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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. március 28-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 vendégeket, üdvözölte a Kábel TV nézıit, 
képviselıket. 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 Kovács Edina és Harmati László képviselıket. 
 
 
 
Siklósi István polgármester az ülés napirendjét ismertette a kiküldött sorrend szerint. Az 
egyéb bejelentéseknél a Föld napjával kapcsolatos tájékoztatás hangzik el, valamint a zárt 
ülésen is lesz egy szóbeli bejelentése. Kérte a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének 
elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
139/2011./III.28./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    463/2010.(XI.29.)sz.,   464/2010.(XI.29.)sz., 
   465/2010.(XI.29.)sz.,   466/2010.(XI.29.)sz.,   467/2010.(XI.29.)sz.,    468/2010.(XI.29.)sz., 
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   469/2010.(XI.29.)sz.,   470/2010.(XI.29.)sz.,   471/2010.(XI.29.)sz.,   511/2010.(XII.20.)sz.,  
   512/2010.(XII.20.)sz., 513/2010.(XII.20.)sz.,  514/2010.(XII.20.)sz.,  515/2010.(XII.20.)sz.,  
   516/2010.(XII.20.)sz., 517/2010.(XII.20.)sz.,  518/2010.(XII.20.)sz.,  519/2010.(XII.20.)sz.,  
   11/2011./I.31./sz.,        21/2011./I.31./sz.,          28/2011./I.31./sz.,         29/2011./I.31./sz.,  
   30/2011./I.31./sz.,        31/2011./I.31./sz.,          32/2011./I.31./sz.,          33/2011./I.31./sz.,  
   34/2011./I.31./sz.,        35/2011./I.31./sz.,          36/2011./I.31./sz.,          37/2011./I.31./sz., 
   38/2011./I.31./sz.,        39/2011./I.31./sz.,          40/2011./I.31./sz.,          41/2011./I.31./sz., 
   42/2011./I.31./sz.,        43/2011./I.31./sz.,          44/2011./I.31./sz.,          45/2011./I.31./sz., 
   46/2011./I.31./sz.,        47/2011./I.31./sz.,          48/2011./I.31./sz.,          49/2011./I.31./sz.,  
   50/2011./I.31./sz.,        51/2011./I.31./sz.,          52/2011./I.31./sz.,          53/2011./I.31./sz., 
   82/2011./II.28./sz.,       83/2011./II.28./sz.,        100/2011./II.28./sz.,       101/2011./II.28./sz., 
   102/2011./II.28./sz.,     103/2011./II.28./sz.,      108/2011./II.28./sz.,       110/2011./II.28./sz.,  
   111/2011./II.28./sz.,     113/2011./II.28./sz.,      116/2011./II.28./sz.,      122/2011./III.07./sz., 
   123/2011./III.07./sz.,   124/2011./III.07./sz.,      125/2011./III.07./sz.,    126/2011./III.07./sz., 
   127/2011./III.07./sz.,   128/2011./III.07./sz.,      131/2011./III.07./sz.,    133/2011./III.07./sz.,  
   134/2011./III.07./sz.,   135/2011./III.07./sz.,      136/2011./III.07./sz.      lejárt határidejő 
   határozatok végrehajtásáról. (69 db határozat) 
      II/2. Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, 
              tervek a jövıre, a társulási megállapodás felülvizsgálata (78/2011.(II.28.) sz.hat.) 
      II/3. Beszámoló az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos intézkedésekrıl 

(98/2011.(II.28.) sz. hat.) 
      II/4. Szociális földprogram 99/2011.(II.28.) sz. hat.) 
      II/5. Fenntartói jogok átadásáról állapot jelentés (7/2011./I.31./sz. hat.) 
      II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl:  

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

      II/7. Munkagép értékesítésébıl származó bevétel felhasználása (531/2010.(XII.20.)sz. hat.) 
III./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl 
IV./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
V./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról 
VI./ Közbeszerzési terv elfogadása 
VII./ Szociális ellátások felülvizsgálata  
VIII./ Állattartási rendelet felülvizsgálata 
IX./ Bejelentések 

IX/1. Önkormányzati rendeletek módosítása 
IX/2. 2011. évi vízterhelési díj mértékének jóváhagyása 
IX/3. Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és 

tandíjak megállapításának szabályairól szóló 33/2005.(VI.27.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása 

      IX/4. Kisebbségi önkormányzatok rendkívüli támogatása  
      IX/5.A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról rendeletalkotás, és a 

14/1997.(IV.21.) MÖK számú rendelet hatályon kívül helyezése 
      IX/6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

18/2008,(V.26.) MÖK számú rendelet módosítása 
      IX/7. A gyermekvédelem helyi rendszerérıl rendeletalkotás, és a 20/2006.(V.29.) MÖK 

számú rendelet hatályon kívül helyezése 
      IX/8. 2/2010.(II.23.)sz.  MÖK rendelet módosítása  Mezıberény Város Önkormányzata 

2010. évi költségvetésérıl. 
      IX/9. Az OPSKK 2010. évi tevékenység értékelése és a 2011. évi munkaterve 

IX./10. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosítása 
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      IX/11. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat SZMSZ módosítása 
      IX/12. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Szakmai programjának módosítása 
      IX/13. Kálmán Fürdı 2011. évi belépıjegy árainak megállapítása 
      IX/14. Törlési jegyzék az OPSKK könyvtárának elhasználódott dokumentumairól 
      IX/15. Vis maior támogatás igénylése 

IX/16. Egyéb bejelentés 
           - Föld napja rendezvény 

X./ Zárt ülés 
      X/1. Premi İrök Kft. ajánlata 
      X/2. Soul Light Kft. újabb ajánlata 
      X/3. Városi honlap fejlesztése 
      X/4. Mezei Tiborné mezıberényi lakos méltányossági ápolási díj tárgyában benyújtott 
              Fellebbezése 
      X/5. Telefonrendszer fejlesztése 

X/6. Szóbeli elıterjesztés – Károlyi és Társa Kft. 4/5. hrsz-ú ingatlan ügye (szóbeli) 
X/7. Egyéb bejelentés 
       - Tájékoztatás  könyvvizsgálói szerzıdéskötésrıl (szóbeli) 

 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.                       
   
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2011. február 28-i és a március 7-i rendkívüli zárt testületi 
ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
140/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. február 28., valamit a március 
7-i zárt testületi 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. Írásban nem érkezett kérdés a 
beszámolóhoz. Kérte annak elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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141/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
             
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl     
 
 
II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a    463/2010.(XI.29.)sz.,   464/2010.(XI.29.)sz., 
   465/2010.(XI.29.)sz.,   466/2010.(XI.29.)sz.,   467/2010.(XI.29.)sz.,    468/2010.(XI.29.)sz., 
   469/2010.(XI.29.)sz.,   470/2010.(XI.29.)sz.,   471/2010.(XI.29.)sz.,   511/2010.(XII.20.)sz.,  
   512/2010.(XII.20.)sz., 513/2010.(XII.20.)sz.,  514/2010.(XII.20.)sz.,  515/2010.(XII.20.)sz.,  
   516/2010.(XII.20.)sz., 517/2010.(XII.20.)sz.,  518/2010.(XII.20.)sz.,  519/2010.(XII.20.)sz.,  
   11/2011./I.31./sz.,        21/2011./I.31./sz.,          28/2011./I.31./sz.,         29/2011./I.31./sz.,  
   30/2011./I.31./sz.,        31/2011./I.31./sz.,          32/2011./I.31./sz.,          33/2011./I.31./sz.,  
   34/2011./I.31./sz.,        35/2011./I.31./sz.,          36/2011./I.31./sz.,          37/2011./I.31./sz., 
   38/2011./I.31./sz.,        39/2011./I.31./sz.,          40/2011./I.31./sz.,          41/2011./I.31./sz., 
   42/2011./I.31./sz.,        43/2011./I.31./sz.,          44/2011./I.31./sz.,          45/2011./I.31./sz., 
   46/2011./I.31./sz.,        47/2011./I.31./sz.,          48/2011./I.31./sz.,          49/2011./I.31./sz.,  
   50/2011./I.31./sz.,        51/2011./I.31./sz.,          52/2011./I.31./sz.,          53/2011./I.31./sz., 
   82/2011./II.28./sz.,       83/2011./II.28./sz.,        100/2011./II.28./sz.,       101/2011./II.28./sz., 
   102/2011./II.28./sz.,     103/2011./II.28./sz.,      108/2011./II.28./sz.,       110/2011./II.28./sz.,  
   111/2011./II.28./sz.,     113/2011./II.28./sz.,      116/2011./II.28./sz.,      122/2011./III.07./sz., 
   123/2011./III.07./sz.,   124/2011./III.07./sz.,      125/2011./III.07./sz.,    126/2011./III.07./sz., 
   127/2011./III.07./sz.,   128/2011./III.07./sz.,      131/2011./III.07./sz.,    133/2011./III.07./sz.,  
   134/2011./III.07./sz.,   135/2011./III.07./sz.,      136/2011./III.07./sz.      lejárt határidejő 
   határozatok végrehajtásáról. (69 db határozat) 
 
 
Siklósi István polgármester a 69 db tudomásulvételt igénylı határozat elfogadását szavazásra 
bocsátotta, mivel a beszámolóhoz a képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
142/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 463/2010.(XI.29.)sz.,   
464/2010.(XI.29.)sz., 465/2010.(XI.29.)sz., 466/2010.(XI.29.)sz., 467/2010.(XI.29.)sz.,    
468/2010.(XI.29.)sz., 469/2010.(XI.29.)sz., 470/2010.(XI.29.)sz., 471/2010.(XI.29.)sz.,   
511/2010.(XII.20.)sz., 512/2010.(XII.20.)sz., 513/2010.(XII.20.)sz., 514/2010.(XII.20.)sz.,  
515/2010.(XII.20.)sz., 516/2010.(XII.20.)sz., 517/2010.(XII.20.)sz., 518/2010.(XII.20.)sz.,  
519/2010.(XII.20.)sz., 11/2011./I.31./sz., 21/2011./I.31./sz., 28/2011./I.31./sz.,  
29/2011./I.31./sz., 30/2011./I.31./sz., 31/2011./I.31./sz., 32/2011./I.31./sz.,          
33/2011./I.31./sz., 34/2011./I.31./sz., 35/2011./I.31./sz., 36/2011./I.31./sz.,          
37/2011./I.31./sz., 38/2011./I.31./sz., 39/2011./I.31./sz., 40/2011./I.31./sz.,          
41/2011./I.31./sz., 42/2011./I.31./sz., 43/2011./I.31./sz., 44/2011./I.31./sz.,          
45/2011./I.31./sz., 46/2011./I.31./sz., 47/2011./I.31./sz., 48/2011./I.31./sz.,          
49/2011./I.31./sz., 50/2011./I.31./sz., 51/2011./I.31./sz., 52/2011./I.31./sz.,          
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53/2011./I.31./sz., 82/2011./II.28./sz., 83/2011./II.28./sz., 100/2011./II.28./sz.,       
101/2011./II.28./sz., 102/2011./II.28./sz., 103/2011./II.28./sz., 108/2011./II.28./sz.,       
110/2011./II.28./sz., 111/2011./II.28./sz., 113/2011./II.28./sz., 116/2011./II.28./sz.,      
122/2011./III.07./sz., 123/2011./III.07./sz., 124/2011./III.07./sz., 125/2011./III.07./sz.,    
126/2011./III.07./sz., 127/2011./III.07./sz., 128/2011./III.07./sz., 131/2011./III.07./sz.,    
133/2011./III.07./sz., 134/2011./III.07./sz., 135/2011./III.07./sz., 136/2011./III.07./sz. lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szól beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, tervek 

a jövıre, a társulási megállapodás felülvizsgálata (78/2011.(II.28.) sz.hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, hogy Bélmegyer polgármesterének 
szóbeli kérése alapján még egy hónappal el kellene napolni a napirendet. Kérte a határozati 
javaslat megszavazását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
143/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 501/2010.(XII. 20.) számú 
határozatát úgy módosítja, hogy „Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai 
Bélmegyer községgel, tervek a jövıre, a társulási megállapodás felülvizsgálata” napirendet 
Bélmegyer Község polgármesterének kérésére elnapolja, azt a 2011. áprilisi ülésén tárgyalja 
meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
II/3. Beszámoló az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos intézkedésekrıl 

(98/2011.(II.28.) sz. hat.) 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Az ülésre elıterjesztésre 
került egy rendelet-tervezet az adósságkezelési szolgáltatásról. Három bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, módosító javaslataik a bizottsági kiegészítıkben szerepelnek, melyet 
felolvasott. Személy szerint olyan javaslattal élt, hogy a 3.§ (2) bekezdésében a lakásnagyság 
személyenként m2-ben kerüljön meghatározásra.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy határozati javaslattal fog élni a napirendhez a 
bizottsági elnökök véleménynyilvánítása után. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elıvezette, hogy 
bizottsága alaposan áttárgyalta a rendelet-tervezetet, az alpolgármesternek sok munkája van 
benne. Bizottsága javaslata az, hogy módosításaik eredeti elıterjesztésnek legyenek tekintve, 
és készüljön most már konkrét felmérés a bevonható családok számáról a lakbér és a vízdíj 
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hátrálékosok körébıl, és kik azok, akik vállalják. Véleményük szerint igen kevés lesz a 
támogatható családok száma. Törvényi elıírások is nehezíthetik a megvalósítást, pl. a 
Humánsegítı és Szociális Szolgálatnál lenne egy tanácsadó személy, nem tisztázott még, 
hogy kellene-e neki ehhez képesítést szereznie.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke jelezte, 
hogy ülésükön a Szociális és Egészségügyi Bizottság kiegészítését eredeti elıterjesztésként 
tárgyalták meg. Bizottsága olyan javaslattal élt, hogy a polgármester úr az adósságkezelési 
szolgáltatásban résztvevık esetében kérdezze meg a Békés Megyei Vízmővek Zrt-tıl, mennyi 
a víz- és csatornahasználati díjtartozásuk. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a lakosság tájékoztatása 
érdekében elmondta, hogy az állam már 1993. óta segíteni szeretne az adósságba jutottakon. 
Az önkormányzatnál két adósságtipus került szóba, a víz- és csatornadíj tartozás, illetve a 
lakbértartozás. Az önkormányzat maximálisan 300 eFt adósságot tudna kezelni. Az adósnak 
vállalnia kell a tartozás 25%-ának megfizetését. Bizottsága javasolja a rendelet 
továbbtárgyalását.  
 
 
Siklósi István polgármester is kiemelte, hogy az önkrományzat egy olyan rendszert szeretne 
kialakítani, ami segít a bajbajutott adósoknak. Természetesen csak azokon lehet segíteni, akik 
sajátmaguk is tenni akarnak azért, hogy az adósságokból kikeveredjenek. A rendelet 
megalkotásáig még sok tenni való van, ennek érdekében határozati javaslatot ismertett, melyet 
szavazásra bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
144/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
kiegészítıiben tett javaslatokat, valamint az alpolgármester által tett kiegészítést eredeti 
elıirányzatnak tekintve tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja az adósságkezelési szolgáltatás 
bevezetését. A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az 
adósságkezelési szolgáltatásban résztvevı víz és csatornahasználati díjtartozással rendelkezı 
személyek esetében adatkéréssel forduljon a Békés Megyei Vízmővek Zrt. irányába. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Szekeres Józsefné alpolgármester 
Határidı: 2011. május 31. 
 
 
II/4. Szociális földprogram (99/2011.(II.28.) sz. hat.) 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Erıforrás Minisztérium 
megbízásából minden évben pályázat kerül kiírásra a szociális földprogram mőködtetésének 
támogatására. A pályázat célja a háztartás, mint szociális és gazdasági egység 
jövedelemszerzı képességének erısítése, a szociálisan hátrányos helyzető inaktív, vagy 
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tartósan alacsony jövedelmő háztartások gazdasági aktivitása, tevékenységük bıvítése 
értékteremtı munka lehetıségének biztosításával. A környezı településeken érdeklıdve, 
földterületeket adtak használatra vetımag biztosításával a szociálisan rászoruló embereknek. 
Mezıberényben ezt úgy lehetne megoldani, mivel az önkormányzat nem tud földterületet 
biztosítani, hogy mindenki a saját háztartásában rendelkezésre álló földterületet használná. 
Ebben az évben még nem került kiírásra a pályázat, a pályázat beadásánál szükséges, hogy 
helyi rendelete legyen az önkormányzatnak. Az elıterjesztett rendelet-tervezetet a bizottságok  
tárgyalták, további módosítások az utólag kiosztásra került redelet-tervezetben átvezetésre 
kerültek, melyet eredeti elıterjesztésként kért kezelni. Pénzösszeg nem került még 
megállapításra, olyan döntés született, hogy legyen megvárva a pályázat kiírása. A hatályba 
lépés idıpontjáról is késıbb lehet dönteni, a következı ülésre pedig a rendelet mellékletei is 
kidolgozásra kerülnek. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy 
bizottsága a szociális földprogramról szóló elıterjesztést még nem tartotta elfogadhatónak. A 
növénytermesztési részt a családi támogatásra javasolják bevezetni, nem pedig az ipari mérető 
termelésre. Kerüljön átdolgozásra a rendelet a háztáji gazdaságok támogatására, legyen egy 
korlát beépítve, mert a rendeletben elıírt feltételek alapján, 57 eFt alatt keresı család a 
városban 400-500 biztosan van, ha meg lesz hírdetve jelentkezésre, nem lehet teljesíteni sem a 
növénytermesztés, sem a kis állattenyésztés területén. Javaslatuk, hogy a program csak 
próbaként legyen bevezetve és csak akkor tud az önkormányzat pályázni rá, ha a pályázat 
kiírásra kerül,  illetve a költségvetésbıl elkülöníthetı erre a célra pénz. Valószínő, hogy a 
növénytermesztési rész ebben az évben nem tud megvalósulni az idı rövidsége miatt. Kérték, 
hogy kerüljön kidolgozásra egy kérelemnyomtatvány, meghatározva azok mellékleteiben, 
hogy mit kell beadni a kérelmezéshez. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, 
bizottsága már a Szociális és Egészségügyi Bizottság szakmai javaslatai ismeretében tárgyalta 
az elıterjesztést. Továbbtárgyalásra alkalmasnak tartják a rendele-tervezetet azzal, hogy a 
kérelemnyomtatvány kerüljön elıterjesztésre, illetve az együttmőködési megállapodás is 
kerüljön a rendelet függelékébe. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megállapította, mivel 
pályázat nincs még kiírva, nincs elkésve a testület a döntéshozatallal. Bizottsága is a 
továbbtárgyalás mellett voksolt, legyen bevezetve, ha lehetıség adódik, a rászorultak 
kapjanak munkalehetıséget, támogatást. 
 
 
Siklósi István polgármester a továbbtárgyalás érdekében határozati javaslatot ismertetett, 
melynek elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az laábbi határozatot hozta: 
 
145/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális földprogramról szóló 
elıterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, 
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valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság kiegészítéseivel együtt megtárgyalta, 
tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja. A Képviselı-testület kéri Szekeres Józsefné 
alpolgármestert, hogy a kérelemnyomtatvány és mellékletei, valamint az együttmőködési 
megállapodás kerüljön meghatározásra, illetve pontosításra.  
Felelıs: Szekeres Józsefné alpolgármester 
Határidı: 2011. május 31. 
 
 
II/5. Fenntartói jogok átadásáról állapot jelentés (7/2011./I.31./sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Jelezte, hogy az anyaghoz 
csatolásra került a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájától, Kákay István 
igazgató részérıl érkezett levél, amely változtat az eddigi elképzeléseken, mivel kérik a 
Luther utcai tagóvoda ingatlanának teljes tulajdonjogát. Az ülésen jelen van az I. ker. 
Evangélikus Egyház lelkésznıje, aki bejelentette, hogy szeretne hozzászólni a napirendhez. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozta: 
 
 
146/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Lázárné Skorka Katalin lelkésznınek, 
mint érintettnek, a „Fenntartói jogok átadásáról állapot jelentés” napirendnél szót adott. 
 
 
Lázárné Skorka Katalin lelkésznı röviden összefoglalta a mezıberényi I. ker. Evangélikus 
Egyház álláspontját a Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda átvételével 
kapcsolatban. A tagóvoda zökkenımentes átvételét szeretnék megvalósítani, 75 gyermekkel 
és a jelenleg ott dolgozó felnıttekkel kívánják az újjá szervezett óvodát mőködtetni. Erre 
viszont a jelenlegi területen és korszerőtlen épületben nincs lehetıség. Az új fenntartóra 
ugyanis szigorúbb szabályok érvényesek, mint a jelenlegire. A mőködés feltételeinek 
fokozatos megteremtésére lehetıség van, bıvítésre, felújításra kell számítani (Közoktatási 
törvény 79. §). A megállapodás-tervezet március 18-án került tárgyalásra,  amikor az 
önkormányzat részérıl elhangzott, hogy az elıírt beruházásokhoz a késıbbikben nem tud 
semmiféle, % arányban sem hozzájárulni. Kivéve a pályázati lehetıségeket, amik azonban 
igen bizonytalanok. Mivel az átszervezés kapcsán ezek után minden anyagi teher az egyházat 
érintené, ésszerő kérésnek tartja a tulajdonjog átadását. Több tízmillió Ft-os beruházást kell 
véghez vinni, egyházuk ezt akkor teheti meg, ha saját ingatlanára fordíthatja az összeget. Az 
önkormányzatnak a tagóvoda átadásával éves szinten 10 millió Ft-os megtakarítása lehet, 
tehát anyagi kár semmiképpen nem érné. Bármilyen határozat születik, történelmi jelentısége 
lesz. Amennyiben zöld utat adnak az egyház kérésének, Mezıberényben elindulhat egy jó 
folyamat a közoktatás megújulása terén. Sok százan, de a városban élı keresztények 
bizonnyal számítanak a képviselık bölcs döntésére.  
 
 
Siklósi István polgármester a képviselık véleményét kérte a tulajdonba adásról. Véleménye 
szerint egyetlen egy képviselı sem gondolja, hogy elvileg ellene lenne egy világnézeti 
elkötelezettségő nevelés indításának az óvodában, pusztán a részleteknek a pontosítása jelent 
gondot. Érdekességként idézett a Népszava újságból, miszerint Mezıberény átadta iskoláját 
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az egyháznak. A hír annyiban igaz, hogy tárgyalás folyik, de nem iskola, hanem óvoda 
átadásról, és abban is más a helyzet a cikkben leírtaktól, hogy nem az önkormányzat akar 
megszabadulni, akarja átadni az óvodát az egyháznak, hanem az egyház kéri az egyik 
tagintézmény ingatlanait használatra, hogy ott egy új óvodát tudjon indítani, ami 
világnézetileg elkötelezett lenne. A testületnek döntenie kell, hogyan tovább. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke az új fejlemények miatt 
szükségesnek tartotta a további tárgyalásokat, valamilyen megegyezésnek kellene születnie. A 
gondot most az jelenti, hogy a meglévı m2-en miként lehet a törvény által támasztott 
elvárásokat teljesíteni. Bizottsága határozati javaslatát elfogadásra jónak tartotta. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kifejtette, az új elıírás 
szerint egy gyermekre 3 m2 területet kell számolni, ennek alapján a tagóvodában 75 gyermek 
helyett csak 50 gyermek vehetı fel az óvoda átadása után. Bizottsági ülésen kérte a lelkésznı, 
hogy a felújításhoz, bıvítéshez az önkormányzat is járuljon hozzá. Az önkormányzat az 
óvoda épületére nem tud költeni. Akadály lesz az is, hogy az ingatlan alapterületének és a 
zöldterületnek nagyobbnak kell lenni annál, mint ami most rendelkezésre áll. A tulajdonjog 
átadás egy új kérés, errıl most nem tud a testület dönteni, további tárgyalás szükséges. 
Személy szerint támogatni fogja az átadást megfelelı garanciával, a dolgozók átvételével. A 
tárgyalásnál felvetné, hogy esetleg egy csereingatlant kapjon az önkormányzat az egyháztól. 
 
 
Kovács Edina képviselı a további tárgyalások mellett voksolt, több pontosításra váró kérdés 
van. Az ingatlan területének bıvíthetıségére nem lát lehetıséget. Felvetıdött, hogy az egyház 
másképp gondolja, mint az önkormányzat a dolgozók jogviszonyának rendezését.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke az új 
fejleményekkel szembesülve is a továbbtárgyalást javasolta, hiszen korábban minden 
bizottság egyhangúlag támogatta azt, hogy az egyház Mezıberényben mőködtethessen 
óvodát.  
 
 
Nagy Sándor képviselı kérdése, hogy az ingatlan tulajdonjogának átadása estén megfelelı 
lesz-e az ingatlan és a zöldterület mérete, tudja majd az egyház 75 gyermekkel üzemeltetni az 
óvodát? 
 
 
Barna Márton képviselı is a továbbtárgyalást kérte, most nem lehet döntést hozni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megkérdezte, hogy a Luther u. 9. szám alatt lévı óvodai 
gondnokság irodahelyiségét és a tornatermet is tulajdonba kérnék? A tornaterem pályázat 
útján lett kialakítva, azt minden óvoda használja, egyáltalán átadható-e? 
 
 
Lázárné Skorka Katalin lelkésznı válaszként közölte, a megosztási vázrajz szerinti 1790 m2-
nyi területet kérnék, amin csak  az óvoda épülete van.  
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Kovács Lászlóné képviselı felolvasta Kákay István irodaigazgató levelébıl, hogy a 
dolgozókat jogutódlás nélkül kívánják alkalmazni, és a végkielégítés az önkormányzat 
feladata. Az eddigi tárgyalások arról szóltak, hogy jogutódlással vegyék át a dolgozókat és ez 
az önkormányzatnak plusz kiadásába ne kerüljön. Nehéz helyzetbe hozták a képviselıket 
ezzel, mert eddig elviekben mindenki egyetértett az átadással, de a gyakorlati kivitelezés miatt 
most messzebb került a megoldás. Egy régi óvodáról van szó, megér-e ilyen procedúrát, 
felújítást. Nincs-e pályázati lehetıség egy új óvoda építésére? Mikor van a beiratkozás az 
óvodákban, meddig nem késı a döntés? Amennyiben most nem lesz döntés, a következı 
nevelési évre (szeptember) fel tud-e készülni az egyház? Személy szerint az új fejlemények 
ismeretében nem tartja egyértelmőnek a támogatás megadását. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, május 31-e az utolsó idıpont, ameddig az 
önkormányzatnak döntését meg kellene hoznia. A bizottságok üléseiken valamennyien 
támogatták a megállapodás-tervezet tovább tárgyalását. A testület 7/2011.(I.31.)sz. határozata 
taglalja, hogy milyen feltételek mellett történjen meg az átadás, amennyiben bármilyen 
módosítás történik majd, ezt a késıbbiekben hatályon kívül kell helyezni. Véleménye szerint 
is, most tovább kell folytatni a tárgyalásokat az új felállás értelmében, annak érdekében, hogy 
milyen lépések legyenek, pl. a tulajdonjog átadásában.  Határozati javaslatot ismertetett, 
melyet kért megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
147/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a fenntartói jogok átadásáról szóló 
állapot jelentésrıl készített elıterjesztést -az I. Ker. Evangélikus Egyház részére történı, 
Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda átadására vonatkozóan- leveszi napirendrıl 
azzal, hogy új fejlemények miatt tovább tárgyalást tart szükségesnek. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. áprilisi testületi ülés 
 
 
Siklósi István polgármester kihangsúlyozta, a képviselı-testületben a szándék meg van az 
egyház kérése felé, szeretnének olyan megoldást találni, amely mind a gyerekek, mind a 
szülık szempontjából jó lenne, ehhez idı kell. 
 
 
II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl:  
         - Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint Polgármester által hozott döntések 
         - Oktatási és Kulturális Bizottság által hozott döntések 
 
 
Siklósi István polgármester azzal kérte elfogadni a beszámolót, hogy a polgármester által 
hozott döntéseknél a temetési kölcsön támogatásra nyújtott összege  helyesen 120.000 Ft. 
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Hozzászólás nem hangzott el a képviselık részérıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
148/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
beszámolójukat a jelenlévık tájékoztatása érdekében arról, hogy a bírálatok miként történtek 
meg. A döntések kipostázása megtörtént, az egyesületek reagálása ezután történhet meg. 
Kérte a képviselık részérıl elfogadni a beszámolót. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
149/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/7. Munkagép értékesítésébıl származó bevétel felhasználása (531/2010.(XII.20.)sz. hat.) 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a Városi 
Közszolgáltató Intézmény jelentését, az eladott gépekbıl 396 eFt többletbevétele 
realizálódott. Az intézmény igazgatója arra kéri a Képviselı-testületet, hogy járuljon hozzá 
ahhoz, hogy az értékesítésbıl származó bevételt kiegészítve, az intézmény költségvetésébıl  
egy újabb munkagép, vontató beszerzésére fordíthassa. Bizottsága támogatta a kérést, az 
elıterjesztett határozati javaslatokat kéri megszavazni. 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy az intézmény egy használt, de még jó állapotban 
lévı gép vásárlását tervezi. Az intézmény igazgatójától megkérdezte, hogy az értékesítésbıl 
befolyt összegben csak a három munkagép ára, vagy a pótkocsi eladásból származó bevétel is 
benne van? 
 
 
Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója válaszként elmondta, a pótkocsi 
eladási ára is szerepel 80 eFt +ÁFA összegben, a zetor tartozékaként lett értékesítve. 
 
 
Barna Márton képviselı kérdése, milyen munkagépet szándékozik vásárolni az intézmény? 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy vontató vásárlására kerül sor, amennyiben a testület 
támogatja a kérést. Szavazásra bocsátotta a két határozati javaslatot. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
150/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 531/2010.(XII. 20.) sz. határozat 
végrehajtása alapján gépértékesítésbıl származó bevétel - 1.356 e Ft – Városi Közszolgáltató 
Intézmény által történı felhasználáshoz hozzájárul, és felhatalmazza az intézmény 
igazgatóját, hogy legfeljebb nettó 1.630 e Ft- erejéig – utólagos beszámolási kötelezettség 
mellett – munkagépet szerezzen be. 
Felelıs: Fekete József igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
151/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
 - Felhalmozási bevételi elıirányzatát      megemeli   1.695 e Ft-tal 
- Dologi kiadási elıirányzatát      csökkenti      343 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
 - Felhalmozási kiadási elıirányzatát      megemeli    2.038 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a napirendhez megjelent vendégeket, Ladányi Zoltán 
kapitányságvezetıt, valamint a beszámoló készítıjét Jakusovszki Zoltán ırsparancsnokot. 
 
 
Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok összefoglalta az érdeklıdık tájékoztatása érdekében az 
írásos anyagban leírtakat. 2010-ben is azt tartották a legfontosabb feladatuknak, hogy úgy 
végezzék el munkájukat, hogy a Mezıberényben élı lakosság biztonságban éljen, nyugodtan 
ki tudjon menni az utcára, ne legyen közbiztonságilag rossz érzete. Feladataikat a vonatkozó 
törvények, jogszabályok, belsı normatívák és a lakosság által kapott információk, 
észrevételek alapján törekedtek végrehajtani. Számára az a legfontosabb, hogy a lakosság 
miként ítéli meg a rendırırs munkáját, meg vannak-e elégedve. A bőncselekmények és 
jogsértı cselekmények számát szeretnék a lehetı legkisebbre csökkenteni. A 
bőncselekmények száma két év távlatában 28%-al csökkent, és ezzel a tendenciával 
elégedettek. Az ismertté vált bőncselekmények közül a személy elleni bőncselekmények 
száma, valamint a közrend elleni bőncselekmények száma jelentısen csökkent. Ez pozitív 
irányba befolyásolja a Mezıberényben élık szubjektív biztonságérzetét. A vagyon elleni 
bőncselekmény kategóriában van némi emelkedés, de ezt a számot növelte az a 13 
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bőncselekmény, amelynek kivizsgálása még 2009-ben került elrendelésre, de egy sajátságos 
statisztikai formából adódóan csak 2010-ben kerültek regisztrálásra. A bőncselekményi 
kategóriák közül az egyik legsúlyosabb és a köznyugalmat negatív irányba befolyásoló 
cselekmény a rablás, ahol kiemelt hangsúlyt fektetnek továbbra is a nyomozás 
eredményességére. 2010-ben két esetben történt rablás. Az egyik esetnél az elkövetıket kettı 
órán belül elıállították, ırizetbe vételük megtörtént. Az elızetes letartóztatásukra indítványt 
tettek a városi ügyészségre, a bíróság a letartoztatást elrendelte, majd úgy hozott jogerıs 
ítéletet, hogy egy percig sem voltak szabadlábon az elkövetık, és több évre büntetés 
végrehajtási intézetbe kerültek. Hasonló eljárási cselekménynek volt köszönhetı az, hogy a 
2008-ban elkövetett hétrendbeli rablást elkövetı személyek, ugyancsak még jelenleg is fogva 
vannak tartva. Összesen 6-7 olyan fı van, aki rablás miatt még jelenleg is börtönbüntetését 
tölti, 7-8 éves tételekrıl van szó. Egyértelmően megállapítható volt az is, hogy ezek a 
személyek nem csak rablást követtek el, hanem személy elleni erıszakos cselekményt, a 
közbiztonságra irányuló garázdaságot, és más egyéb olyan cselekményt, amely 
nyugtalaníthatja Mezıberény lakosságát. A jövıben is azon lesznek, hogy a bőncselekményt 
elkövetık ki legyenek vonva a „forgalomból”. 
A tulajdon elleni szabálysértések esetében 2010. augusztus 19-ig az önkormányzat járt el, 
jegyzıi hatáskörrel, azóta Kormányrendelettel ezt az eljárást a rendırségre ruházták át. Ennek 
megfelelıen a rendırség teljes hatáskörrel, kivizsgálva, felderítve az ügyeket, összesen 2010. 
évben, 33 esetben folytatott le tulajdon elleni szabálysértést, amelyek közül a törvény erejébıl 
adódóan négyszer történt ırizetbe vétel. Elmarasztaló határozatát meghozta a Békési Városi 
Bíróság, a négy fıbıl senkit nem zártak el. Érezhetı azonban egyfajta pozitív elıre mozdulás, 
talán mérséklıdtek a tulajdon elleni szabálysértések. 
Nagyon fontosnak tartja, hogy a rendırség, amiben tud, hirtelen és gyorsan intézkedik, 
minden bejelentésre reagál.  
A közlekedési balesetek száma ugyan növekedett, de a sérüléssel végzıdı közlekedési 
balesetek száma stagnált. Sajnos két halálos kimenetelő közlekedési baleset is történt. Az 
egyik keresztezı irányba haladó jármővek ütközésébıl adódott, a másik pedig rosszullét miatt 
következett be.  
A kerékpáros és gyalogos közlekedıknél még mindig elég sok szabálysértést tapasztalnak. Jó 
lenne, ha a kerékpárosok autodidakta módon önmagukat képeznék a közlekedési szabályokra. 
Mezıberényben egy nagyon jól kiépített kerékpárútrendszer van, lehetséges ott közlekedni. A 
gyalogosoknál kétféle közlekedési szabálysértés a leggyakoribb, a tilos jelzésen áthaladás és a 
gyalogjárda ellenére az úttesten történı közlekedés. Továbbiakban is ellenırizni fogják a 
szabályok betartását, és ha szükséges helyszíni bírsággal, vagy feljelentéssel fognak élni. 
Nagyon fontosnak tartotta megelızést. A prevenció az egyik olyan témakör, amiben nagyon 
hisz. A két legveszélyeztetettebb korosztállyal, a gyermekekkel és az idıskorúakkal sokat kell 
foglalkozni. Az iskolában rendszeresen jelen vannak, rendezvényeket tartanak. Beindították 
2010-ben a Dada programot harmadikos és hatodikos osztályok részére. Szülıi értekezletekre, 
osztályfınöki órákra hajlamosak elmenni és felhívni a problémákra a figyelmet. Az idısekkel 
nyugdíjas klubban, idısek otthonában és közvetlen találkozások alkalmával tudnak 
kommunikálni. Az úgynevezett tanyalátogatási programot is tovább kívánják folytatni. A 
megelızés tekintetében legnagyobb jelentısége az össznépi felnıtt társadalomnak van 
(példamutatás,). A legjobb megelızés a felderítés, ehhez kell a lakosság is. Kellenek azok a 
kerékpárosok, gyalogosok, jármővezetık, akik betartják a közlekedési szabályokat, kellenek 
azok a gépkocsivezetık, akik amennyiben leparkolnak, nem hagynak jól látható helyen 
értékeket a gépkocsiban.  
Munkájukhoz nagy segítséget nyújt a Polgárır Egyesület, közös szolgálattal, önálló 
szolgálattal, figyelı szolgálattal. Köszöni a Polgármesteri Hivatal munkáját, az 
önkormányzati intézmények vezetıinek tevékenységét, mindenkivel szoros és jó 
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munkakapcsolat van. A Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatójával napi kapcsolatban 
vannak, ı az a személy, aki polgármester úr megbízásából a Békési Rendırkapitányságon 
havonta megtartott „kistérségi fórumon” képviseli Mezıberény város lakosságát, és 
észrevételeivel segíti a tevékenységet. Az egészségügy szolgálatnak is köszönet jár, hiszen 
számtalan esetben gyors és azonnali intézkedésével meggyorsította munkájukat.  
Megköszönte Mezıberény lakosságának is, hogy segítette számtalan esetben a rendırség 
munkáját. A képviselı-testület minden egyes tagjával megbeszélte milyen észrevételek 
vannak körzeteikben, és segítségüket ajánlotta fel minden tekintetben. 
Reményét fejezte ki, hogy 2011-ben is jól fogják végezni munkájukat, amely a lakosság iránti 
bizalom évében fog telni. Kérte munkájuk további támogatását, és beszámolójának 
elfogadását.  
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést. 
 
 
Körösi Mihály képviselı a beszámolót jónak tartotta. A közlekedési balesetek kimutatásánál  
hiányolja, hogy a balesetek helyileg hol történtek nagyobb számban. A Kodály, Jeszenszky és 
Hunyadi utca keresztezıdésében átláthatatlan forgalmi helyzet van, nehéz a közlekedés.  
 
 
Harmati László képviselı megköszönte a szép, látványos anyagot. Megköszönte, hogy 
személyesen is meghallgatta az ırsparancsnok úr a képviselıket, kérésük visszaköszön a 
beszámolóban is. Az ismeretlen bőncselekmények számának csökkenése jó hír, a vagyon 
elleni bőncselekmények száma sajnos a szociális válság miatt növekszik. Magasabb a 
szondáztatási hajlam a rendırség részérıl, ennek ellenére jó eredmény, hogy kevesebb az ittas 
vezetık száma, javult a jogkövetı magatartásuk a gépkocsivezetıknek. Érdekesnek tartotta 
azt a kimutatást, ahol korosztály, nemenkénti, lakóhelyhely szerint vannak az elkövetık 
felsorolva. Kérdése, hogyan lehet csökkenteni azon bőnelkövetık számát, akik csak azért 
jönnek a településre, hogy lopást kövessenek el? Annyit tudott megtenni az önkormányzat, 
hogy rendelkezett a házalótevékenységek tiltásáról. Kérdése továbbá, hogy milyen a hangulat 
az ırsön belül, hiszen várhatóan a korkedvezményes nyugdíjkorhatárt el fogják törölni, 
tovább kell szolgálni. 
 
 
Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok válaszként elmondta, hogy közlekedési baleseti 
ponttérképet vezetnek. A 47-es fıközlekedési út az az útszakasz a városban, ahol a legtöbb 
közlekedési baleset történik (a külterületi részen is), valamint a belvárosi rész az, ahol egy-
egy kisebb koccanással történnek balesetek. A városban két kiemelkedıen veszélyes 
csomópont van, egyik a Kodály, Jeszenszky, Hunyadi utcák keresztezıdése, másik a Kálvin 
téri rész. Mindegyik felülvizsgálata indokolt lenne, de egyelıre ezzel kell együtt élni, nem 
minden napos a balesetek bekövetkezése. Fokozott veszélyt jelent az, hogy a 46-os számú 
fıútvonal betorkollik a 47-es fıközlekedési útba, ez egy fokozott jármőjelenlétet okoz, 
amelyet jelzılámpás keresztezıdéssel irányít a technika. Minden közlekedést javító 
intézkedésen jelen szeretnének lenni, hozzájárulva a kialakításhoz.  
Annak, hogy a rendırırs kiemelt hangsúlyt fektet a bejövı, illetve kimenı útszakaszoknak a 
fokozott ellenırzésére, kettıs szerepe van. Az egyik a közlekedési szabálysértık kiszőrése, a 
másik pedig az utazó bőnözık kiszőrése.  A Mezıberényi Rendırırsön jó a hangulat, fiatal az 
állomány, azzal vannak elfoglalva, milyen munka áll elıttük, hogy tudják az ügyeket 
felderíteni. 



 15

 
 
Barna Márton képviselı örömmel olvasta az anyagban a lakossághoz közelítést. A jelenlévı, 
látható rendıröknek szabálysértés visszatartó hatása van. Örömmel tapasztalta, hogy a város 
perifériáján is többször megjelennek a rendırök a polgárırséggel együtt, visszatartva ott is a 
jogellenes magatartást.   
 
 
Halász Ferenc képviselı kifejtette, hogy személyesen meg van elégedve a rendırség 
munkájával. Beszélgetés során felvetette, hogy a kerékpárosokat el lehetne-e látni 
fényvisszaverı, villogó eszközökkel, annak árát esetleg a bírság összegébe beépíteni, így 
biztos lenne a kerékpár kivilágítása, a helyszínt elhagyva már használni kellene. A lakosok 
figyelmét arra hívta fel, hogy a portájuk elıtt a fák belógó ágait vágják le, ne kényszerüljenek 
a gyalogosok emiatt az úttesten közlekedni. 
 
 
Kovács Edina képviselı igényesen összeállított, részletes anyagnak tartotta a rendırség 
beszámolóját. Megnyugtató számára, hogy a házasság, család és ifjúság elleni 
bőncselekmények száma csökkenı tendenciát mutat. Intézményének, a Városi Humánsegítı 
és Szociális Szolgálatnak a rendırséggel a megelızési tevékenységben, az idıskorúak 
védelme érdekében, illetve a Családsegítı Gyermekjóléti Szolgálat programjaiban van szoros 
együttmőködése. A rendırség együttmőködési készsége példaértékő, köszönet érte. 
 
 
Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok válaszként elmondta, hogy a kerékpárosok tekintetében 
továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szabálysértıket kiszőrjék. A 
helyszíni bírságolásnál sajnos nem tudnak beiktatni semmilyen eszközök biztosítását, még ha 
az a lakosok érdekeit is szolgálná. Akciókat tudnak szervezni, hogy kedvezı áron lehessen 
hozzájutni olyan alkatrészekhez, amelyek a közlekedés biztonságát szolgálnák. Több olyan 
kerékpáros is van, aki már többször fizetett ki helyszíni bírságot, és még mindig nem vásárolt 
kerékpárvillogót.  
A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálattal valóban jó munkakapcsolatuk van. A 
jelzırendszeres értekezleteken történı megjelenésükkel, a további kapcsolattartással 
lényegesen hozzá tudnak járulni a prevencióhoz. Köszöni az együttmőködést.  
Az emberközeliséget fontosnak tartja, a rendırtıl azt várja el, hogy aktívan vegyen részt a 
város életében.  
 
 
Harmati László képviselı újra átnézve az anyagot, jelezte, hogy nincs benne felderítés mutató, 
az ismeretlen bőncselekmény hány %-ának elkövetıje vált ismertté. Az elmúlt évben a Békési 
Rendırkapitányságnál a felderítés mutatót tekintve Mezıberény elsı helyen állt. 
 
 
Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok megerısítette, hogy a Békési Rendırkapitányság évek óta 
Békés megye legeredményesebben mőködı kapitánysága, így volt ez 2010-ben is.  
 
 
Siklósi István polgármester összefoglalásként megállapította, hogy a beszámoló szerint a 
rendırırs javuló statisztikával dolgozik. Egyeztetés történt egy térfigyelı-rendszer 
kiépítésérıl, valószínőleg nagyon sokat jelentene az átutazó, átmenı bőnözéssel szemben, és a 
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közbiztonsággal kapcsolatban jelentıs elırelépés lehetne. A testület errıl tárgyalni fog, a 
megvalósítással remélhetıleg segíteni lehet a város közbiztonságának javítását.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester azon túl, hogy személyesen megköszönte a 
rendırség munkáját, határozathozatalt kért a képviselıktıl a beszámoló elfogadásáról. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
152/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszöni a Mezıberényi 
Rendırırsnek, hogy a város lakói érdekében eredményes munkát végez, az ırs 2010. évi  
tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a Polgárır Egyesület részérıl érkezett Szota Róbert 
elnököt, vendégeket. 
 
 
Szota Róbert a Polgárır Egyesület elnöke az írásos beszámolójukhoz kiegészítésként 
elmondta, az egyesület 2010-ben teljesíteni tudta a 2009. évben meghatározott munkatervben 
meghatározottakat, hogy a közterületi szolgálat megnövekedésével aktívan kivegye részét a 
közterületen elkövetett jogsértések visszaszorításában. Taglétszámuk 74 fı, tagjaik a Polgárır 
törvényben elıírtak alapján látják el szolgálataikat. Önálló szolgálati órájuk 2586 volt, a 
rendırséggel közös szolgálati óra 581. Örömmel számolt be arról, hogy az egyesület 2010-
ben 600 eFt támogatást nyert az Országos Polgárır Szövetség által kiírt pályázaton, ebbıl a 
pénzbıl vásároltak egy terepjáró gépkocsit. Továbbra is folytatják a polgárırök egységes 
formaruhával történı ellátását, így kifejezve hovatartozásukat. 2011-ben az Országos Polgárır 
Szövetség a kistelepülések közbiztonságának javítását tőzte ki célul, Békés megye 17 millió 
Ft-ot kapott ennek megvalósításhoz. Szeretnének pályázni, ezzel is elısegítve Mezıberény 
közbiztonságának javítását. Továbbra is részt vesznek a városi rendezvényeken, 
ünnepségeken. A lakosság biztonságérzetének növelése céljából gyakori szolgálatot látnak el 
a jövıben is, cél a meglévı javak megóvása, rongálás megakadályozása. A kerékpárok egyedi 
azonosítóval való megjelölése továbbra is folytatódik, a kerékpárokat begravírozzák, 
adatbázisban betárolják, a kerékpár eltőnése esetén a rendırség részére az adatot át tudják 
adni. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy a polgárırség talán kiegészítı feladatot végez, 
de a lakosság szolgálatában legalább annyira fontos, mint amit a rendırség végez. A 
jelenlétükkel segítenek a közbiztonság megteremtésében. Az önkormányzat mezııri 
tevékenységét is jelentıs mértékben segítik, több alkalommal közösen járıröznek, tartanak 
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bejárásokat a külterületeken. Az egyesületnek nincs megfelelı irodahelyisége, erre lehetséges 
megoldásként határozati javaslatot fog elıterjeszteni. 
 
 
Harmati László képviselı megköszönte a polgárırök munkáját, a rendırség eredményes 
munkájában is szerepet játszik az egyesület jelenléte. További jó munkát kívánt nekik. 
 
 
Halász Ferenc képviselı is megköszönte az egyesület munkáját, tudni kell, hogy a tagok a 
szabadidejüket feláldozva látják el a szolgálatot. Minden elismerés részükre, és további jó 
munkát kívánt. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a beszámolóval kapcsolatban megjegyezte, hogy az egyesület a 
2010. évi tevékenységrıl számol be, de a bevételek és kiadások a 2009-es évrıl szólnak. Nem 
áll rendelkezésre 2010-es adat az egyesületnek? Munkájuk elismerésre méltó, szükség van 
rájuk, biztos, hogy sokat segít a lakosság jó közérzetének biztosításához.  
 
 
Szota Róbert a Polgárır Egyesület elnöke válaszként elmondta, hogy a 2010. évi 
költségvetésük nem lett kirészletezve. A Polgármesteri Hivatal részérıl 162 eFt támogatást 
kaptak, valamint további bevételi forrásokat jelentettek a magánvállalkozóktól, cégektıl, 
magánszemélyektıl kapott támogatások, SZJA felajánlások. Pótolni fogják a kimutatást. 
 
 
Siklósi István polgármester, mivel több hozzászólás nem hangzott el, két határozati javaslatot 
terjesztett a testület elé elfogadásra. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Kovács Lászlóné) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
153/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Polgárır Egyesület 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2010. évi tevékenységérıl 
szóló beszámolót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
154/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megvizsgálja a Mezıberényi Polgárır 
Egyesület civilek házában történı térítésmentes elhelyezésének lehetıségét. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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V./ napirend 
 
Tárgy: Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte az Önkéntes Tőzoltó Egyesület elnökét Halász 
Józsefet, Csipke Ferenc parancsnokot, és megjelent vendégeket. 
 
 
Halász József az Önkéntes Tőzoltó Egyesület elnöke elmondta, hogy a beszámolójuk teljes 
részletességgel tartalmazza a tavalyi évben végzett munkájukat, a városi honlapnak és az 
internetnek köszönhetıen szinte minden eseményükrıl számot kaphattak a lakosok. A leadott 
elıterjesztéshez képest annyi változás történt, hogy a bevételi terv elképzelésében egy 
„lyukat” ütött az Oktatási és Kulturális Bizottság, fájó hogy 60 eFt pályázati pénzt nem ítéltek 
oda az egyesületnek. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke reagált az elmondottakra. 
A bizottság úgy döntött, hogy az egyesület részére elég két utat támogatni, nem pedig négy 
külföldi utat. Ebben az évben Mezıberény fogja vendégül látni a testvérvárosokat, úgy 
gondolták, hogy az a mennyiségő támogatás, ami a bizottság rendelkezésére áll, inkább arra 
fordítódjon, hogy a jelenlévı testvérvárosok képviselıi kapjanak ebédet, szállást. Személy 
szerint az egyesület munkáját példaértékőnek tartja, nagy munkát végeznek. Külön öröm, 
hogy a fiatalság körében is terjesztik nézeteiket, eszméiket és gyızködik a szülıket is, hogy 
fontos szerepe van a tőzoltók jelenlétének a városban. További munkájukhoz sikereket kívánt. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı ismertette, hogy a polgármester úrral részt vettek a március 5-i 
közgyőlésen, ahol az Önkéntes Tőzoltó Egyesület beszámolt az elızı évi munkájáról. Az 
egyesület az önkormányzat támogatásához képest meg tízszerezte a költségvetését, amit 
részben pályázati pénzekbıl sikerült hozzá tenni. Mára már a városban ennek a kiemelten 
közhasznú szervezetnek van a legtöbb fiatal tagja. A közgyőlésen a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság is elismeréssel szólt az egyesület munkájáról. Véleménye 
szerint Mezıberényben szükség van olyan szervezetre, akik megelızı munkát tudnak végezni 
a hivatásos tőzoltóság kiérkezéséig. Ez a munka szakértelmet igényel, köszönet illeti önzetlen 
munkájukat. 
 
 
Harmati László képviselı alaposnak tartotta az írásos anyagot. Ahhoz képest, hogy nyolc 
évvel ezelıtt az egyesület a megszőnés határán volt, ma igen életképesek, költségvetésük jó, 
pénzmaradvánnyal rendelkeznek minden évben. A beszámolóból lehet látni, hogy a tőzoltók 
rengeteget dolgoznak, önkéntesen végzik a munkát, köszönet illeti a tevékenységüket. 
Érdeklıdött arról, hogy az elmúlt évben a vállalkozók támogatásából befolyt 750 eFt  
összeghez képest most 1.270 eFt-tal számolnak ebben a válságos helyzetben, reális ez az 
összeg? A szolgáltatások bevétele is 200 eFt-ra van tervezve a korábbi 44 eFt-tal szemben. Jó 
munkát kívánt a továbbiakban is az egyesület tagságának. 
 
 
Halász József az Önkéntes Tőzoltó Egyesület elnöke válaszként elmondta, hogy az 
egyesületnek tavaly négy külföldi útja volt, idén is kimennek Szovátára a csantavéri 
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tőzoltókkal. A hármas testvérvárosi kapcsolatot ilyen módon ápolják, még ha saját költségen 
is. Az Oktatási és Kulturális Bizottságtól megítélt két pályázati pénzt köszönettel fogadják, 
bízik benne, hogy elég lesz két vendégcsapat fogadására. A gronaui tőzoltók igen szép 
számmal fognak jönni, remélhetıleg az önkormányzat is tud szállást, étkezési lehetıséget 
biztosítani. A közgyőlésen jelenlévı szakemberek pozitívan ítélték meg az egyesület 
munkáját, ık a szakmai részt nézik. Nekik fontos az, hogy a tagok képzettek legyenek, a 
felszerelés biztonságot nyújtson. Valóban sok a fiataljuk, tudják, hogy másképp nem lehet 
ilyen szervezetet fenntartani. A tagság létszáma 45, ebbıl 29 vonuló tőzoltó van. Van olyan 
eset is, hogy hívásra nem tudnak kimenni, mert az embereik dolgoznak, önkéntesként nincs 
ellátási kötelezettségük, de ha tudnak megjelennek. Az egyesületnek van pénzmaradványa, ezt 
ki kell mutatni, de tudni kell, lesz két pályázat, ahova önerıt kell biztosítani. Az egyesület 
munkája egyre inkább a katasztrófavédelem irányába mozdult el, most a víz okozott több 
gondot. A városvezetést dicséri, hogy a belvízeknél szinte nem is kaptak riasztást. A 
betervezett kiadásokra az 1.270 eFt együttmőködési megállapodásokkal le van biztosítva, bár 
nem jelenti azt, hogy meg is valósul. A szolgáltatási bevételnél ebben az évben fagallyazásra 
van vállalásuk, kb. 160 eFt értékben.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tudatta, hogy az egyesület 
40eFt-ot kért a gronaui tőzoltók vendégül látására, meg is ítélte részükre a bizottság. A 
szovátai tőzoltó vendéglátására 30 eFt-ot kértek, meg is kapták. 
 
 
Siklósi István polgármester azzal zárta le a napirendet, hogy mint polgármester részt vett az 
egyesület közgyőlésén, ott is elmondta, hogy munkájukat stabil mőködés, növekvı létszám 
mellett végzik. Az elnök úr szavaival „hobbi” tevékenységet folytatnak. Véleménye az, hogy 
ahol ilyen hobbi tevékenységet folytató emberek vannak, ott jó polgármesternek lenni. 
Javasolta határozatban megköszönni a tőzoltók munkáját, beszámolójuk elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
155/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2010. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Siklósi István polgármester mindhárom szervezet beszámolójával kapcsolatban fontosnak 
tartotta kiemelni, hogy nem csak a feladatot ellátó rendırök, polgárır, tőzoltó egyesületi tagok 
érdemelnek nagy köszönetet, hanem a mögöttük lévı családok is. 
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy: Közbeszerzési terv elfogadása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a közbeszerzési tervet megtárgyalta a Pénzügyi, 
Gazdasági-, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, és mindkét bizottság 
elfogadását javasolta. A terv a honlapon megjelentetésre került. Az intézményvezetık a mai 
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nap folyamán lettek felkérve, hogy a saját intézményükre vonatkozó közbeszerzési terveket 
készítsék el, amennyiben jogszabályi elıírások vonatkoznak rájuk. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
156/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény, valamint az Önkormányzat közbeszerzésekrıl szóló Szabályzata alapján 
Mezıberény Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a 2011. évi Közbeszerzési terv jelenjen meg 
a városi honlapon. 
Felelıs:  Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VII./ napirend 
 
Tárgy: Szociális ellátások felülvizsgálata  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elıadta, hogy a 
beszámoló nagy részét Kovács Edina, a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója 
végezte. Nagy Sándor képviselı volt a kezdeményezı. Részletes anyag került a képviselık elé 
az ellátásokról. Minden kötelezı feladatot ellát szociális területen az önkormányzat, kivéve a 
pszichiátriai betegek nappali ellátását, de ezt két egyesület elvégzi a városban. Táblázatokban 
nyomon követhetıek a kimutatások, mit finanszíroz az önkormányzat, illetve mit az állam. 
Személy szerint kérte, hogy a szociális ellátásoknál kerüljön kimutatásra a gyermekjóléti 
ellátás is, sıt leírásra kerülhetett volna az ingyen tankönyv és ingyen étkezık száma és 
összege.  Egy javításra hívta fel a figyelmet, méltányossági alapon közgyógyellátásban nem 
egy, hanem tíz fı részesült.  Javasolta a határozati javaslat megszavazását. A tájékoztató 
honlapra történı megjelenésérıl gondoskodni kell, illetve kivonatos ismertetést  adni róla a 
Hírmondó újságban.  
 
 
Kovács Edina képviselı nem kívánt kiegészítéssel élni a napirendhez. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a bérpótló juttatások esetében megemlítette, hogy 388 fı részére 122 
millió Ft kerül kifizetésre, országos szinten is „irdatlan” pénzek mennek el. Munkahelyeket 
kell teremteni Magyarországon. 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy Mezıberény összességében, éves szinten 59-60 
millió Ft-ot tesz hozzá a szociális ellátásokhoz.  
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Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
javaslatát az elhangzott  kiegészítésekkel, ismertetett javítással bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
157/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztett szociális ellátásokról 
és gyermekvédelmi kedvezményrıl készült tájékoztatást a kiegészítésekkel együtt elfogadja. 
Az elıterjesztésben tervezettként szereplı szociális földprogram és adósságkezelési program, 
mint lehetıség szerepel az anyagban. A tájékoztató honlapra történı megjelenésérıl 
gondoskodni kell. 
Felelıs:  Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VIII./ Állattartási rendelet felülvizsgálata 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, mivel elıreláthatólag április 6-án fogja a Kormány 
elfogadni az állatvédelmi tárgyú Kormányrendeletet, ezért a testületi döntést is el kellene 
napolni. Az errıl szóló határozati javaslat megszavazását kérte.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
158/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 501/2010.(XII. 20.) számú 
határozatát úgy módosítja, hogy az „Állattartási rendelet felülvizsgálata” napirendet – 
figyelemmel a 1308/2010. (XII. 23.) Korm. határozatra – a központi jogszabályi módosítások 
hatálybalépéséig elnapolja, azt legkésıbb a 2011. májusi ülésén tárgyalja meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint.   
 
 
IX./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
IX/1. Önkormányzati rendeletek módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a Kormányhivatallal történt egyeztetés ismeretében 
kerülne pontosításra két önkormányzati rendelet. A szippantott szennyvíz kezelési és tisztítási 
díjának a meghatározását nem az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 23/2003. (XI. 24.) számú 
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önkormányzati rendeletben, hanem a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások 
kötelezı igénybevételérıl szóló 14/2002.(VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 
mellékletében kell szabályozni.  
A Békés Megyei Vízmővek Zrt.-nek az árkialakításával, illetve a költségelemzésével 
kapcsolatban 2011. december 31-ig további egyeztetések kerülnek lefolytatásra. Egyébként a 
pontosítások, módosítások a testület által meghatározott díjakat nem érintik. A véleményezı 
bizottságok javasolták a rendeletek módosítását. 
 
 
Észrevétel nem hangzott el, a polgármester a rendeletek módosítását szavazásra bocsátotta, 
melyek megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
7/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

 
az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló  
23/2003. (XI. 24.) számú önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. - 

módosításáról 
 
/A rendelet szó szerint szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
8/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

 
a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl  

szóló 14/2002.(VI.24.) számú önkormányzati rendelet - a továbbiakban: R. - 
módosításáról 

 
/A rendelet szó szerint szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
IX/2. 2011. évi vízterhelési díj mértékének jóváhagyása 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a testületnek meg kell hoznia a határozati 
javaslatban foglalt árakat, mert amennyiben nem fogadja el, akkor az önkormányzatnak kell 
kifizetni a különbözetet. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke az érdeklıdött  
tájékoztatása érdekében ismertette az írásos elıterjesztést. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a 
határozati javaslat elfogadását javasolja. A díjak az elmúlt évihez képest nem nıttek. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
159/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés 
Megyei Vízmővek Zrt. által a vízterhelési díj 2011. április 1-tıl bevezetendı mértékére tett 
javaslattal az alábbiak szerint: 
Lakossági csatornaszolgáltatást igénybe vevı fogyasztó által fizetendı:                  8,00 Ft/m3+ÁFA 
Önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevı fogyasztó által fizetendı:          8,00 Ft/m3+ÁFA 
Hatósági csatornadíjat fizetı igénybe vevı által fizetendı:                                      12,00 Ft/m3+ÁFA 
Szippantott ( kihordásos ) szennyvíz után fizetendı:                                                18,00 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 
 
 
IX/3. Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak 

megállapításának szabályairól szóló 33/2005.(VI.27.) számú önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a rendeletben szerepelt a Pedagógiai Szakszolgálat 
térítési díja is, de természetesen a mezıberényi tanulóknak nem kellett fizetni. A bélmegyeri 
tanulók után Bélmegyer Község Önkormányzat fizette meg a térítési díjat. A 
Kormányhivatallal történt egyeztetés után a Pedagógiai Szakszolgálat díjai kikerülnének a 
rendeletbıl, a Közoktatási törvény alapján így nem szabályozható. A gyakorlat ugyanaz 
maradna, a mezıberényi tanulók nem fizetnének, a bélmegyeriek után önkormányzatuk fizeti 
meg a díjat. Két pontosítás történt a tervezetben, a felülvizsgálat során módosításra kerültek 
még azon tételek is, amelyek az elmúlt idıszak jogszabály változásai miatt szükségessé 
váltak. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta, megalkotásához 
minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
9/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak 

megállapításának szabályairól szóló  
33/2005.(VI. 27.) számú önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. - 

módosításáról 
 
/A rendelet szó szerint szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
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IX/4. Kisebbségi önkormányzatok rendkívüli támogatása  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, az elmúlt ülésen ismertetve lett, hogy a kisebbségi 
önkormányzatok kevesebb állami támogatásban részesülnek. Ennek áthidalására, 
kompenzációjára kérelemmel fordult a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a képviselı-
testülethez. Az ülésen elhangzott, hogy egyet lehet érteni a problémával úgy, hogy a testület 
valamennyi kisebbségi önkormányzatot azonos elvek alapján támogat (90/2011./II.28./sz. 
határozat). Az írásos elıterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
megtárgyalta, az elıterjesztéstıl eltérı határozati javaslattal élt, melyet a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság támogatott. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke olyan 
javaslatot kért elfogadni a képviselıktıl, hogy a kisebbségi önkormányzatok az áprilisi ülésre 
vezessék le tételesen azt, hogy a normatíva csökkenés milyen kötelezıen ellátott feladatokat 
veszélyeztet. Ennek függvényében kívánja a Képviselı-testület megvizsgálni, hogy miben tud 
segítséget nyújtani a kisebbségi önkormányzatoknak. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Barna Márton) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
160/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri a mezıberényi  kisebbségi 
önkormányzatokat, hogy az áprilisi testületi ülésig írják le tételesen, mely közfeladataik 
ellátásában korlátozza ıket az állami támogatás csökkentése. Ennek függvényében kívánja a 
Képviselı-testület megvizsgálni azt, hogy miben tud segítséget nyújtani a kisebbségi 
önkormányzatoknak. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              érintett kisebbségi önkormányzatok elnökei 
Határidı: 2011. áprilisi testületi ülés 
 
 
IX/5.A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról rendeletalkotás, és a 14/1997.(IV.21.) 

MÖK számú rendelet hatályon kívül helyezése 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette, hogy 2011. január 1-tıl a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több pontban változott, ezért volt szükséges a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/1997.(IV.21.) MÖK számú 
rendeletet felülvizsgálni. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a módosítás szinte 
a teljes rendeletet érinti, ezért szükségesnek tartották, hogy egy új rendelet kerüljön 
megalkotásra a régi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejőleg. A rendelet tervezetben 
a bérpótló juttatásra jogosultak részére elıírásra került a lakott ingatlanjaik rendben tartása is. 
Ennek a teljesítésnek az ellenırzését egy hatósági személynek kellene végeznie. 
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Siklósi István polgármester a rendelet megalkotását kérte, amely rendelkezik a 
14/1997.(IV.21.) MÖK számú rendelet hatályon kívül helyezésérıl is. A rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
10/2011. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete 

 
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
IX/6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

18/2008,(V.26.) MÖK számú rendelet módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı közölte, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatást küldött 
arról, hogy a decemberben elfogadott rendelet egy-két pontban jogszabálysértı, ezeket kellett 
korrigálni. Jogszabályi elıírás értelmében a térítési díjak felülvizsgálatát évente kétszer meg 
kell tenni. A szükséges módosítások elkészültek, a mellékletekben a térítési díjak aktualizálva 
lettek.  
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által tett pontosításokat 
ismertette a bizottsági kiegészítıbıl, melyek eredeti elıterjesztésként kezelendıek.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy 
bizottsága határozati javaslattal is élt a testület felé. A rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza az 
idısek otthonában elhelyezettek térítési díját, melynél lényeges emelkedés mutatkozik. 
Legyen felhívva a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat vezetıjének figyelme, hogy a 
fizetıképes kereslet megtartása érdekében törekedjenek a takarékosabb gazdálkodásra, 
vizsgálják meg az önköltség csökkentésének lehetıségét. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet megalkotását, melynek megalkotásához minısített 
többségi (7 igen) szavazat szükséges, majd a határozat meghozatalát kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
11/2011.(III.29.) számú önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet – továbbiakba: R. – módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
161/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a fizetıképes kereslet megtartása 
érdekében felkéri a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy törekedjenek 
takarékosabb gazdálkodásra, vizsgálják meg az önköltség csökkentésének lehetıségét. 
Felelıs: Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
IX/7. A gyermekvédelem helyi rendszerérıl rendeletalkotás, és a 20/2006.(V.29.) MÖK 

számú rendelet hatályon kívül helyezése 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény módosult, a helyi rendeletet négyévente kötelezı 
felülvizsgálni. Az elmúlt idıszak hiányosságai, valamint jogszabályváltozások pontosításokra 
kerültek a rendelet-tervezetben. Nagy segítségére volt a munkában a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnöke, valamint a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat 
igazgatója. Három véleményezı bizottság tárgyalta a tervezetet, kisebb korrigálások történtek 
értelmezések, pontosítások miatt, melyet eredeti elıterjesztésként kérne kezelni.  
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet megalkotását kérte, amely rendelkezik a 
20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet hatályon kívül helyezésérıl is. A rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
12/2011.(III.29.) számú önkormányzati rendelete 

 
a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 

IX/8. 2/2010.(II.23.)sz.  MÖK rendelet módosítása Mezıberény Város Önkormányzata 2010. 
évi költségvetésérıl. 

 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a 2010. évi költségvetés azonos bevétel és 
kiadási elıirányzattal 4,7 milliárd Ft-tan kerül megállapításra. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság a rendelet módosítását javasolta. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a 2010. év 
utolsó negyedévében még 190.101 eFt-tal nıtt a bevételi és kiadási elıirányzat, a módosulás 
három tételbıl állt össze. Bizottsága javasolja a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén megfogalmazott 
határozati javaslatot olvasta fel, melyet szavazásra bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
162/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Önkormányzata 
2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.23.) MÖK számú rendeletének módosítását az 
elıterjesztett tervezet alapján elfogadja azzal, hogy a rendelet tervezet 3/A és 3/B 
mellékleteinek elsı példánya képezi a rendelet tervezet mellékleteit, a második és harmadik 
sorszámú példányok csak tájékoztató jellegőek. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet módosítását bocsátotta szavazásra, felhívva a figyelmet, 
hogy a rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
13/2011./III.29./MÖK számú rendelete 

 
„ Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl” szóló  

2/2010.II.23./MÖK számú rendelet  
módosításáról. 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./ 
 
 
 
IX/9. Az OPSKK 2010. évi tevékenység értékelése és a 2011. évi munkaterve 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke az írásos elıterjesztést 
ismertette a lakosság tájékoztatása érdekében. A mőködési feltételeknél kiemelték, hogy a 
könyvtári munka területén dolgozó 4 fı kevésnek bizonyul. A tárgyi feltételeknél az 
épületeknél meglévı problémáikat jelzik, valamint a technikai eszközök elavultságát. Az 
intézmény igyekszik a számukra biztosított pénzösszegekkel jól gazdálkodni, saját mőködési 
bevételeik is vannak pályázatból, támogatásokat is szereznek. Szakmai tevékenységükrıl is 
részletesen beszámoltak. Felhívta a figyelmet, hogy a győjtemény ebben az évben ünnepli 
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alapításának 20-ik évfordulóját, ünneplésére készülnek. A kulturális központ rendezvényei a 
honlapon megtalálhatóak. Kérte az elıterjesztés elfogadását. 
 
 
Harmati László képviselı szerint látható a beszámolóból, hogy minden negatív kritika 
ellenére a kulturális központban folyik az élet. Megemlítést érdemel, hogy Petıfi emlékdíjat 
kapott az intézmény a győjtemény tevékenysége kapcsán. Kérdése, mi az oka annak, hogy a 
könyvtárban kevesebb lett a beiratkozottak, látogatók száma? Hiányolta a közalkalmazotti 
tanács, dolgozók véleményét tartalmazó jegyzıkönyvet az anyaghoz. 
 
 
Fábián Zsolt az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ megbízott vezetıje válaszként 
elmondta, hogy a könyvtári látogatottság csökkenése a mai digitális világban arra vezethetı 
vissza, hogy az internet felé fordulnak az emberek. A könyvtárban a számítógép-terem 
használata növekedett, a nyitva tartás nem módosult, a kiszolgálás ugyanúgy megtörténik. A 
dolgozók véleményezése nem került leírásra, de az intézmény osztályvezetıi a dolgozókkal 
egyeztetve adták a munkatervet, és abból lett összeállítva a beszámoló. Természetesen, ha 
szükséges, pótolni fogja a jegyzıkönyveket.  
 
 
Kovács Edina képviselı el kívánta mondani, hogy az intézmény programokban nagyon 
gazdag beszámolót készített. Számára különösen a muzeális győjteménynek a 
programsorozata és a kutatási tudományos munkája kiemelkedınek számít. A kulturális 
központ nagyon sok civil szervezettel, intézménnyel tart fenn kapcsolatot. Gratulált a 
munkájukhoz, további eredményes munkavégzést kívánt a dolgozóknak.  
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta 
megszavazni, hogy az egyeztetésekrıl hiányzó dokumentumokat 5 napon belül pótolja az 
intézmény. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
163/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2010. évi tevékenység értékelését és a 2011. évi elkészített munkatervét az 
elıterjesztésben kiadottak szerint, azzal hagyja jóvá, hogy a hiányzó, közalkalmazotti tanács 
és dolgozók véleményezését tartalmazó dokumentumokat az intézmény 5 napon belül pótolja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Fábián Zsolt megbízott igazgató 
Határidı: értelem szerint 
 
 
IX./10. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı a napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy a bölcsıdei beruházás a 
végéhez közeledik, és ahhoz hogy mőködését megkezdhesse, el kell indítani egy mőködési 
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engedélyezési eljárást. Ehhez szükséges az alapító okiratot, az SZMSZ-t, valamint a szakmai 
programot is módosítani. A bölcsıde beindítása alkalmazotti létszám bıvülésével is jár. A 
mőködési területet is kellene bıvíteni a környezı településekre, hogy a kihasználtság még 
jobb legyen. Mindhárom alapdokumentumban több pontosításra volt szükség, amelyek az 
írásos elıterjesztés szerint történtek meg.  
 
 
Siklósi István polgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság támogatásával az elıterjesztéshez csatolt kiegészítésben szereplı 
módosításokkal, egységes szerkezetben, eredeti elıterjesztésként kezelve javasolta a 
Képviselı-testületnek elfogadásra a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító 
okiratának módosítását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
164/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Alapító okiratának módosításával egyetért, a módosításokat, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító okiratot az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
/A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okirata a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete./ 
 
 
IX/11. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat SZMSZ módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester az elızı napirendnél ismertettek szerint az intézmény SZMSZ  
módosításának elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
165/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításával egyetért, a módosításokat, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az 
elıterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
/A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat SZMSZ-e a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete./ 
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IX/12. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Szakmai programjának módosítása 
 
 
 
Siklósi István polgármester a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Szakmai 
programjának módosítását is elfogadásra javasolta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
166/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat Szakmai Programjának módosításával egyetért, a módosításokat, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programot az elıterjesztésben foglaltak szerint 
jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
/A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Szakmai programja a jegyzıkönyv 10. sz. 
melléklete./ 
 
 
IX/13. Kálmán Fürdı 2011. évi belépıjegy árainak megállapítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı közölte, hogy a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója a Kálmán 
Fürdı 2011. évi belépıjegy árait megküldte jóváhagyás végett. Szerepelteti a nyitvatartási 
idıt is, amely fél órával fog bıvülni az elmúlt évihez képest. Felhatalmazást kér az igazgató, 
hogy a vízhez szoktatáshoz, az úszásoktatáshoz és a vizi-fittness  tevékenységhez egyedi 
megállapodásokat köthessen. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásként ismertette 
az árakat, az intézmény által is javasolt B alternatíva szerint. Bizottsága az 1. számú határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja. A 2. számú határozati javaslatot kiegészítették néhány módosító 
javaslattal. A csoportos belépı jegynél, a szervezett rendezvényeknél ingyenes legyen a 
testvérvárosi delegációk belépése, valamint a nevelési oktatási intézmények szervezett 
úszásoktatása is ingyenes legyen. 
 
 
Siklósi István polgármester a módosítást eredeti elıterjesztésként kezelve a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátotta azzal a pontosítással, hogy az óvodában nem tanórák, 
hanem foglalkozások vannak. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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167/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kálmán-fürdı nyitva tartását a 2011. 
évi szezonnyitástól az alábbiak szerint jóváhagyja: 
6,00 -    7,30  reggeli úszás 
9,30 – 19,00 fürdı nyitva tartás 

(ezen belül lehetıség van 9,30 – 12 óráig a fürdıt igénybe venni szervezett keretek 
közötti fürdızésre oktatási és egyéb sportcélra) 

19,00 – 20,00 esti úszás. 
Felelıs: Fekete József intézményvezetı  
Határidı: értelem szerint  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
168/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kálmán-fürdı belépı jegyeinek, 
bérleteinek 2011. évi szezonnyitástól érvényes díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
    a) Felnıtt napi jegy                            750 Ft  
    b) Felnıtt  kedvezményes jegy  16-19 óráig            500 Ft  
    c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig             300 Ft  
    d) Diák, nyugdíjas napi jegy               550 Ft  
    e) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig      400 Ft  
    f) Felnıtt úszójegy                 400 Ft  
    g) Diák, nyugdíjas úszójegy                350 Ft  
    h) Termáljegy 9,30 -12 óráig      450 Ft 
Bérletek:      
    a) Havi felnıtt bérlet                     15.000 Ft  
    b) Havi diák, nyugdíjas bérlet                                                  12.000 Ft 
    c) 10 alkalomra szóló felnıtt bérlet          6.500 Ft  
    d) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet         4.500 Ft  
    e) 10  alkalomra szóló úszóbérlet           3.500 Ft  
        (felnıtt, diák, nyugdíjas)  
Csoportos belépı 10 fı felett:  
Szervezett rendezvények esetén: iskolák, üdülı csoportok, versenyek,  
edzıtáborok, külföldi -kivéve a testvérvárosi, amely ingyenes–  
delegációk, stb.  napi (egységesen a strand nyitva tartás idejében)          500 Ft/fı                         
Helyi oktatási intézményi jegyárak: 9,30 -12 óráig (óvoda, iskola, gimnázium) 
osztályok és csoportok tanórák, óvodai foglakozás  keretében szervezett  
úszásoktatása ingyenes, egyéb esetekben:                                                              250 Ft/fı.                     
Diákjegyet és bérletet kizárólag nappali tagozaton tanuló válthat. Nyugdíjas kedvezményt a 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezık vehetik igénybe.  
A díjak az ÁFA - t tartalmazzák. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Fekete Józsefet, a Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatóját, hogy a vízhez szoktatáshoz, az úszásoktatáshoz és a vizi-fittness  tevékenységhez 
kapcsolódó használatra vonatkozó egyedi megállapodásokat megkösse, illetve felkéri, hogy az 
árak alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelıs: Fekete József intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
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IX/14. Törlési jegyzék az OPSKK könyvtárának elhasználódott dokumentumairól 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıadta, hogy az OPSKK 
megbízott vezetıje a könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt törlési 
jegyzéket juttatott el az önkormányzathoz, mint fenntartóhoz tudomásul vételre. A könyvtári 
állomány ellenırzésérıl (leltározásáról) és az állományból történı törlésrıl szóló szabályzat 
kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a 
természetes elhasználódás címén a dokumentumoknak az állomány nyilvántartásból való 
kivezetését, törlését kell elrendelni. Egyszemélyes könyvtár esetén a fenntartó, minden más 
esetben a könyvtár vezetıje engedélyezi a törlést, és a fenntartót az engedélyezéssel 
egyidejőleg tájékoztatni kell. Ennek értelmében kérte bizottsága javaslatát megszavazni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
169/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az OPSKK Könyvtár egyes 
könyveinek –elıterjesztés melléklete szerinti- természetes elhasználódása miatt, az 
intézményvezetı által engedélyezett törlését (a könyvtári állomány ellenırzésérıl 
(leltározásáról) és az állományból történı törlésrıl szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. 
(VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése szerint) tudomásul veszi. 
Felelıs: Fábián Zsolt megbízott intézményvezetı  
Határidı: értelem szerint  
 
 
IX/15. Vis maior támogatás igénylése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a januári, februári belvízvédekezéssel 
kapcsolatban vis maior támogatásra kíván benyújtani az önkormányzat támogatás igénylési 
dokumentációt, amihez testületi határozat szükséges. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
határozati javaslatát bocsátotta szavazásra azzal, hogy a 10% önrész összege 104.188 Ft. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
170/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. év január és február 
hónapokban, bekövetkezett kedvezıtlen idıjárási körülmények hatására kialakult vis maior 
esemény okozta helyzetet saját erejébıl egészében megoldani nem tudja, a védekezési 
költségekhez 10 % önrészt (104.188 Ft) tud vállalni, ezért a védekezési költségek fedezetére a 
9/2011.(II.15.) Kormány rendelet alapján támogatás igénylési dokumentációt nyújt be. 
Felelıs: Siklósi István 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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IX/16. Egyéb bejelentés 
 

           - Föld napja rendezvény 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy települési szemétgyőjtési akciót hirdettek meg. A 
Pénzügyi Gazdasági Bizottság ülésén Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselıt bízták meg a 
szervezéssel, megkérte, hogy adjon tájékoztatást. 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja közölte, hogy 
bizottsági ülésükön tárgyaltak az esetleges csatlakozásról a környezetvédelmi programhoz. A 
bizottság, mivel az általános iskolának szemétgyőjtési akció szervezésében már van 
gyakorlata, a szervezımunkára az iskola segítéségét javasolta kérni. Személyét az iskola és az 
önkormányzat közötti kapcsolattartásra jelölték meg. Bizottsága javaslatát támogatta a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság. A szervezımunka jelenlegi állásáról annyit tud mondani, 
hogy az általános iskolában megalakult egy csoport a szemétgyőjtési akció megszervezésére 
és lebonyolítására. Meghatározásra került az akció idıpontja: 2011. április 13. szerda du.: 15 
óra, a piactéren történı gyülekezıvel, indulási helyszínnel. Itt történne a védıfelszerelések, 
szemeteszsákok kiosztása, majd vezetık irányításával indulnak el a csoportok a különbözı 
útvonalak bejárására. Az akció 17 óráig tartana. Elkészült a felhívás, mely megjelenik a Kábel 
TV-ben, a Hírmondó újságban, valamint plakátok kerülnek kihelyezésre a város különbözı 
pontjain. Civil szervezetek elızetes jelentkezését április 6-ig várják az iskola titkárságán a 
szervezési feladatok elıkészítése érdekében. A településen a szemetes helyek feltérképezése 
április 8-ig megtörténik a Zöldszíves csoport és a környezetvédelmi projektben résztvevı 
osztályok és pedagógusok közremőködésével. Képviselı társai segítéségét kérte a 
körzetükben való, esetleges szemetes lelıhelyek felkutatásában. Az akcióterv pontosítása, a 
vezetıkkel való egyeztetés április 11-én történik az általános iskolában. Április 13-án a 
piactéren az önkormányzat a szemétszedéshez szükséges felszerelést biztosítja, ennek 
érdekében a Városi Közszolgáltató Intézménnyel és a Tappe Kft.-vel felvette a kapcsolatot. A 
lakosságot arra kérte, hogy a saját portájuk elıtti utcarészt tegyék rendbe. Az akcióhoz a 
lakosságot céloznák meg, mivel közterületet szeretnének megtisztítani.  
 
 
Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet, hogy ne a gyerekekkel legyen felszedetve a 
szemét, a felnıttek csatlakozzanak minél nagyobb számban. 
Az ülésen megjelent Kozma Gábor, Gyár utcai lakos kérésére közölte, hogy az 
528/2010.(XII.20.) számú határozat végrehajtását (Gyár utcai fekvırendır kihelyezése) 
különbözı technikai okok miatt nem tudta a hivatal elıterjeszteni, az áprilisi ülésen kerül 
majd tárgyalásra. 
Bejelentette, hogy a következı rendes testületi ülésre április 26-án, kedden kerül sor, Húsvét 
után. Napirendje:  
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás),  
elıadója Siklósi István polgármester;  
2./ Beszámoló a 2010. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól, elıadója Marosvölgyi Anita belsı 
ellenır;  
3./ Az összevont intézmények mőködésérıl szerzett tapasztalatok (2005-tıl), elıadója Körösi 
Mihály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke.  
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Megtárgyalásra kerül még két korábbról elmaradt napirend: az Állattartási rendelet, valamint 
az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel tervek a 
jövıre, a társulási megállapodás felülvizsgálata. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester elköszönt a jelenlévıktıl, Kábel TV 
nézıitıl, a nyílt ülést bezárta. A képviselık zárt ülésen folytatják a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 

  
                Siklósi István                                                             Dr. Baji Mihály  
                   polgármester                                                                jegyzı 
 
 
 
                  Kovács Edina                                                           Harmati László  
                       képviselı                                                                  képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                              jkv.hitelesítı         
 
 


