembe véve, 
kerüljön le napirendről. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért arról, hogy a testület hozzászólást biztosít Onody 
Gyuláné érintett részére. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
476/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Onody Gyuláné, OPSKK 
igazgatójának, mint érintettnek, a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi 
észrevétele napirendnél szót adott. 
 
 
Onody Gyuláné az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy vissza 
lehet vonni vezetői megbízást, de akkor azt nagyon körültekintően kell megtenni. Az 
indoklásnak nem csak tényszerűnek, hanem okszerűnek is kell lennie. Legfelsőbb bírósági 
állásfoglalást olvasott fel: „Nem tekinthető érvényesnek az a visszavonás indok sem, amely 
bár formálisan jogszerűnek tűnik, a felmondás valódi okára tekintettel mégis rendeltetés 
ellenes. Ilyen eset különösen, ha a körülmények arra mutatnak, hogy a vezetői megbízás 
visszavonása a közalkalmazott jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési 
lehetőségének korlátozására, véleményének elfojtására irányul, vagy erre vezetett. 
Okszerűtlen a megbízás visszavonásának indoka akkor is, ha az ok nyilvánvaló válása és a 
megbízás visszavonása között hosszú idő telik el.” A másik, amire felhívja ez az állásfoglalás 
a figyelmet, hogy nem lehet diszkriminatív. A vezetői pályázattal kapcsolatban most az volt 
az állásfoglalás, hogy nem támasztotta alá megfelelő kinevezésekkel, illetve megbízásokkal 
azt, hogy mit dolgozott. Nem is kérte a testület, ennek előtte se kérte egyetlen egy pályázótól 
sem, sőt a Közigazgatási Hivatal sem kifogásolta soha, hogy ilyen anyagok és igazolások nem 
lettek a pályázat mellé csatolva.  Innentől azt gondolja, hogy formai okból el kellett volna 
utasítani mind a három pályázatot. Nem azért nem tette mellé az okmányokat, mert nem 
rendelkezik ilyenekkel, hanem azért, mert nem kérték. Tőle azt kérték szigorúan, amire 
felhívták a figyelmét, azt kellett leírnia, hogy a szakirányú főiskolai végzettségének megfelelő 
munkakörben dolgozott. Az volt a vélemény, hogy még annyira sem kellett volna 
részleteznie, mint ahogy azt megtette. Várta akkor, hogy esetleg a bizottsági ülésen 
rákérdeznek arra, hogy konkrétan milyen feladatokat, milyen munkákat végzett. Elég hosszú 
meghallgatás volt, és úgy gondolja, hogy a testület annak idején a bizalmát adta, igyekezett is 
megfelelni ennek a bizalomnak. Sokszor az a vád érte és éri, hogy a „zsíros” állásért 
kapaszkodik, tudható, hogy kevesebb a jövedelme, mint az általános iskolában volt. Azt 
gondolja, hogy az eljárás, ami folyik a Közigazgatási Hivatal részéről is, teljesen jogellenes, 
és nem veszi figyelembe azokat a jogi dolgokat, hogy mit jelent az alapító okiratban a 
szakmai feladat, stb. 
 
 
Siklósi István polgármester megvonta a szót, mivel bőven letelt a hozzászóláshoz biztosított 3 
perc. 
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Harmati László képviselő kihangsúlyozta, ha a Közigazgatási Hivatal azt mondja, hogy ez az 
eljárás félbeszakadt, akkor viszont neki, mint jogutódnak nincs módja, lehetősége újból 
észrevételeket tenni. Akkor meg kellett volna tenni az előzőt és azt folytatni, de nem hozzá 
tenni még, hogy a végzettség sincs meg. Onody Gyulánét lehet nem szeretni, lehet gúnyolni, 
lehet becsületsértést súrolóan, emberi méltóságot megsértően kifigurázni, de azt nem lehet 
mondani, hogy rosszul dogozott. Az intézményi beszámolóban is elhangzott, hogy 2010. 
három negyedévében 30%-al növelte az intézmény bevételét. Ennyi rendezvény, és ilyen sok 
látogatója az OPSKK-nak nem volt még 2007-ben sem. Megerősítette véleményét. A testület 
ne fogadja el az észrevételt, menjen a bíróságra a Közigazgatási Hivatal, a bíróság ki fogja 
mondani, igen vagy nem, és azt majd tudomásul kell venni. Annak idején a jegyző, az 
intézmény-felügyeleti vezető-főtanácsos, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, 
mindenki azt mondta, hogy megfelelő a három jelölt, a képviselők csak szavaztak.   
 
 
Kovács Edina képviselő megkérdezte a jegyzőtől, valóban jogszerűen jár el a Közigazgatási 
Hivatal ebben az ügyben? 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző kifejtette, hogy a kialakult helyzetben Tomka Mihálynak igaza van 
abban, hogy a Közigazgatási Hivatalnak el kellett volna menni a bírósághoz. A mostani 
észrevételnél a Közigazgatási Hivatal oldalakon keresztül írja, hogy nem jó a szakmai 
gyakorlat, illetve a végén megjegyzi, hogy nem jó a végzettség sem. Véleménye szerint, ha 
nem jó a végzettség, akkor már a szakmai gyakorlatot se kéne vizsgálni, mert ha nem jó a 
végzettsége Onodynénak, akkor egyáltalán érvénytelennek kellett volna nyilvánítani a 
pályázatát. Számára ez továbbra is kérdőjeles. Azt gondolja, és megerősítette a Békés Megyei 
Főügyészség is, hogy az igazgatónőnek a végzettsége rendben van. A szakmai gyakorlatnak 
az igazolásával kapcsolatban, hogy eljárásilag valami probléma van, azt nem tudja, mert nem 
erről szól a Közigazgatási Hivatalnak a levele. Az, hogy az előzőekben hogy volt, nem tudja, 
lehet rossz gyakorlatot folytatott a polgármesteri hivatal, a testület, akár a jegyző. Soha nem 
volt ezzel kapcsolatban észrevétel, esetleg ki kellett volna mondania a Közigazgatási 
Hivatalnak, hogy a pályázati kiírás sem jó. 
 
 
Kovács Edina képviselő jelezte, kérdése arra irányult, hogy a Közigazgatási Hivatal tehet-e 
még egyszer törvényességi észrevételt az ügyben? 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző elmondta, amikor 2008. december 29-én tett (december 31-én 
érkezett) észrevételt a Közigazgatási Hivatal, azért érdekes, ugyanis az akkori hatályos 
150/1992. évi  Kormányrendelet alapján december 31-ig a pályázó mind a szakmai gyakorlat, 
mind a végzettség alól felmentést kérhetett volna az aktuális oktatásügyi minisztertől. A 
jogszabály azt mondja, hogy a Közigazgatási Hivatal észrevételt tehet, és amennyiben a 
testület nem fogadja el, akkor bírósághoz fordulhat, de a jogszabály azt nem írja, hogy 
hányszor. Úgy gondolja, itt is azért van egy időintervallum, amit minden közigazgatási 
szervezetnek a jogszabály miatt be kellene tartania.  
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Siklósi István polgármester annyi pontosítást tett, hogy a pályáztató kérheti a minisztertől a 
mentességet, nem a pályázó. 
 
 
Barna Márton képviselő kérdése, hogy a jegyző ki kérte-e mint privátember,  a Közigazgatási 
Hivatal álláspontját?  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző válaszként közölte, munkatársaival együtt heti rendszerességgel 
kapcsolatban vannak a Közigazgatási Hivatallal. A Közigazgatási Hivatalban minden 
nagyobb településnek van egy összekötője.  2008-ban hivatalosan az önkormányzat december 
29-i dátummal, december 30. vagy 31-én kapott észrevételt. A Közigazgatási Hivatalnak 
jogosítványa, hogy amennyiben azt gondolja, hogy törvénysértő döntés születik az 
önkormányzatnál, észrevételt tehet, de a végső szót a bíróság fogja kimondani. 2008. október 
27-én született az igazgatóválasztásról döntés, novemberben szóban kapott tájékoztatást arról, 
hogy talán van valamilyen beadvány. Decemberben járt a Közigazgatási Hivatalban más 
ügyben, és ezzel az üggyel kapcsolatban is hagyott bent anyagokat. Van egy e-mail arról, 
hogy kérte, amennyiben valami gond és probléma van, akkor hivatalos értesítést kapjon az 
önkormányzat. Erre jött ki az észrevétel. Tóth Imre intézmény-felügyelővel január elején 
bementek a Közigazgatási Hivatalba egyeztetésre. Gyakorlatilag széttárták a kezüket, mert 
január 1-től megszűnt a hatáskörük. Annyit mondtak, ha egyszer visszakapják, majd lesz 
valami. 
 
 
Halász Ferenc képviselő azon az állásponton volt, hogy a Közigazgatási Hivatal forduljon 
jogorvoslatért bírósághoz. A képviselők pedig szavazáskor a lelkiismeretükre hallgassanak. 
 
 
További észrevétel nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester összegzésként elmondta, két határozati javaslat került 
megfogalmazásra, az Oktatási és Kulturális Bizottság és az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság egymásnak ellentmondó határozatot hozott. A képviselő-testületnek kell döntenie. 
A szavazás menetéről a jegyző t kérdezte. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy az SZMSZ alapján az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság két tagja fogja levezetni a titkos szavazást, melyről külön 
jegyzőkönyv készül. A szavazólapon az A) jelöléssel elfogadja, a B) jelöléssel nem fogadja el 
az észrevételt a szavazó. Érvényesen szavazni a körben, egymást metsző x vagy + jelöléssel 
lehet. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság a szavazás eredményét a 
jegyzőkönyvben meg fogja állapítani, azt a képviselő-testülettel közölni fogja. Gyakorlatig itt 
áttételesen a testület az A) vagy B) határozati javaslatot fogja elfogadni. A minősített 
többséghez a megválasztott képviselők több mint felének egyforma szavazata szükséges, mely 
jelen esetben 7 igen szavazat. 
 
 
Siklósi István polgármester a titkos szavazás idejére szünetet rendelt el. 
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Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
szavazás eredményét a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv alapján. A 11 érvényes 
szavazatból az A) javaslatra 9 képviselő, a B) javaslatra 2 képviselő szavazott.  
 
 
/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete./ 
 
 
A titkos szavazás eredményéről készült jegyzőkönyv alapján a képviselő-testület 1 
érvénytelen szavazat mellett, 9 igen és 2 ellenszavazattal (a titkos szavazáson leadott 
szavazatokkal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 
477/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Közigazgatási 
Hivatal Hivatalvezetője által a korábbi képviselő-testület 505/2008.(X.27.), valamint 
506/2008.(X.27.) számú határozataival kapcsolatban tett törvényességi észrevételét elfogadva, 
a jelzett határozatokat megsemmisíti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a vezetői megbízás 
visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátásával, valamint az új pályázati kiírásnak a 
Képviselő-testület decemberi ülésére történő előterjesztésével. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal, illetve a decemberi testületi ülés 
 
 
V/25. Egyéb bejelentés 
 
 
Barna Márton képviselő több javaslattal élt: 
- A képviselők egyeztessék körzeteikben felvetődött problémákat, a város érdekében ezeket 

összefogva, koncepcióba terjesszék elő. A közérdeket érintő eseményekről, média útján 
adjanak tájékoztatást, sajtótájékoztató tartására is szükség lenne. 

- Nagyon régi álma, hogy a sportolók, sportvezetők jutalmazva legyenek, hiszen 
Mezőberényben rengetegen sportolnak, igen széles és színes a paletta. Megérdemelnék 
páran, hogy ha még csak erkölcsileg is, de elismerésben részesüljenek.  

- A tűzijáték elmaradása folytán megmaradt 275 eFt-ból egy olyan alapot kellene létrehozni, 
ami a lakossági káreseményeknek az enyhítésére szolgálna. Ennek kidolgozását meg 
szeretné tenni, amennyiben a képviselők támogatnák. 

 
 
Siklósi István polgármester a bejelentéssel kapcsolatban arra kérte a képviselőket, írásban 
jelezzék hasonló elképzeléseiket a testület munkájának segítése, illetve a város jobbítása, 
szebbítése érdekében. Decemberi ülésig ezt tegyék meg környezetükben, hogy össze lehessen 
fogni az elképzeléseket. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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478/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a képviselők a 
decemberi testületi ülésig írásban nyújtsák be a testület munkáját segítő, a város fejlődését 
érintő, jobbító javaslatokat, elképzeléseket. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal, illetve a decemberi testületi ülés 
 

 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy Békés megye főjegyzője küldött megkeresést, 
amelyben kéri, hogy a következő évi megyei önkormányzati munkatervhez javaslatait 2010. 
december 10-ig tegye meg az önkormányzat.  
Az önkormányzat saját, 2011. évre meghatározott munkatervhez is kérte a javaslatok leadását 
december 10-ig.  
A képviselő-testület közmeghallgatást tart december 10-én, amelynek témája a belvíz-, 
csapadékvíz-elvezetés kérdése, illetve az önellátás lehetőségei Mezőberényben. 
A soron következő testületi ülés időpontja: december 20.  
 
Megköszönte a jelenlévők közreműködését, a képviselők munkáját, és az ülést befejezettnek 
nyilvánította. A képviselők zárt ülésen folytatják munkájukat.  
 
 

k.m.f. 
 

  
 
                Siklósi István                                                             Dr. Baji Mihály  
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