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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. október 29-én 
megtartott ülésérıl. 

 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Barna Márton, Dr. Burján Katalin, Debreczeni 

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

 
Távolmaradt az ülésrıl Szekeres Józsefné alpolgármester (távolmaradásának okát 

bejelentette.) 
 
Jelen volt még az ülésen: Frey Mihály aljegyzı, meghívottak, intézményvezetık, érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, Kábel TV nézıit. Megállapította, 
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 
11 fı jelen van. Az ülésen az aljegyzı úr látja el a törvényességi felügyeletet, a jegyzı úrnak 
mielıbbi gyógyulást kívánt.  
 
Ismertette, hogy az aljegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Barna Márton és Kovács Edina képviselıket.  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy Harmati László képviselı levelében az SZMSZ 
22.§(1) bekezdésére hivatkozva napirend elıtt kért, feltett kérdésére választ kapni. Felolvasta 
a levelet. Fél évvel ezelıtt is kérdése volt képviselı úrnak, hogy miért nem tett eleget az 
önkormányzat a DARFÜ Kft., mint a kerékpárút építési pályázat lebonyolító szerve, 
hiánypótlási felhívásának, aminek következtében a város elesett közel 230 millió Ft 
kerékpárút építési támogatástól? Felvetette továbbá, hogy „Önön kívül Polgármester úr, ki 
követett el még mulasztást a hiánypótlás elmaradása során”? Válaszként leszögezte, helyes 
megfogalmazás azt lett volna, hogy „vélhetıleg” esett el a támogatástól az önkormányzat, 
mert utólag könnyő azt mondani, hogy biztosan megnyerte volna a város a támogatást. A 
képviselı-testület már kapott tájékoztatást arról, hogy az ügy kivizsgálására a hivatalon belül 
vizsgáló bizottság alakult, nem állapított helyben felelısöket. Ellenben jelzi, hogy az ALL-
INVESTOR Beruházás-lebonyolító és Projekt-fejlesztı Kft . felé kérdéssel élt márciusban 
személy szerint is, kérte ıket, hogy a pályázat benyújtott anyagának részét egy példányban 
küldjék meg tisztánlátás érdekében, ismertté váljon, benyújtásra került-e az az anyag, amit 
úgy tud az önkormányzat, hogy megtörtént, de a DARFÜ kifogásolta, hogy nem érkezett 
meg. Június 5-én telefon érdeklıdött újra a Kft-nél, állították, hogy nem kapták meg a levelet, 
de június 11-ére ígérték az anyag eljuttatását. A nyár folyamán még két alkalommal rájuk 
telefonált, mindig ígéretet kapott. Valószínő hibázott abban, hogy szeptember, október eddigi 
részében még nem sürgette a dolgot. Tisztán látni csak akkor fog a testület, ha a pályázatíró 
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cég, aki ezért a munkáért pénzt vett fel, információt ad, megtett-e mindent, hogy a pályázat 
befogadásra kerüljön, esetlegesen nyertes lehessen a pályázat. Megkérdezte a képviselıt, 
elfogadja-e a választ? 
 
 
Harmati László képviselı nem fogadta el a választ, Azt is szeretné tudni, hogy a DARFÜ 
által, kétszer-háromszor küldött hiánypótlásra felszólításból a pályázatíró cég, vélhetıen a 
mulasztást elkövetı személyek kaptak e? Korábban gyakorlatilag a polgármester „addig verte 
az ügyintézıket, míg nincs a hiánypótlás megtéve”.  Ebben az ügyben azért van a 
polgármesternek felelıssége, mert a DARFŐ felhívását olvasta, utasítani kellett volna az 
ügyintézıket. 
 
 
Siklósi István polgármester megértette a képviselı úr jelzését, de nem vállalja fel a 
felelısséget, mert idıben elküldésre került a pályázatíró cégnek a megkeresés a hiánypótlásra, 
ha nem kerültek tovább az adatok, akkor annak ık nem tettek eleget. Az önkormányzat a 
hiánypótlás határidejét csak a cégen keresztül tudta betartani. Mivel a képviselı úr nem 
fogadta el a választ, írásban is reagálni fog a kérdéseire. 
 
 
Siklósi István polgármester az ülés napirendjét olvasta fel, annyi módosítással, hogy a zárt 
ülésre tervezett „Járási hivatalok kialakítása érdekében megkötendı megállapodás” bejelentés 
nyílt ülésen való tárgyalásának akadálya nincs, közérdekbıl nyilvános adatnak minısül a 
kormánytisztviselıkre vonatkozó mindenféle adat. Elvileg az elıterjesztésben szereplı 
személyek kormánytisztviselık lesznek, mégis kéri, hogy a személyi adatok ne kerüljenek 
tárgyalásra a nyílt ülésen. A zárt ülésen további három szóbeli bejelentéssel fog élni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
531/2012.(X.29.) sz. határozat: 
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 271/2012.(V.02.)sz., 272/2012.(V.02.)sz., 

339/2012.(V.29.)sz., 391/2012.(VI.25.)sz., 407/2012.(VI.25.)sz., 
459/2012.(VIII.27.)sz., 469/2012.(VIII.27.)sz., 470/2012.(VIII.27.)sz., 
472/2012.(VIII.27.)sz., 473/2012.(VIII.27.)sz., 482/2012.(IX.11.)sz., 
483/2012.(IX.11.)sz 487/2012.(IX.11.)sz., 511/2012.(IX.24.)sz., 
513/2012.(IX.24.)sz., 515/2012.(IX.24.)sz., 517/2012.(IX.24.)sz., 
518/2012.(IX.24.)sz., 519/2012.(IX.24.)sz., 520/2012.(IX.24.)sz., 
521/2012.(IX.24.)sz., 524/2012.(IX.24.)sz., 525/2012.(IX.24.)sz., 
526/2012.(IX.24.)sz., 527/2012.(IX.24.)sz., 530/2012.(X.08.)sz., 
464/2012.(VIII.27.)sz., 465/2012.(VIII.27.)sz., 466/2012.(VIII.27.)sz., 
467/2012.(VIII.27.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezetének második fordulós 
tárgyalása (514/2012.(IX.24.)sz. hat.)  
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II/3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról (322/2012.(IX.17.) sz. hat.) 

II/4.  Madármegfigyelı mőszaki problémáinak kivizsgálása (523/2012.(IX.24.) sz.hat.) 
II/5.  Átruházott hatáskörben hozott döntések                             

III./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
IV./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
V. Bejelentések 

V/1. Békési Kistérségi Társulás további mőködése 
V/2. Rendeletalkotás Mezıberény város közterületeinek nemzeti és városi ünnepeken 

történı fel lobogózásáról  
V/3. Anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet módosítása 
V/4. Városi elismerések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló rendelet 

módosítása 
V/5. Családsegítı szolgálat feladatairól szóló Társulási megállapodásból Köröstarcsa 

község kiválása 
V/6. Támogatásértékő bevételek elıirányzatának feladása 
V/7. Idıskorúak járadéka elıirányzatának rendezése 
V/8. Intézményi átcsoportosítások 
V/9. MVM Partner Energetikai Zrt. ajánlata 
V/10. A Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola TÁMOP pályázatai 
V/11. Önkormányzat és intézményei dolgozóinak cafetéria juttatása 
V/12. Erdıtelepítés 
V/13. Járási hivatalok kialakítása érdekében megkötendı megállapodás  
V/14. Egyéb bejelentés 

VI. Zárt ülés 
VI/1. Lendon Invest Kft. kérelme 
VI/2. Naperımő projekt 
VI/3. Egyéb bejelentés 

- jegyzı próbaidejének lejárta 
- katasztrófavédelem ügye 
- geotermikus főtési rendszer végszámla kifizetés kérdése 

 
 
I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl.  
 
 
Frey Mihály aljegyzı kihirdette a 2012. szeptember 24-i zárt, és az október 8-i rendkívüli zárt 
üléseken hozott határozatokat. 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
532/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. szeptember 24-i zárt, és az 
október 8-i rendkívüli zárt üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
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 I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl           
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos beszámolót. Szóbeli kiegészítésként 
tájékoztatást adott arról, hogy  
- levélben fordult a 47-es számú fıút üzemeltetıjéhez, kérte a gimnázium és a kollégium 

között lévı gyalogosátkelıt nyomógombos forgalomirányító lámpával lássák el. A kapott 
válasz alapján a következı évben esetleg pályázatból finanszírozhatóvá válna a lámpák 
megépítése, de az önerıt az önkormányzatnak kellene állni. 2013-ban lehet visszatérni 
mind a terveztetés, mind az önerı kérdésére. Jelenleg burkolatfestés részben történt a 
gimnázium és a Luther téri iskolaépületnél, a gyalogos átkelıhelyeknél optikai 
sávszőkítık lettek felfestve.  

- a Telenor flottaszerzıdés a tegnapi naptól az új feltételekkel lett érvényes, amely a városi 
honlapon olvasható. 

A két ülés közötti eseményeket érintıen Harmati László képviselı az október 15-én K&H 
Bank képviselıivel történt tárgyalás részleteirıl szeretne tudni. Kérdései: Miben sikerült 
esetleg megállapodni és miben nem közelednek az álláspontok továbbra sem? Mennyi Dr. 
Gally Mihály ügyvéd úr megbízási díja?  
Válaszként közölte, hogy a bankkal kapcsolatos tárgyalás jelentıs része banktitoknak 
minısül, ezért zárt ülésen adna tájékoztatást.  
 
 
Harmati László képviselı közölte, a kérdést azért tette fel, mert nem volt arra utalás, miként 
kap tájékoztatást a testület a történtekrıl. 
 
 
Siklósi István polgármester a nyilvánosság elıtt annyit tudatott, hogy a tıketartozás mértéke 
lett vitatva a bank felé, az 1 milliárd Ft névértékő kötvény a bank által 1.450 millió Ft-ban lett 
meghatározva. A különbözetet a bank 130-150 év alatt fizetné meg iparőzési adóként, úgy 
gondolja érdemes az összegért szót emelni. Dr. Gally Mihály ügyvéd megbízási díja 150 eFt, 
mely keretében naprakészen, folyamatosan segíti a bankkal folyó tárgyalásokat. Az egyeztetı 
tárgyaláson a hivatal pénzügyi szakemberei és a jegyzı úr is részt vett. Hangfelvétel, írásos 
emlékeztetı készült, melyet a képviselı úr, képviselık meghallgathatnak, elolvashatnak. 
 
 
A képviselık részérıl a szóban adott tájékoztatáshoz kérdés nem hangzott el, a polgármester 
kérte beszámolója elfogadását. 
 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
533/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
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II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl       
 
II/1.Tudomásul vételt igénylı beszámolók a 271/2012.(V.02.)sz., 272/2012.(V.02.)sz., 

339/2012.(V.29.)sz., 391/2012.(VI.25.)sz., 407/2012.(VI.25.)sz., 459/2012.(VIII.27.)sz., 
469/2012.(VIII.27.)sz, 470/2012.(VIII.27.)sz, 472/2012.(VIII.27.)sz., 473/2012.(VIII.27.)sz., 
482/2012.(IX.11.)sz., 483/2012.(IX.11.)sz, 487/2012.(IX.11.)sz., 511/2012.(IX.24.)sz., 
513/2012.(IX.24.)sz., 515/2012.(IX.24.)sz., 517/2012.(IX.24.)sz., 518/2012.(IX.24.)sz., 
519/2012.(IX.24.)sz., 520/2012.(IX.24.)sz., 521/2012.(IX.24.)sz., 524/2012.(IX.24.)sz., 
525/2012.(IX.24.)sz., 526/2012.(IX.24.)sz., 527/2012.(IX.24.)sz., 530/2012.(X.08.)sz., 
464/2012.(VIII.27.)sz, 465/2012.(VIII.27.)sz., 466/2012.(VIII.27.)sz., 467/2012.(VIII.27.)sz. 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el, a polgármester a beszámoló elfogadását 
szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
534/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 271/2012.(V.02.)sz., 
272/2012.(V.02.)sz., 339/2012.(V.29.)sz., 391/2012.(VI.25.)sz., 407/2012.(VI.25.)sz., 
459/2012.(VIII.27.)sz., 469/2012.(VIII.27.)sz., 470/2012.(VIII.27.)sz., 
472/2012.(VIII.27.)sz., 473/2012.(VIII.27.)sz., 482/2012.(IX.11.)sz., 483/2012.(IX.11.)sz 
487/2012.(IX.11.)sz., 511/2012.(IX.24.)sz., 513/2012.(IX.24.)sz., 515/2012.(IX.24.)sz., 
517/2012.(IX.24.)sz., 518/2012.(IX.24.)sz., 519/2012.(IX.24.)sz., 520/2012.(IX.24.)sz., 
521/2012.(IX.24.)sz., 524/2012.(IX.24.)sz., 525/2012.(IX.24.)sz., 526/2012.(IX.24.)sz., 
527/2012.(IX.24.)sz., 530/2012.(X.08.)sz., 464/2012.(VIII.27.)sz., 465/2012.(VIII.27.)sz., 
466/2012.(VIII.27.)sz., 467/2012.(VIII.27.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezetének második fordulós 

tárgyalása (514/2012.(IX.24.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a második körös elıterjesztésbe beépítésre 
kerültek az elızı ülésen a bizottságok által jegyzett módosítások, valamint azok az 
információk, kérések, amelyek egy lakossági és egy képviselı megkeresés alapján érkeztek. 
A beérkezett javaslatok közül jó néhány olyan van, amelyet nem lehet ebben a körben 
szabályozni, mert magasabb jogszabály rendelkezik róla.   
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
módosításait eredeti elıterjesztésként kérte kezelni.  
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Barna Márton képviselı tájékoztatásként elıadta, milyen javaslatokkal élt a rendelethez. 
Kiemelte, hogy a sportpálya megóvására is figyelni kellene. A város rendjének betartása 
érdekében a rendırség csak jelzéssel élhet, a közterület felügyelı feladatköre lenne –pl. utcai 
italozás- a szankcionálás. Ezt egy kötött munkaidejő beosztással, és egy személynek nem 
lehet megoldani, a rendeletet nehéz lesz betartatni. 
 
 
Siklósi István polgármester jogosnak tartotta a felvetést, de pl. a sportpályának is egy 
kialakított rendjének kell lenni ahhoz, hogy betartható legyen. Kérdés még, a közterület 
felügyeletéhez, hogy lesz elég ember, és költségvetés.  
Személy szerint eredeti elıterjesztésként kezelve a rendelet-tervezethez javaslattal élt: A 9. 
cím 9.§ (1) bekezdésében ne „közút”, hanem „közterület” kifejezés szerepeljen, ennek 
megfelelıen az 5. § (10) bekezdése is itt lenne kezelve, ide kerülne beírásra. Értelem szerően 
kerülnének átszámozásra a módosított §-ok bekezdései. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kiemelte, minden rendelet annyit ér, amennyit betartanak belıle. 
A szabályozásokat szinte már soknak találja, de ha betartják elég rend lesz a városban. A 
kihirdetés fontos, és ha az élet produkál olyat, amit még bele kell tenni, van mód a 
módosításra.  
 
 
Siklósi István polgármester a módosító javaslatokat eredeti elıterjesztésként kezelve a 
rendelet megszavazását kérte. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) 
szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
41/2012.(X.30.) önkormányzati rendelete 

 
a tiltott, közösségellenes magatartásokról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
II/3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról (322/2012.(IX.17.) sz. hat.) 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a 
bizottsága által tett apróbb változtatásokkal a rendelet megalkotását javasolta. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság javaslatait támogatta.  
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Siklósi István polgármester a módosító javaslatokat eredeti elıterjesztésként kezelve a 
rendelet megszavazását kérte. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) 
szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
42/2012.(X.30.) önkormányzati rendelete 

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

rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
II/4.  Madármegfigyelı mőszaki problémáinak kivizsgálása (523/2012.(IX.24.) sz.hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy az elmúlt ülésen megválasztott ad-hoc bizottság 
elvégezte munkáját, a madármegfigyelı mőszaki problémáinak kivizsgálását. Az építmény 
szakszerő elbontása megtörtént, bruttó 480 eFt-ért. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke, mint a vizsgáló bizottság 
tagja tájékoztatásként elmondta, az életveszély kialakulásánál felvetıdött a kivitelezı 
felelıssége. Az építmény le lett bontva, de ez a jogi felelısséget nem teszi lehetetlenné, mert 
itt jogi úton kell kártérítést követelni az elıterjesztésben leírtak szerint. Nem csak a lebontási 
költséget, de a helyreállítási költséget is követelni kell, hogy egy kisebb madármegfigyelı 
építhetı legyen. A peren kívüli egyezség is jó megoldás lehet, ha megfelelı eredménnyel jár. 
 
 
Barna Márton képviselı, mint a vizsgáló bizottság tagja megerısítette az elmondottakat. 
Visszaépítés esetén a helyet úgy kell meghatározni, hogy nagyobb ráfigyeléssel lehessen óvni 
az építményt.   
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
határozati javaslattal élt, és a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is azt javasolja elfogadásra. 
 
 
Körösi Mihály képviselı kérte, mindenképpen kerüljön megépítésre a madármegfigyelı, mert 
fontos szerepet töltött be. 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, a lebontásból maradtak olyan anyagok, hogy egy kisebb 
kilátó elkészíthetı. Errıl is kell majd tárgyalni az eredeti kivitelezıvel.  
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Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
535/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete keresetet indít a Ptk. 310.§-a alapján 
hibás teljesítésbıl eredı kár megtérítése iránt az Integrál Építı Zrt. (5540 Szarvas, Árpád u. 
10.) ellen, az általuk 2006. évben Mezıberény, 2955 hrsz-ú ingatlanon kivitelezett 
(Medvefejes tó partja) madármegfigyelı épületének mőszaki hiányossága miatt, egyúttal 
érvényesíti szavatossági igényét a Ptk. 305 § (3) bekezdése, valamint az egyes 
épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülı termékek kötelezı 
alkalmassági idejérıl szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-MkM együttes rendelet 
alapján. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2013. március 31. 
 
 
II/5.  Átruházott hatáskörben hozott döntések     
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megfelelı 
idıarányos felhasználásról számolt be. Megtakarítások fognak jelentkezni egyes címeken, de 
a rendkívüli gyermekvédelmi keretre a „világ pénze” nem lenne elég. Jelezte, hogy a 
polgármester hatáskörében hozott döntéseknél temetési kölcsönben helyesen 22-en 
részesültek. 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt a hozott döntésekrıl, idıarányos felhasználás jó, de 
ezután jön a neheze. Nem lesz alkalmi munka, és főtési idıszak következik. Kérte a 
pontosított beszámoló elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
536/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság, és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Az adóbevételek alakulásának értékelése 
 
Siklósi István polgármester a benyújtott adóbevételek alakulását értékelve megállapította, 
hogy döntımértékben idıarányosak a teljesülések, megfelelı az adófizetési morál a városban.  
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Van azért probléma is, elsısorban az elızı évekrıl fennmaradt kintlévıség miatt, amit az 
eddigi behajtási eszközökkel nem sikerült beszedni. A következı testületi ülésen dönteni kell, 
mi legyen a kintlévıségekkel.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke a tartalmasnak ítélt 
beszámolót tájékoztatásként részleteiben ismertette. A gazdasági válság érezteti hatását, mert 
pl. csökkent a gépjármő állomány, többen élnek azzal a lehetıséggel, hogy havonta fizetik a 
kommunális adót. Bizottsága javasolja a beszámoló elfogadását, a testület következı ülésén 
tárgyal a jövı év adónemeirıl. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta: 
 
 
537/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi adóbevételek alakulásának 
értékelésérıl szóló beszámolót, az elıterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a 2011. évi CXCIV. törvénybe beiktatásra került 
egy rendelkezés, melynek értelmében adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét 
bıvítı, az adó mértékét növelı, illetve kedvezményt, mentességet megszüntetı jogszabály 
kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az 
önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik. Azaz, ha az önkormányzat módosítani kívánja 
adórendeleteit, azt még november hónapban meg kell tennie, és legkésıbb november végéig a 
helyben szokásos módon ki is kell hirdetnie. Az eredeti elıterjesztés szerint decemberre 
történt volna meg a felülvizsgálat, ez módosult novemberi testületi ülésre. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
538/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a lakbér és egyéb díjak, valamint 
önkormányzati adók felülvizsgálatára vonatkozó napirend tárgyalásának, önkormányzati adók 
felülvizsgálatára vonatkozó részének tárgyalását, a Képviselı-testület 2012. novemberi 
ülésére elhalasztja. 
Felelıs: Harmati László Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 
              Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos 
Határidı: 2012. novemberi testületi ülés 
 
 
Siklósi István polgármester a lakbér és egyéb díjak módosítását vezette elı. A két 
szakbizottság véleménye nem minden ponton egyezett meg. A lakbérek emelése tekintetében 
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mind két bizottság 3,5%-os emelést javasolt, tudvalevı, hogy 2011-2012-ben nem történt 
emelés ezen a területen. A piaci és a vásári helypénzek, díjak valamint termelıi díjak 
esetében emelést nem javasolnak a bizottságok, de a temetıi díjaknál értelmezési különbség 
alakult ki. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság hozott egy javaslatot, amely a jelenlegi díjak 
emelését nem tartalmazza, de bizonyos helyek, kiemelt sírhelyek kérdését tisztázza. A 
közterület használati díjakat az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7,5%-kal, a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5%-kal javasolta emelni. A kistérségi busz tarifáit tekintve az 
elıterjesztett javaslatot támogatta mindkét bizottság.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke részletesebben ismertette 
az írásos elıterjesztést. A díjak 2 éve nem voltak emelve, ahol emelést javasoltak, ott is 
minimális inflációval növelt részt ajánlott a bizottság. A kistérségi busz viteldíját 10%-kal 
kérte az intézmény megemelni, bizottsága támogatta. A piaci és a vásári helypénzeknél nem 
javasoltak emelést. Többféle lakás van komfortfokozat alapján, mindenhol emelést 
javasoltak, de infláció alatti, 3,5% mértékben.  
 
 
Siklósi István polgármester a bizottság elnökétıl megvonta a szót, mivel nem ı a napirend 
elıterjesztıje, túl lépte a 3 perc hozzászólási keretet.  
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jelezte, hogy az 
elıterjesztésébe az 1. sz. függelék be van másolva a 37/2011.(XII.27). rendeletbıl, ezek a 
besorolások azóta már módosításra kerültek. Át kellene emelni a függeléket a 2/2012.(I.31.), 
illetve a 9/2012.(II.28.)sz. rendeletbıl.  A köztemetırıl és temetkezés rendjérıl szóló 
rendeletbe azért nem kerül beírásra a V-1. parcella, oda még csak  tervbe van véve 
urnasírhelyek elhelyezése.  
 
 
Barna Márton képviselı örömét fejezte ki, hogy a piaci helypénzeknél nem történt emelés. 
Kérdése, hogy az önkormányzati lakások bérletébıl a felújításokra lesz e pénz?  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a bérlakások kezelése a Városi Közszolgáltató 
Intézmény feladatkörébe tartozik, nekik kellene egy olyan felújítási tervet elkészíteni, ami 
legalább a meglévı bérlakás-állomány szinten tartását eredményezné. A pályázati úton 
szerzett lakások esetében kötelezı is karbantartásra fordítani a befolyt lakbér jelentıs 
összegét. Foglalkozni kell ezzel a kérdéssel.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága döntését 
ismertette a közterület használati díjak esetében.  5%-os emelést javasoltak, az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság 7,5%-os javaslatával szemben. A vállalkozók is legalább olyan 
nehéz helyzetben vannak, mint a magánszemélyek. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazást kért a képviselıktıl. Elıször a kistérségi busz 
díjszabásának elfogadását bocsátotta szavazásra.  
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
539/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület a Városi Közszolgáltató Intézmény 
üzemeltetésében lévı kistérségi (közösségi) busz 2013. évre vonatkozó díjszabását 165 Ft/km 
összegben fogadja el.  
Amennyiben a jármő utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20 %-kal növekszik, 198 Ft/km. 
A díjtételen felül a megrendelı közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén 
esetlegesen felmerülı autópálya, parkolási, ırzésvédelmi, komp és az egyéb használattal 
kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjármővezetı szállás 
elhelyezésérıl, és ellátásáról is köteles gondoskodni.  
Az intézmény a felmerült költségeket és a futott kilométereket figyelembe véve a díjszabást 
évente köteles felülvizsgálni és ez alapján elıterjeszteni. 
A határozat 2013. január 1-tıl lép hatályba. 
Felelıs: Nagy Sándor igazgató 
Határidı: értelem szerint   
 
 
Siklósi István polgármester az önkormányzat által megállapított helyi díjak esetében a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
540/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezet 2. §-ában a közterület használati díjak esetében 
egységesen 5 %-s emelést állapít meg. A rendelet-tervezet egyéb pontjait nem módosítja. 
 
 
Siklósi István polgármester az elfogadott határozat értelmében, a megállapított mértékkel 
kérte a rendeletmódosítás megszavazását. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 
igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
43/2012.(X.30.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelet 

módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
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Siklósi István polgármester a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló rendelet 
módosítása érdekében szavazásra bocsátotta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság módosító 
javaslatát.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
542/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a köztemetırıl és a temetkezés 
rendjérıl szóló rendelet-tervezet mellékletének I/2. a.) és b.) pontjában a temetıi díjak 2013. 
évi díjait az alábbiak szerint állapítja meg.  
Sírhely díja (25 évre)   
a) A-8-as,A-9-es,B-7-es, C-7-es, parcella sírhelyei  

aa) szilárd burkolatú út menti soraiban és sírhelyein 61.060,- Ft 
ab) szilárd burkolat nélküli út menti soraiban és sírhelyein 31.660,- Ft 
ac) minden más helyen 17.590,- Ft 

b) V-2-V-7 –es, D-9-es, DE-8-as, F-8-as, G-8-as és H-8-as parcella sírhelyei  
ba) szilárd burkolatú út menti soraiban és sírhelyein 31.660,- Ft 
bb) szilárd burkolat nélküli út menti soraiban és sírhelyein 26.385,- Ft 
bc) minden más helyen 17.590,- Ft 

A rendelet-tervezet egyéb pontjait nem módosítja. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet módosítását az elfogadott határozat alapján bocsátotta 
szavazásra. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
44/2012.(X.30.) önkormányzati rendelete 

 
a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló 
rendelet módosításaként mindkét szakbizottság a 3,5 %-os emelést támogatta, kérte eredeti 
elıterjesztésként kezelve a módosítás megszavazását. A rendelet megalkotásához minısített 
többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
45/2012.(X.30.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester a Városi Közszolgáltató Intézmény kérésére határozathozatalt 
kért arról, hogy a jegyzı a 2013. évre lakástípusonként meghatározott összeg 3,5 %-os 
emelése miatti változások átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
541/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza dr. Földesi Szabolcs 
jegyzıt, hogy az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelet függelékében, a 2013. évre lakástípusonként meghatározott összeg 3,5 %-os emelése 
miatti változások átvezetésérıl gondoskodjon. 
Felelıs: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
V/1. Békési Kistérségi Társulás további mőködése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, melyben szerepel, hogy január 
1-tıl megszüntethetıek a kistérségi társulások. A Békési Kistérségi Társulás kérte, november 
10-ig az önkormányzatok tegyenek javaslatot arra, akarják-e és ha igen, milyen forrásból 
kívánják üzemeltetni a társulást. A határozati javaslatban megfogalmazásra kerültek a további 
mőködésre tett javaslatok. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javasolja az 
elıterjesztésben szereplı határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a határozati javaslat 3. 
pontjában a tagi Képviselı-testületek helyett tagi Önkormányzatok szerepeljen. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
543/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért a Békési Kistérségi Társulás 
(a továbbiakban: Társulás) további mőködésével, ennek érdekében az alábbi javaslatokat 
teszi: 
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1. Közösen ellátandó feladatként az informatikai hálózat mőködtetése és a belsı 
ellenıri feladatok ellátása legyen meghatározva. 

2. A Társulás mőködtetése külön munkaszervezet mőködtetése nélkül, a társulás 
székhelyének polgármesteri hivatala keretei között legyen megvalósítva. 

3. A Társulás fenntartása, mőködtetése a tagi Önkormányzatok lakosságszám-arányos 
befizetésébıl / tényleges költségszámításokon alapuló befizetésekbıl történjen. 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Társulást, és a jelen határozatban megállapított 
szempontok szerint vegyen részt a társulási megállapodás felülvizsgálatában. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/2. Rendeletalkotás Mezıberény város közterületeinek nemzeti és városi ünnepeken történı 

fel lobogózásáról  
 
 
Siklósi István polgármester jogszabályi változások miatt javasolta a rendelet megalkotását, 
ezzel együtt a korábbi rendelet hatályon kívül helyezését megszavazni. Az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság támogatta a rendelet megalkotását, melyhez minısített többségi (7 
igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
46/2012.(X.30.) önkormányzati rendelete 

 
Mezıberény Város közterületeinek nemzeti és városi ünnepeken  

történı fellobogózásáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
V/3. Anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a rendeletmódosítást az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság egyetértésével szavazásra bocsátotta. A rendelet megalkotásához minısített 
többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
47/2012.(X.30.) önkormányzati rendelete 
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az anyakönyvi események díjazásáról szóló 1/2011.(II.01.) MÖK számú rendelet 
módosításáról 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./ 
 
 
V/4. Városi elismerések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló rendelet módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy mind a négy bizottság tárgyalta az elıterjesztést. A 
rendelet módosítása azt szolgálná, hogy minél jobban, értelmezhetıen lehessen alkalmazni. A 
kisebb pontosításokat eredeti elıterjesztésként kezelve a rendelet módosítását szavazásra 
bocsátotta. A rendelet megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
48/2012.(X.30.) önkormányzati rendelete 

 
a városi  elismerések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 23/2011.(VIII.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete./ 
 
 
V/5. Családsegítı szolgálat feladatairól szóló Társulási megállapodásból Köröstarcsa község 

kiválása 
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatával az 
elıterjesztésben szereplı 2 db határozati javaslat elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
544/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Köröstarcsa 
Község Önkormányzata a 97/2012.(IX.13.) határozata szerint a családsegítés kötelezı 
feladatainak ellátására vonatkozó társulási megállapodást 2012. december 31-i nappal 
felmondja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Kovács Edina igazgatót, hogy a családsegítés kötelezı 
feladatainak ellátására vonatkozó társulási megállapodás 10. pontja szerinti elszámolást 2012. 
december 31-ig Köröstarcsa község önkormányzatával elvégezze. 
Felelıs: Kovács Edina igazgató 
Határidı: értelem szerint 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
545/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza dr. Földesi Szabolcs 
jegyzıt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  41-44. §-ai, valamint 
a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
alapján kötött társulási megállapodásokat 2012. december 31-ig vizsgálja felül és amennyiben 
az érintett önkormányzatok továbbra is társulni akarnak az adott feladatra, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - IV. fejezet helyi 
önkormányzatok társulásai - 87-95.§-ai szerint 2013. január 1-tıl új típusú társulási 
megállapodás tervezeteket készítse elı a 2013. januári testületi ülésre.  
Felelıs: dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/6. Támogatásértékő bevételek elıirányzatának feladása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság megtárgyalta 
az elıterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
546/2012.(X.29.) sz. határozat: 
A Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 488 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelılegezés) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 488 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelılegezés) 
B) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 12 eFt-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
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 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 12 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 12 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 12 eFt-tal 
 (Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.4. Egyéb mőködési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékő mőködési bevételek ei-át megemeli: 49 eFt-tal 
 (Petıfi Sándor Gimnázium közfoglalkoztatása) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások ei-át  megemeli: 49 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei: 43 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei: 6 eFt 
 (841126 szakfeladat) 
D) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 507/2012.(IX.24.) sz. határozat E) 
pontjában: 
A 3. alcím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül 1.5./ Támogatásértékő 
mőködési kiadások helyett 1.5./ Mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát csökkenti 
349 eFt-tal. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/7. Idıskorúak járadéka elıirányzatának rendezése 
 
 
Siklósi István polgármester a technikai jellegő átcsoportosítás elfogadását kérte, melyet a 
Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság támogatott.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
547/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési bevételek 
 1.3. Önkormányzati mőködési költségvetési támogatás 
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 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                            megemeli: 24 eFt-tal 
 (Idıskorúak járadéka) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 24 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtıl kapott mőködési támogatás  megemeli: 24 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
 1. Mőködési kiadások 
 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 24 eFt-tal 
 (Idıskorúak járadéka) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/8. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által támogatott, intézmények 
által kért átcsoportosításokat bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
548/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testület az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése: 
4.alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 

1.4.Bevételi elıirányzatán belül az egyéb mőködési bevételek  
1.4./Támogatás értékő mőködési bevételi elıirányzatát megemeli: 2.000. eFt-al 
1. Kiadási elıirányzatán belül mőködési kiadások 
1.1. Személyi juttatások elıirányzatát csökkenti 2.000. eFt-al 
1.2. Szociális hozzájárulási adót csökkenti: 540. eFt-al 
1.3 Dologi kiadások elıirányzatát megemeli: 2.540. eFt-al 
4.1 Beruházási kiadásokat megemeli: 2.000.eFt-al 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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549/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A.) 
2/B alcím: Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi elıirányzatán belül: 
 1.   Mőködési bevételek 
            1.1 Mőködési bevételek elıirányzatát megemeli: 3 756 eFt-tal 
        - Tanulók tankönyv befizetése    3 600 eFt 
                   - Egyéb bevétel                              156 eFt 
és ezzel egyidejőleg: 
2/B alcím: Mezıberény Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 
          1. Mőködési kiadások 
          1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                               megemeli:3 600 eFt-tal 
          4. Felhalmozási kiadások 
          4.1. Beruházási kiadások elıirányzatát                                        megemeli:    156 eFt-al 
B.) 
2/B alcím: Mezıberény Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
1.1. Személyi juttatás elıirányzatát                                            csökkenti:    1 000 eFt-al 
1.2. Szociális hozzájárulási adó elıirányzatát                             csökkenti:      270 eFt-al 

és ezzel egyidejőleg: 
2/B alcím: Mezıberény Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 

1. Mőködési kiadások 
1.3. Dologi kiadások elıirányzatát                                            megemeli:       946 eFt-al 
4. Felhalmozási kiadások 
4.1. Beruházási kiadások elıirányzatát                                   megemeli:         324 eFt-al      

Felelıs: Siklósi István polgármester  
               Öreg István MKI fıigazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/9. MVM Partner Energetikai Zrt. ajánlata 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, olcsóbb energia beszerzéshez 
nyújtott segítség felajánlásról. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálatnál a szolgáltatás 
egy alacsonyabb fizetési szintő megoldást, valamint a számlák beérkezése idıpontjában, 
mennyiségében és áttekinthetıségében egyszerőbb megoldást eredményezett. A Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság az elıterjesztés 1. sz. határozati javaslatát támogatta, melyet szavazásra 
bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
550/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt. által tett ajánlattal élni kíván, és elkészítteti az Önkormányzat 
Intézményeire vonatkozó egyedi ajánlatot. Az egyedi ajánlat elkészítését az MVM Partner 



 20 

Energiakereskedelmi Zrt. díj- és kötelezettségmentesen vállalja az Önkormányzat számára. A 
Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatkérést az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt. felé adatszolgáltatással tegye meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/10. A Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola TÁMOP pályázatai 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, átcsoportosítást. 
 
 
Hidasi Zoltán a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézıje jelezte, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság nem az elıterjesztés határozati javaslatáról hozott döntést, az általuk 
megfogalmazott határozatot kérte szavazásra bocsátani. 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, gyakorlatilag az intézmény a saját költségvetésébıl 
szeretne átcsoportosítani egy utófinanszírozott pályázathoz, amit majd az elszámolásnál tud 
visszakapni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
551/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Mezıberényi Kistérségi Általános Iskola a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0007 számú és a 
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0010 számú pályázatok esetében, az utófinanszírozás miatt 2012-
ben a projektek záró kifizetéseinek benyújtása elıtt felmerülı költségeket az intézmény saját 
költségvetésébıl finanszírozza. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/11. Önkormányzat és intézményei dolgozóinak cafetéria juttatása 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy felkérte a hivatal pénzügyi osztályát vizsgálják 
meg, azoknak a dolgozóknak, akik nem kaptak cafetéria juttatást, valamilyen szinten 
biztosítható-e? Eredményként, háromhavi nettó 5.000,- Ft/hó mennyiségő Erzsébet utalvány 
kifizetése történhet meg, amit az intézmények saját forrásukból meg tudnak valósítani. A 
testületnek a jóváhagyásról kell döntenie. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy bizottsági 
ülésükön nem hoztak határozatot, de a bizottság képviselı tagjai egyhangúlag támogatják a 
juttatás biztosítását. Kérdése, valamennyi érintett intézménynek rendelkezésre áll a kellı 
forrás? 
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Siklósi István polgármester igen választ adott. Természetesen ez a köztisztviselıkre nem 
vonatkozik, az idei évben kötelezı elem a cafetéria juttatás részükre. A határozati javaslat 
megszavazását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
552/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi a fenntartott intézmények 
tekintetében a 2012. évi intézményi költségvetésükben 2012. szeptember 30-ig keletkezett 
intézményi bér- és járulékmaradványok terhére az elıterjesztésben meghatározott létszámok 
szerint 3 hóra, 5.000,- Ft/fı/hó összegő cafetéria juttatás és járulékainak kifizetését, illetıleg 
az ehhez esetlegesen szükséges átcsoportosítások elvégzését. Mezıberény Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja az illetékes vezetıket a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Dr. Földesi Szabolcs jegyzı 
   Kissné Wagner Mária, Kovács Edina, Nagy Sándor,  
              Öreg István, Smiriné Kokauszki Erika intézményvezetık 
   Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: 2012. december 03. 
 
 
V/12. Erdıtelepítés 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Sürgıssége miatt kéri a testület 
döntéshozatalát. Az erdıtelepítés támogatásáról szóló értesítés megérkezett, elkezdıdhet 
közel 15 ha területre tervezett kocsányos tölgyerdı telepítése. Erdıtelepítési megállapodás 
aláírásához szükséges a testület felhatalmazása. A környékben csak a megállapodásban 
szereplı vállalkozó foglalkozik makkgyőjtéssel. A kocsányos tölgyerdı telepítéshez jobb a 
makkról való vetés, mint facsemete ültetése. A vállalkozó december 31-ig megoldaná az 
ültetést. Felhatalmazást kér arra is, hogy tájékoztatási kötelezettség mellett dönthessen a 
telepítéshez, ápoláshoz szükséges szerzıdések megkötésérıl. Elsı lépésben a kerítéskészítés a 
legfontosabb, védve a vetést a vaddisznóktól.  
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, felelısségre vonható lesz-e a vállalkozó esetleges 
fagykár miatt a késıi telepítés miatt? Jó lenne az erdıtelepítés határidejét november 30-al 
meghatározni.  Szeretne további információt kapni arról, hogy két év után az unióra van 
bízva, hogy a maradék fel nem használt összeget megkapja vagy sem az önkormányzat. 
 
 
Siklósi István polgármester válaszként közölte, az uniós tervezésnek következı szakaszára 
esik az utolsó három év, de ha az elsı két évben megvalósítás lesz, a következı három évben 
lényegesen könnyebb karbantartani, ápolni a területet. Bízik benne, hogy az uniós források 
nem dugulnak be 2014 után sem, lesz lehetıség a támogatás lehívására. A szerzıdésben 
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szerepel a vállalkozó felelıssége, tájékoztatás szerint a makknak viszonylag jó a fagytőrı 
képessége, jobb a fakadási aránya a facsemete ültetésnél.  
 
 
Halász Ferenc képviselı megkérdezte, milyen kerítés kerül felállításra? 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, elıírás, hogy milyen kerítést kell építeni, pontos 
meghatározás szerint kell eljárni. A kerítés költsége is benne van a támogatásban. Az MVH 
által kiadott táblázatban ki lett mutatva  a támogatás mikéntje. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a két határozati javaslat megszavazását 
kérte. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
553/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a JÁZMIN Szolgáltató Kft.-vel, a – képviselıje: Várdai Imre, 5624 
Doboz, Vésztıi út 2. – a mellékelt Erdıtelepítés megállapodást megkösse, és az 
erdıtelepítéshez szükséges munkák elvégeztetésérıl gondoskodjon. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal, az erdıtelepítésre 2012. december 31. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
554/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/0304/56/2/2012 
iktatószámon nyilvántartott határozatában „Mezıgazdasági területetek erdısítése” jogcímen 
megítélt 61 483 EUR támogatás felhasználásáról az MVH határozatában, illetve a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága tájékoztatásában foglaltak, valamint 
a 2012. június 29-én benyújtott, 2035202785 számon nyilvántartott támogatási kérelemhez 
tartozó erdıtelepítési terv szerint gondoskodjon. 
Tájékoztatási kötelezettség mellett felhatalmazást kap továbbá a telepítéshez, ápoláshoz 
szükséges szerzıdések megkötésére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal, az elsı kivitel elkészítésére 2013. május 31. 
 
 
V/13. Járási hivatalok kialakítása érdekében megkötendı megállapodás  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az állam korábbi önkormányzati feladatokat, 
elsısorban hatósági jogköröket vesz át az önkormányzatoktól. Ehhez a feladatellátáshoz mind 
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szakember, mind pedig eszközellátottságot az önkormányzattól kér. Az eszközöket, 
épületrészt, négy irodát ingyenes használatra kérik. Egy formaszerzıdés készült, amiben 
elvek vannak elsısorban meghatározva. Nem lehet tudni, hogyan lesz megosztva a villamos 
energia, főtés, a takarítás költségei, az eszközök karbantartása. A megküldött szerzıdéshez 
képest, egy pontban még további felajánlást vár a kormányhivatal, a hivatal 
személygépkocsijának önkéntes felajánlását.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
döntését javasolta elfogadni, mert egy nem ismert szerzıdés-tervezetet nem szabad elfogadni, 
továbbtárgyalás legyen. Nyílván, ha akarják, elviszik a gépkocsit, de errıl legyen írásos 
anyag. Azzal egyetért, ha elvisznek jogköröket, ahhoz megfelelı munkaerıt is kell, hogy 
vigyen.  
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, amennyiben a testület nem fogadja el a szerzıdést, 
megállapodást, akkor a kormányhivatal határozattal fogja meghozni döntését. Többeknek az a 
véleménye, hogy a feladatok elvitelével legyengített önkormányzatok fognak mőködni, volt 
már ilyen járási rendszer, központi vezénylésen a járáson keresztül történt minden.  
 
 
Harmati László képviselı véleménye szerint még biztos több tárgyalás fog folyni a gépkocsi 
kérdésében. A kormányhivatal érvényre juttathatja akaratát. Látható, hogy a közigazgatás 
karcsúsítására szükség van, hosszabb távon nem lehet finanszírozni. Ennek egyik lehetısége, 
hogy járások jöjjenek létre, bizonyos feladatokat elvesznek az önkormányzatoktól. Az önként 
vállalt feladatok itt maradnak, a települést mőködtetni, fejleszteni kell, marad adóbevétel. 
Meggyızıdése, a kormánynak nem szándéka, hogy kivéreztesse az önkormányzatokat, most 
612 milliárd Ft-tal támogatja, átvállalja az önkormányzati adósságokat, a támogatás függ a 
települések adóerı mértékétıl, nagyságától. Mezıberényt érintıen az adósság átlagfölötti 
mértékét, egy 50%-ot átvehet, ettıl fel lehet lélegezni. A 400-500 millió Ft-ból, amit itt hagy 
a kormány adósság átváltása kapcsán, lehet venni egy használt autót.  
 
 
Siklósi István polgármester az adósságkonszolidációs bejelentéssel kapcsolatban 
megjegyezte, úgy tőnik azoknak „áll a zászló”, akik felelıtlenül gazdálkodtak, folyószámla 
hiteleket vettek fel, mert elsı körben ık lesznek kisegítve. Nem is biztos, hogy szükséges 
lenne behajtani az adókat, mert annál magasabb lesz az 1 fıre esı adómérték. Sok részlet 
ismeretlen, nem lehet tudni mit várnak el ennek fejében. Bízik a kormány jó szándékában.  
 
 
Harmati László képviselı megjegyezte, az biztos, hogy az átvállalás fejében kér valamint a 
kormány. Tudvalevı, hogy a gépjármő adó nagy részét elviszi, illetve az SZJA visszatérítést 
nem kapja meg az önkormányzat. Viszont nem kell mőködteti egy iskolát, a gimnáziumot. 
Azt is tudni kell, ha nem lett volna konvertálva a kötvény, nem ment volna bele az 
önkormányzat, mert nem szabályos, akkor valószínőleg induló hitelkamat mőködne, 230 
millió Ft plusz kamatot eredményezne.  
 
 
Siklósi István polgármester reagált a kötvénykérdésre. Van egy aláírt szerzıdés, amiben 
egyértelmő, hogy 1 milliárd Ft értékő, 1 milliárd db 1 Ft-os kötvényt bocsátott ki az 
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önkormányzat, amit a K&H Bank vett meg. Van egy értesítés arról, hogy az önkormányzat a 
kamatszámítás alapját módosítja svájci frankra. A kettı egymástól külön álló dolog. Az iskola 
mőködtetésének átadásával valószínőleg jobban járt az önkormányzat, de az általános iskola 
már nem így mőködik. A rezsi költség, technikai, funkcionális dolgozók bérének fedezete 
lehet többe kerül, mint amennyit eddig kellett biztosítani. Bizonyos bevételek egy részét 
elveszi az állam a feladatok ellátására, de a mőködtetés fejében nagyobb beleszólás illetné 
meg az önkormányzatot az intézmény életébe. Abban is csak bizakodni lehet, hogy a 
járásokkal csak jól járnak a települések. Személy szerint nem tudja elfogadni az önként 
felajánlást, de tudomásul veszi, hogy meg kell tenni azokat a lépéseket, ami szükséges ahhoz, 
hogy a járási hivatal kihelyezett tagozata mőködjön a hivatalban. Holnapi napon, 
sajtónyilvánosság keretében kerülnek aláírásra a Békés járási településekkel a szerzıdések. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megkérdezte, mely irodák kerülnének átadásra? 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a földszinten az aljegyzı irodájától kezdıdıen a 
mőszaki irodák területe kerülne átadásra, így egybefüggıen lehet a négy helyiséget 
biztosítani.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatáról kért 
szavazást, mely nem egyezik meg az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság döntésével. 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 4:1 arányban szavazott arról, hogy ne kerüljön aláírásra a 
szerzıdés, további pontosítást tartanak indokoltnak. Megjegyezte, hogy a járási hivatal 
szervezésével megbízott személlyel nem tudott még egyeztetni, személyesen nem kereste 
meg, írásos úton küldtek meg minden egyes pontot. Névszerinti szavazást kért a döntés 
meghozataláról. 
 
 
Harmati László képviselı nem javasolta névszerinti szavazás elrendelését, bár hozzá vannak 
már szokva ilyen „cirkuszokhoz”. Személy szerint felvállalja azt a döntését, hogy írja alá 
polgármester úr a szerzıdést.  
 
 
Siklósi István polgármester a névszerinti szavazásról kért döntést.  
 
 
A képviselı-testület 5 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
555/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a járási (fıvárosi kerületi) hivatalok 
kialakításához megkötendı megállapodásban foglaltak elfogadásához nem támogatja 
névszerinti szavazás tartását.  
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Siklósi István polgármester megállapította, hogy nem lesz névszerinti szavazás,  a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság határozati javaslatát bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 5 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
556/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság azon javaslatát, hogy a járási (fıvárosi kerületi) hivatalok kialakításához 
megkötendı megállapodás ne kerüljön aláírásra, mert indokoltnak tartja a további 
pontosításokat. 
 
 
Siklósi István polgármester, mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslata nem lett 
támogatva, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslatát bocsátotta 
szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 7 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
557/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a járási (fıvárosi kerületi) hivatalok 
kialakításához megkötendı megállapodásban foglaltakat megismerte, elfogadja azzal, hogy a 
megállapodás az elıterjesztésben csatolt formában kerüljön aláírásra. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/14. Egyéb bejelentés 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következı testületi ülés idıpontja november 
26. Napirendje: 1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítése, 2./ Mezıberény Város 2013. évi költségvetési koncepciója. 
 
Megköszönte a figyelmet, az ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselık zárt ülésen 
folytatják munkájukat.  
 

k.m.f. 
 
                Siklósi István                                                                      Frey Mihály 
                   polgármester                                                                        aljegyzı 
 
 
                 Barna Márton                                                                   Kovács Edina 
                   képviselı                                                                           képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                                    jkv.hitelesítı 


