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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. január 31-én 
megtartott ülésérıl. 

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

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

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

 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, üdvözölte a Kábel TV nézıit, 
képviselıket. 2011. év elsı testületi ülését megnyitotta. Az ülés lefolytatásának törvényi 
akadálya nincs, a 12 képviselı 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 Körösi Mihály és Dr. Burján Katalin képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester napirend elıtt felkérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság elnökét, hogy a vagyonnyilatkozatok vizsgálatáról tájékoztassa a közvéleményt. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, 
hogy bizottsága a képviselı-testületi ülés megkezdése elıtt rendkívül bizottsági ülést tartott, 
és ellenırizte a képviselık, a polgármester az alpolgármester által leadott 
vagyonnyilatkozatokat. Megállapították, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
valamennyi képviselı eleget tett, így képviselıi jogait mindenki gyakorolhatja. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a napirendi pontokat a kiküldött sorrend szerint. Jelezte, 
hogy a zárt ülés egyéb bejelentések keretében több dologról tájékoztatást fog adni. 
Megkérdezte a képviselıket, a napirendtıl eltérıen van e valakinek más javaslata? 
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Harmati László képviselı egy korábbi mulasztás és szabálytalanságot megszüntetendı 
javaslatként kérte, a bejelentések körébe kerüljön felvételre, hogy az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ vezetésével legyen megbízva valaki. Ugyanis amikor november 29-én 
elfogadta a testület a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét, azzal egy idıben nem 
lett igazgatója az összevont intézménynek. Szabálytalanul mőködik az intézmény. Van egy 
általános igazgatóhelyettes, aki helyettesíti a távollevı igazgatónıt, de most, véleménye 
szerint, nincs igazgatója az intézménynek. Az intézmény SZMSZ-e szerint az általános 
igazgatóhelyettes gyakorolja, ha 30 napnál tovább van távol az intézményvezetı, a vezetıi 
jogokat, de nem gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogkört. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, miután az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
SZMSZ-ében a vezetı távollétére történı helyettesítés arról szól, hogy az igazgató távolléte 
esetén az általános igazgató helyettesíti, és nincs megkötés arra nézve, hogy a munkáltatói 
jogokat, illetve fegyelmi jogkört nem gyakorolhatja, így természetesen valamennyi jogkör 
gyakorlására jogosult a helyettesítést végzı személy. Szavazást kért a képviselıktıl, 
napirendre kívánják-e tőzni az indítványt. 
 
 
A képviselı-testület 2 igen szavazat és 10 ellenszavazat (Barna Márton, Nagy Sándor, Körösi 
Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Siklósi István, Dr. Burján Katalin, Kocás Edina, Kovács 
Lászlóné, Szekeres Józsefné, Debreczeni Gábor) értelmében az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta azon képviselıi 
indítványt, hogy a képviselı-testület napirendre vegye megbízás adását az OPSKK 
vezetésére. 
 
 
Siklósi István polgármester a sorrendben meghatározott napirendet bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
2/2011./I.31./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  422/2010.(XI.24.)sz.,  428/2010.(XI.24.)sz., 
              434/2010.(XI.29.)sz.,         438/2010.(XI.29.)sz.,          484/2010.(XI.29.)sz.,  
              496/2010.(XII.20.)sz.,       497/2010.(XII.20.)sz.,         501/2010.(XII.20.)sz., 
              502/2010.(XII.20.)sz.,       503/2010.(XII.20.)sz.,         504/2010.(XII.20.)sz., 
              505/2010.(XII.20.)sz.,       506/2010.(XII.20.)sz.,         507/2010.(XII.20.)sz., 
              508/2010.(XII.20.)sz.,       509/2010.(XII.20.)sz.,         520/2010.(XII.20.)sz., 
              526/2010.(XII.20.)sz.,       532/2010.(XII.20.)sz.,         533/2010.(XII.20.)sz. 
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              534/2010.(XII.20.)sz.,       535/2010.(XII.20.)sz.,         536/2010.(XII.20.)sz., 
              538/2010.(XII.20.)sz.,       539/2010.(XII.20.)sz.,         540/2010.(XII.20.)sz., 
              541/2010.(XII.20.)sz.,       420/2010.(XI.24.)sz.,          531/2010.(XII.20.)sz. 
              lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. (29 db határozat) 
   II/2. “Német” óvoda (498/2010.(XII.20.)sz. hat.) 
   II/3. Kovács Edina igazgató 2010. évi prémium feltételeinek értékelése 

(223/2010.(V.31.)sz.hat.) 
   II/4. Mezıberény Város 2010. évi közfoglalkoztatási beszámolója (19/2010.(I.25.)sz. hat.) 
   II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
III./ Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése (II. forduló) 
IV./ 2011. évi városi nagyrendezvények 
V./ Tájékoztató a „Mezıberény” kötvényrıl 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Anyakönyvi rendelet megalkotása 
VI/2. Petıfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosítása 
VI/3. Telefonrendszer költségcsökkentés és korszerősítés 
VI/4. Köztisztviselık cafetéria-juttatása és közalkalmazottak étkezési utalványa 2011. 
         évben 
VI/5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérése 
VI/6. Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség ajánlata   
VI/7. Kmetykó János ajánlata 
VI/8. Kereki utcai lakók kérése 
VI/9. özv. Kárpáti Sándorné beadványa 
VI/10. Rácz Aladár kérése alapítvány létrehozására 
VI/11. A Békési Polgárvédelmi Iroda támogatási kérelme 
VI/12. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/13. Intézményi átcsoportosítások 
VI/14. Petıfi Sándor Gimnázium házirend módosítása 
VI/15. Petıfi Sándor Gimnázium SZMSZ módosítása 
VI/16. A Petıfi Sándor Gimnázium Kollégiumának házirend módosítása 
VI/17.  Mezıberény Város koncepciói érvényben tartása 
VI/18. Összevont Óvodák nyári nyitva tartásának tervezés 
VI/19. Itthon Otthon RTL Klub ajánlata 
VI/20. Joker-Reklám Kft. ajánlattétele 

      VI/21. Közérdekő kérelem, panasz 
      VI/22. Ivóvízminıség javító program 
      VI/23. Ingatlan vásárlások 
      VI/24. Kérelem vízelvezetı árok létesítéséhez 
      VI/25. Egyéb bejelentés 
VII./ Zárt ülés 

VII/1.  Tőzoltó Egyesület épületének szennyvízbekötési kérelme  
      VII/2. TIOP-1.1.1-09 jelő pályázat szállítási szerzıdése 
      VII/3. „PREMI-İRÖK” ajánlata 
      VII/4. Volt Bútoripari Rt. ingatlanjainak kérdése 
      VII/5. K&H Bank szerzıdések 
      VII/6. Önkormányzati vagyon biztosítása (489/2010.(XI.29.)sz. hat.) 
      VII/7. Egyéb bejelentés 
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I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2010. december 20-i zárt testületi ülésen hozott 
határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
3/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. december 20-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. Kiegészítésként elmondta, hogy a Csabai út melletti területek 
belvízmentesítése fontos feladat volt, jelentısen javult az út keleti oldalon lévı területek 
belvízi állapota. A terület vízmentesítésére azért is szükség volt, hogy az ott lévı árkot rendbe 
lehessen tenni. Tovább folytak a belvíz-mentesítési munkák a Csabai út nyugati oldalán is. A 
Vízmő-társulat igen sok és jelentıs gépi munkát végzett el. Az önkormányzati út mentesítését 
(47-es úttól Braun tanya felé) ideiglenes árok ásásával, illetve a meglévı árkok kapacitás 
bıvítésével, áteresz készítésével, tiltó elhelyezésével tovább tudják javítani.  
Jelezte, hogy a holnapi napon lesz egy újabb egyeztetı bejárás a Csabai út melletti terület 
tehermentesítése céljából a Vízmő-társulattal. A regionális vízvezeték fölötti átvezetések 
lehetıségérıl fognak tárgyalni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megerısítette, hogy a Csabai út melletti belvíz-védekezési munka 
jól halad. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
4/2011./I.31./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  422/2010.(XI.24.)sz.,  428/2010.(XI.24.)sz., 

434/2010.(XI.29.)sz., 438/2010.(XI.29.)sz., 484/2010.(XI.29.)sz., 496/2010.(XII.20.)sz.,       
497/2010.(XII.20.)sz., 501/2010.(XII.20.)sz., 502/2010.(XII.20.)sz.,   503/2010.(XII.20.)sz, 
504/2010.(XII.20.)sz., 505/2010.(XII.20.)sz.,   506/2010.(XII.20.)sz., 507/2010.(XII.20.)sz., 
508/2010.(XII.20.)sz., 509/2010.(XII.20.)sz.,  520/2010.(XII.20.)sz., 526/2010.(XII.20.)sz.,       
532/2010.(XII.20.)sz., 533/2010.(XII.20.)sz., 534/2010.(XII.20.)sz., 535/2010.(XII.20.)sz., 
536/2010.(XII.20.)sz., 538/2010.(XII.20.)sz., 539/2010.(XII.20.)sz.,  540/2010.(XII.20.)sz., 
541/2010.(XII.20.)sz., 420/2010.(XI.24.)sz., 531/2010.(XII.20.)sz. lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. (29 db határozat) 

 
 
Siklósi István polgármester a tudomásulvételt igénylı határozatok elfogadását szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
5/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 422/2010.(XI.24.)sz.,  
428/2010.(XI.24.)sz., 434/2010.(XI.29.)sz.,  438/2010.(XI.29.)sz., 484/2010.(XI.29.)sz., 
496/2010.(XII.20.)sz., 497/2010.(XII.20.)sz., 501/2010.(XII.20.)sz., 502/2010.(XII.20.)sz.,       
503/2010.(XII.20.)sz., 504/2010.(XII.20.)sz., 505/2010.(XII.20.)sz., 506/2010.(XII.20.)sz.,       
507/2010.(XII.20.)sz., 508/2010.(XII.20.)sz., 509/2010.(XII.20.)sz.,  520/2010.(XII.20.)sz., 
526/2010.(XII.20.)sz., 532/2010.(XII.20.)sz., 533/2010.(XII.20.)sz., 534/2010.(XII.20.)sz.,       
535/2010.(XII.20.)sz., 536/2010.(XII.20.)sz., 538/2010.(XII.20.)sz., 539/2010.(XII.20.)sz.,         
540/2010.(XII.20.)sz., 541/2010.(XII.20.)sz., 420/2010.(XI.24.)sz., 531/2010.(XII.20.)sz., 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. “Német” óvoda (498/2010.(XII.20.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A testület, korábbi döntése 
értelmében, elviekben egyetértett azzal, hogy a Széchenyi István Német Nemzetiségi 
Tagóvodát mőködtetésre, üzemeltetésre átadja az I. Ker. Evangélikus Egyháznak. Következı 
fontos lépés, az átadandó épületre vonatkozó megkötések megfogalmazása, melyet a 
határozati javaslat tartalmaz. Két bizottság tárgyalta az elıterjesztést. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, 
bizottsága elfogadásra ajánlotta az elıterjesztett  határozati javaslatot. 
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Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, bizottsága az 
elıterjesztés határozati javaslat elfogadását „… összesen 1242 m2 ingatlant …” kiegészítéssel, 
valamint az „1058 és 1059 hrsz. kerítéssel nem határolt része” kiegészítéssel támogatta. 
Bizottsága is szeretné, hogy a következı nevelési évben az átadás megtörténjen a leírtak 
szerint. Személy szerint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatával egyetért abban, hogy az 
ingatlan határozatlan idıre legyen mőködtetésre átadva. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság  elnöke elıadta, hogy bizottsági 
tagjai az elıterjesztés szerinti vezérlı elvvel egyetértettek, két módosítással éltek a testület 
felé: 
- a maximum 50 év idıtartam helyett „határozatlan idıre” szerepeljen, 
- a polgármesteri hivatal mőszaki csoportja a terület megosztására terjesszen elı 

alternatívákat, hogy az önkormányzat használatában és tulajdonában maradó tulajdonrész 
minél jobban hasznosítható legyen. 

Az ülésre két alternatíva kimutatásra került a terület megosztásáról. A határozati javaslatot 
egyebekben elfogadásra ajánlják, e mentén tárgyaljon a polgármester. 
 
 
Siklósi István polgármester eredeti elıterjesztéstként kérte kezelni a “határozatlan idıre” 
meghatározást. A telekmegosztással kapcsolatban javasolta az 1. alternatívát elfogadni, ezzel 
a Munkácsy utca felıl kialakítható lenne a parkoló is, ami a jelenlegi elıírások szerint az 
intézmény területén valósítható meg.   
Szavazásra bocsátotta az 1. sz vázrajz szerinti megosztást. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
6/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Széchenyi István Német 
Nemzetiségi Tagóvoda átadásánál, az elkészített megosztási rajz szerinti 1. sz. vázrajz alapján 
az  ~1.790 m2 területre vonatkozó megosztást fogadja el.  
 
 
Siklósi István polgármester a módosítások figyelembevételével bocsátotta szavazásra az 
elıterjesztett határozati javaslatot. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
7/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elvileg egyetért azzal, hogy az I. Ker. 
Evangélikus Egyházzal, mint intézményfenntartóval a Széchenyi István Német Nemzetiségi 
Tagóvoda átadására vonatkozóan az épület és az eszközök vonatkozásában a következı 
tartalommal kerüljön megfogalmazásra a megállapodás: 

- Az önkormányzat az 1060 hrsz-ú, Luther utca 9., és az 1059 hrsz-ú, Munkácsy u. 
12.sz., megosztás utáni, összesen  ~1.790 m2 területő ingatlant tulajdonjogilag nem, 
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csak mőködtetésre adja át térítésmentesen az egyházi fenntartónak, kizárólag az 
óvodai feladatellátásra, határozatlan idıre. Az átadás részleteit megállapodásban kell 
rögzíteni.  

- A megállapodást közös megegyezés alapján bármely fél a mindenkor hatályos 
jogszabályok alapján mondhatja fel. Tekintettel a nevelési év zavartalan indítására a 
felmondást a feladatellátás megszőnését megelızı és december 31-ig közölni kell a 
másik féllel. A megállapodás felmondását indokolni kell. 

- A feladatellátás megszőnése esetén az ingatlan mőködtetése visszakerül az 
önkormányzathoz. 

- Az egyházi fenntartó az ingatlanon felújítást, beruházást az önkormányzat 
engedélyével végezhet, kivéve azokat a felújításokat, amelyek az épület átalakítása 
nélkül elvégezhetı. 

- A pályázati forrásból megvalósítható fejlesztések egyedi elbírálás alá esnek, a 
pályázati források elnyerhetıségének ismeretében külön egyeztetés alapján. 

- Az önkormányzat az ingatlannal együtt az ingatlanban leltár szerint fellelhetı 
eszközök, felszerelések üzemeltetésének jogát is átengedi az egyházi fenntartónak, 
azzal a megkötéssel, hogy az esetlegesen pályázati forrásból beszerzett készletek 
tekintetében pályázati elıírás szerint szükséges külön megállapodást kell kötni. 

- Az átadást követıen az egyházi fenntartó által szerzett eszközök, felszerelések az 
egyházi fenntartó tulajdonát képezik, külön leltár szerint. 

- Amennyiben az egyházi fenntartó a mőködtetést visszaadja az önkormányzatnak, úgy 
az eredetileg átadott eszközök amortizációs pótlással kerülnek vissza az 
önkormányzathoz. 

- Az egyházi fenntartó, vállalja, hogy a mőködtetésre átadott ingatlant, valamint az 
eszközöket és felszereléseket jó gazda gondosságával kezeli, gyarapítja. 

A képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy tárgyalásokat ezen 
elvek mentén folytassa. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. március 30. 
 
 
II/3. Kovács Edina igazgató 2010. évi prémium feltételeinek értékelése 

(223/2010.(V.31.)sz.hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a képviselı-testület elızı évi döntése miatt 
szükséges az értékelés megtétele. 
 
 
Kovács Edina képviselı a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat igazgatója jelezte, 
érintettség miatt nem kíván a szavazásban részt venni. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elıvezette, hogy 
bizottsága az elıterjesztett határozati javaslatban nem változtatott, a kifizetést javasolják. A 
hivatal pénzügyi irodája is kinyilatkozta, hogy teljesültek az elıírt feltételek. Az elıterjesztés 
1. pontjában pontosítottak (idısek otthona két telephely létszámadatánál kértek helycserét), de 
az az eredményt nem befolyásolja.  
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága is 
támogatta az elıterjesztés határozati javaslatának megszavazását. Ez a fajta státusz a jövıre 
nézve megszőnt. 
 
 
Körösi Mihály képviselı nehezményezte, hogy csak gazdasági értékelés történt, pénzügyi 
feltételek lettek felsorolva, pedig másról is szól egy igazgató munkája. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı magyarázként kifejtette, hogy a menedzserszemléletet kívánta behozni 
a jogszabálymódosítás a kinevezett vezetıknél. Azóta megint változott a közalkalmazotti 
törvény, a kinevezett vezetı, illetve a megbízott vezetı közötti különbséget eltörölték.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megjegyezte, az 
elmúlt két évben kellett prémium feltételeket meghatározni az igazgatónı részére. Nem volt 
könnyő feladat, mert olyanokat lehetett belevenni, ami mérhetı és ami nem munkaköri 
kötelessége az intémzényvezetınek.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Körösi Mihály) mellett az alábbi 
határozatot hozta: (Kovács Edina érintettség miatt nem vett részt a szavazásban) 
 
 
8/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat kinevezett magasabb vezetıje részére a 2010. évi prémium feltételek teljesítése 
alapján 2010. évre 329.000,- Ft, azaz háromszázhuszonkilencezer forint prémiumot állapít 
meg. 
A Képviselı-testület megbízza Siklósi István polgármestert, hogy az igazgató részére a 
prémium kifizetésérıl gondoskodjon. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. március 31. 
 
 
II/4. Mezıberény Város 2010. évi közfoglalkoztatási beszámolója (19/2010.(I.25.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a közfoglalkoztatásról való beszámolási 
kötelezettség is megszőnik a jövıben. Az önkormányzat igen komoly feladatot vállalt magára 
azzal, hogy  a kimutatott  nagyságrendben foglakoztatott munkanélkülieket. Ebben az évben 
valószínőleg, sajnos rosszabb feltételekkel és kevesebb embert lesz lehetıség foglalkoztatni.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottság mindenre kiterjedınek, érthetınek ítélte meg a beszámolót. A jelenlévık 
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tájékoztatása érdekében felolvasott az írásos beszámolóból. Sajnálatos, hogy nincs esély 
hasonló foglalkoztatásra a jövıre nézve, pedig nagyon nagy baj van, a jövedelmek nagyon 
lecsökkentek, mély szegénység van Mezıberényben. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága véleményét 
tolmácsolta. Hasznosnak ítélték meg  a közfoglalkoztatást, 164 fı volt bevonva a munkába. A 
munkájuk meglátszott az intémzényekben és a városban is. Javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
9/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mezıberény Város 2010. évi 
közfoglalkoztatási beszámolójával egyetért, azt elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Értelem szerint 
 
 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos beszámolót. Megjegyezte, hogy sajnos sokkal 
nagyobb problémákra kell felkészülni a 2011-es évben, mint amilyen az elmúlt évben volt. Az 
emberek elszegényedtek, nagyon kevés a munkahely. Az önkormányzat is próbálkozik saját 
eszközeivel, tárgyalások folynak munkahelyteremtésrıl, lehetıségekrıl, de konkrétumok 
nincsenek. Lehetıségként tárgyalás folyik egy adósságkezelı program létrehozására, amin 
dolgozik Szekeres Józsefné alpolgármester, Kovács Edina képviselı, Frey Mihály aljegyzı. 
Remélhetıleg hamarosan a testület elé fog kerülni egy elıterjesztés. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke közölte, hogy a 
beszámolóban az egész évi teljesülés is kimutatásra került. Kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy döntéseivel a temetési kölcsön, és a köztemetés 
kerete lett túllépve.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke felvetette, hogy a 
polgármester részére magasabb keret legyen biztosítva, 4 millió Ft meghatározással. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint év közben lehet módosítani, átcsoportosítani 
megtakarított összegeket. 
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Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, a 
költségvetésnél már történt módosítás, emelve lett azokon az összegeken, amelyeken nagyon 
kellett.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke visszavonta javaslatát. 
 
 
Siklós István polgármester a beszámoló elfogadását kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése (II. forduló) 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy az I. fordulós tárgyalás finomítások történtek, 
amelyek pénzügyi közelítést jelentenek a 2011. évi költségvetés elfogadása felé. A határozati 
javaslat megszavazásával a költségvetés elfogadhatóvá válik február hónapban.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a 
költségvetés elıkészítése megtörtént az elıterjesztett határozati javaslat és bizottság javaslat 
elfogadásával. A költségvetési rendelet ad majd lehetıséget a kiadások, bevételek 
teljesülésére, illetve a fejlesztések végrehajtására, az intémények mőködésére is. Elmondható, 
hogy valamennyi önkormányzati intézmény megfelelı feltétellel tud mőködni. A tervezetbıl 
fıbbtényezıket, számokat ismertetett a jelenlévık tájékoztatása érdekében: 
- megmaradnak a támogatások (civilszervezetek, társadalmi, politikai támogatások) 
- a sporttámogatás szinten marad, de az elmúlt évihez képest nınek a különbözı pályázati 

pénzek 
- megfelelı beruházások is be vannak tervezve (korábban elmaradt, illetve áthúzódó 

beruházások). Pl. a geotermikusenergia hasznosítása beruházás 780 millióFt. 
- 50 millió Ft a gépjármőadóból útépítésre, járdafelújításra, útkorszerősítésre fordítódik (10,5 

millió Ft van címkézve a strand parkolóinak önerejeként) 
- szőkebb körő egyeztetés során (polgármester, alpolgármester, jegyzı, pénzügyi 

osztályvezetı, Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke) az egyéb alternatívenergiák 
hasznosítása projekt önerejeként  betervezett 160 milló Ft-ot lecsökkentették, javaslatuk 
szerint 80 millió Ft került beállításra a költségvetésbe.  

- javaslatára 15 millió Ft-tal le lett csökkentve a Városkép felújítás következı ütemének 
önereje, ami 20 millió Ft-tal volt beépítve. Az 5 millió Ft lehetıséget adhat esetleges 
pályázathoz, bár az Új  Széchenyi Tervbıl azt lehet kiolvasni, hogy ebben az évben ilyen 
jellegő beruházásokra nem igen lesz pályázati lehetıség.  
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Az elızı ülésen meglévı 576 millió Ft-os hiány, kiadáskülönbözet csökkent összesen 315 
millió Ft-tal. A meglévı kb. 260 millió Ft deficit úgy van beállítva,  hogy ha a geotermikus 
energai önerejeként beállított 273 millióFt-ot közpénzbıl finanszírozza a város, egyenesbe áll 
a költségvetés. Bizottsága a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlja.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
Siklósi István polgármester az elıterjesztés határozati javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
11/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város 2011. évi 
költségvetési tervezetének kiadási többlete csökkentése érdekében az alábbiakról rendelkezik: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatát      csökkenti: „-„ 500 eFt-tal 
 Ezen belül: 
              Dologi kiadások elıirányzatát                          „-„ 500 eFt-tal  
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatát       megemeli:   4835 eFt-tal 
  Ezen belül: 
   Intézményi mőködési bevétel elıirányzatát:         4835 eFt-tal 
   (ebbıl 2010. évi várható intézményi pm-ból  
              kiadási többlet csökkentésre 3835 eFt) 
2:A. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatát                           csökkenti:  „-„ 1350 eFt-tal 
            Ezen belül: 
               Személyi juttatások elıirányzatát:                    „-„ 1063 eFt-tal 
               Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát:  „-„  287 eFt-tal 
2.A. cím: Összevont Óvodák bevételi elıirányzatát                     megemeli:   1700 eFt-tal 
          Ezen belül:    
      Intézményi mőködési bevétel elıirányzatát            1700 eFt-tal 
      (2010. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet csökkentésre) 
2.B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
               kiadási elıirányzatát                                                             csökkenti: „-„ 3863 eFt-tal 
          Ezen belül:    
     Személyi juttatások elıirányzatát:                   „-„ 3042 eFt-tal 

   Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát „-„   821 eFt-tal 
2.B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
               bevételi elıirányzatát                                               megemeli:    4000 eFt-tal 
        Ezen belül:    
   Intézményi mőködési bevétel elıirányzatát                4000 eFt-tal 

  ( ebbıl: 2010. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet    
   csökkentésre 4000 eFt) 

3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatát                         megemeli: 3557 eFt-tal 
        Ezen belül:    
               Személyi juttatások elıirányzatát:                        2801  eFt-tal 
               Munkaadókat terhelı járulék elıirányzatát:         1855  eFt-tal 
               Dologi kiadások elıirányzatát csökkenti:       „-„  1099 eFt-tal 
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatát            megemeli: 22128 eFt-tal 
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           Ezen belül:    
      Intézményi mőködési bevétel elıirányzatát                22128 eFt-tal 

    (ebbıl: 2010. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet     
     csökkentésre 20500 eFt) 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatát   csökkenti: „-„305 eFt-tal 
           Ezen belül:    
              Személyi juttatások elıirányzatát megemeli:                   140 eFt-tal 
              Munkaadókat terhelı járulék elıirányzatát csökkenti:„-„445 eFt-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi elıirányzatát    megemeli:   600 eFt-tal 
           Ezen belül:    
             Intézményi mőködési bevétel elıirányzatát                     600 eFt-tal 
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat  
    kiadási elıirányzatát                                                     csökkenti: „-„ 599 eFt-tal 
 Ezen belül: 
              Személyi juttatások elıirányzatát:                     „-„  426 eFt-tal 

  Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát:  „-„  173 eFt-tal 
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat  
   bevételi elıirányzatát  megemeli: 10637 eFt-tal 
          Ezen belül: 
              Intézményi mőködési bevétel elıirányzatát:       10637 eFt-tal 

     (ebbıl: 2010. évi várható intézményi pm-ból  
      kiadási többlet  csökkentésre 6137 eFt) 

7-5. cím: PH. egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
              842541 szakf. (Belvíz saját forrás 2011.) 
              Dologi kiadások elıirányzatát                                             csökkenti: „-„ 2042 eFt-tal 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételi elıirányzatát  megemeli: 10 000 eFt-tal 
              Ezen belül: 
      Intézményi mőködési bevétel elıirányzatát 10000 eFt-tal 

(ebbıl: 2010. évi várható intézményi pm-ból  
 kiadási többlet csökkentésre 10000 eFt) 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. évi költségvetési tervezetbe átvezetés 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
12/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztályát, hogy a 11/2011.(I.31.) sz. határozat szerinti bevételi és kiadásai 
elıirányzatok módosulása, kiadási többlet változása tételek átvezetését, eredeti 
elıirányzatként meghatározott tételek beépítését követıen, készítse el a 2011. évi 
költségvetésrıl a rendelet-tervezetet a februári testületi ülésre.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Hidasi Zoltán Pénzügyi osztályvezetı 
Határidı: februári testületi ülés 
 



 13

 
IV./ napirend  
 
Tárgy: 2011. évi városi nagyrendezvények 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bıségesnek tartotta a 
városi rendezvényeket, amit érdemesnek tartott megnézni, azokon részt venni. A bizottság 
kiegészítéssel élt a rendezvényekkel kapcsolatban, számuk ennek megfelelıen még bıvült. 
Továbbá javasolják megbízni az OPSKK vezetıjét a rendezvényterv havonta történı 
aktualizálásával, honlapon való megjelentetésével, amirıl egyidejőleg tájékoztassa az 
Oktatási és Kulturális Bizottságot. Bizottsága a Berényi Napok rendezvénnyel kapcsolatban 
kéri, hogy 2011-ben, 3 napban kerüljön lebonyolításra. Nem került kiosztásra, de bizottsági 
határozat született arról, hogy 2011-ben is a három nemzeti ünnephez, -március 15-hez, 
augusztus 20-hoz, és október 23-hoz-, valamint május 1-hez kapcsolódó rendezvényeket 
tekintse a képviselı-testület nagyrendezvényeknek, valamint kiemelt rendezvényként kezelje 
a Motorosok Baráti Köre Mezıberény Egyesület által szervezett  Streetfighter Napot. Kérte a 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
Siklósi István polgármester az elmondottak szerint a határozati javaslatokat ismertette, 
meghozatalukat szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
13/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi rendezvénytervet 
tudomásul veszi. Megbízza az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ intézményvezetıjét -az 
Oktatási és Kulturális Bizottság tájékoztatásával egyidejőleg- a rendezvényterv havonta 
történı aktualizálásával, a honlapon való megjelentetésével. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              OPSKK intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
             
14/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011-ben is a három nemzeti 
ünnephez, -március 15-hez, augusztus 20-hoz, és október 23-hoz-, valamint május 1-hez 
kapcsolódó rendezvényeket tekinti nagyrendezvényeknek. A Berényi Napok rendezvényei 
2011-ben három napban –2011. augusztus 19-20-21. (péntek, szombat, vasárnap)- kerülnek 
lebonyolításra. A Képviselı-testület 2011-ben kiemelt rendezvényként kezeli a Motorosok 
Baráti Köre Mezıberény Egyesület által szervezett  Streetfighter Napot. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              OPSKK intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
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Siklósi István polgármester javasolt felhatalmazást adni az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ intézményvezetıjének arra is, hogy a városi rendezvényekrıl a testvérvárosokat 
elızetesen tájékoztassa, illetve a 20, 10 éves évfordulók kapcsán Gronau, Gúta városával a 
részletes programokról egyeztetéseket folytasson 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
15/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ intézményvezetıjét, hogy a városi rendezvényekrıl a testvérvárosokat 
elızetesen tájékoztassa, illetve a 20, 10 éves évfordulók kapcsán Gronau, Gúta városával a 
részletes programokról egyeztetéseket folytasson. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              OPSKK intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, hogy az idei évben lesznek pályázatok 
beadva a testvérvárosi kapcsolatok támogatására. A napokban beadott pályázaton 25 euró 
támogatás lett megkérve.  
 
 
V./ napirend  
 
Tárgy: Tájékoztató a „Mezıberény” kötvényrıl 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megtiszteltetésnek tartotta, 
hogy a napirend elıterjesztıje lehetett, és az írásos beszámolóját ismertette a jelenlévık 
tájékoztatása érdekében. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2008. június 
30-án hozta azt a döntést, hogy 1 milliárd Ft értékő kötvényt bocsát ki. A kötvény 2008. 
október 8-án lett forgalomba hozva, ami 20 éves futamidırıl szól, 3 év türelmi idıvel. 
Gyakorlatilag ez hitel, vissza kell fizetni, vissza kell vásárolni ezt a kötvényt 20 év alatt. A 
hitel és a kötvény között óriási különbség van a kötvény javára. A kötvény sokkal 
rugalmasabb, a rendelkezésre álló forrást be lehet fektetni. A kötvény svájci frank alapon lett 
kibocsátva, a svájci frank kamata sokkal alacsonyabb, mint akár a mostani jegybankkamat is. 
Az elmúlt két év alatt nettó 47.570 eFt-tal gyarapodott a város vagyona. A hitelállomány meg 
van, de 47.570 eFt a betéti kamat és a kötvény hitelkamat közti különbség. Az összeget meg is 
kapta az önkormányzat a kötvény tulajdonosától, a K&H Banktól. Elıny az is, hogy a kötvény 
akár mikor visszafizethetı szerzıdésmódosítás nélkül.  
A kötvénykibocsátásnál van egyfajta kamatkockázat, árfolyamkockázat. Nem lehet tudni, 
hogy a svájci frank hol áll meg, milyen lesz az árfolyama. A bank olyan javaslattal élt, hogy 
az önkormányzat konvertálja át a valutát. Meggondolandó, nem biztos, hogy érdemes lenne, 
bár az biztos, hogy a forint és az euró jobban együtt mozog.  
Az idei évben el kell kezdeni már a kötvény visszavásárlását. Az önkormányzatnak vannak 
olyan nagy fejlesztési elképzelései, mint pl. a geotermikus energia hasznosítása, ez egy 780 
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millió Ft-os projekt, 40%-os önereje be van állítva a költségvetésben önerıként, ez a 
kötvénybıl lesz fizetve. A beruházással várhatóan az intézmények főtési költsége csökkenni 
fog, a gázmegtakarításból származó nyereség gyakorlatilag alapja lehet a tıke 
visszafizetésének. 61 millió Ft lett eddig felhasználva a kötvénybıl a Bútoripari Rt. 
ingatlanának vásárlására, ami véleménye szerint nem volt rossz befektetés. A geotermikus 
energia hasznosításához most 273 millió Ft-ot vesz igénybe a testület a kötvénybıl.  Tehát 
marad még 650 millió Ft, amibıl további beruházások megvalósításához önerı biztosítható, 
mint pl. belvízrendezés, kastély felújítás, mővelıdési ház tetıfelújítás, munkahelyteremtés, 
alternatív energiahasznosítás, stb.  
A kötvény felhasználása azért is elınyös, mert nem kell hitelkérelmet beadni, gyakorlatilag 
azonnal (1-2 hét) lehívható az összeg. Kockázat is van benne, nagy felelısséggel jár, de egy 
óriási lehetıség van a testület kezében.  Fontos, hogy a kötvényben levı pénzt egy hasznos, 
értelmes, gyorsan megtérülı fejlesztésre, ne pedig mőködésre fordítsa az önkormányzat, és 
akkor profitálni tud a város. Az elızı testület a kötvényben beruházások forrásainak 
biztosítási lehetıségét látta, és véleménye szerint ez nem volt rossz döntés. A mostani testület 
felelıssége is, hogy mire lesz elköltve a pénz.  
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, azért nem lett ismertetve több számadat, mert a számok 
döntı többsége banktitoknak minısül. Elhangzott, hogy jó befektetés a kötvénykibocsátás, 
mert többletbevétel keletkezik a betéti kamaton a hitelkamattal szemben. Ez egészen addig 
igaz, míg nincs elköltve, minél több lesz költve a betétbıl, annál kevesebb betéti kamat 
származik, annál több mindent kell a visszavásárláson túl is, még kamatként is megfizetni. 
Úgy gondolja, a képviselık közül senki sem akar „hajtóvadászatot” az elızı képviselı-
testület döntése irányába megtenni. Szerinte is, jó döntés volt végül is. Emlékeztetett arra, 
hogy Mezıberény volt már hasonló szituációban, amikor 1988-89. környékén humánprojekt 
irányában a gimnázium kollégiumának megépítésére bocsátott ki kötvényt 40 millió Ft + 
kamatai (7.5 millió Ft) értékben. Akkor egy Kormánygaranciával, vis major keretbıl ez a 
hitel, kötvényrész el lett tüntetve annak idején, a rendszerváltás után. Valószínősíthetı, hogy a 
bank most nem kíván ilyet megtenni, bár lehetett olyat hallani, hogy a Kormány próbál valami 
segítséget nyújtani azoknak, akik ilyen kötvény dolgokba belementek. Mezıberény számára 
jelentıs lehetıségnek tartotta, hogy van egy nagyobb kötvényállománya, amit ha okosan 
használ az önkormányzat, akkor azt az árfolyamveszteséget, amit jelenpillanatban realizálni 
lehetne egy más valutanemben való átváltással, nem szabad megtenni. Okosan kell használni 
a meglévı befektetésre váró betéti állományt, és akkor nagyvalószínőséggel pozitív szaldóval 
lehet kijönni a fennálló helyzetbıl. Egy biztos, nincs könnyő helyzetben az önkormányzat, 
nagy a felelısség.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı véleménye szerint is nehéz most meghatározni, hogy ebbıl a 
kötvénybıl jól vagy rosszul fog kijönni a város, 2028. még nagyon messze van. Az biztos, ha 
a most tervezett, elıbbiekben ismertetett befektetések bejönnek, a település a pénzénél lesz. 
De ez a két befektetés a jövıre nézve (Bútoripari Rt. ingatlanvásárlás, Geotermikus-energia 
felhasználása) kevés, mert 1 milliárd Ft-os a kötvény. Jelenleg a kamatokkal az önkormányzat 
jól járt, de a bank arra akarja kötelezni a testületet, hogy átváltsa a svájci frankban lévı 
kötvényt euróra. Konvertálás esetén hátrány éri a várost. Az biztos, hogy öt képviselı-
testületnek kell még nagyon határozottan, nagyon megfontoltan gazdálkodni a jövıben, több 
hasznot hozó beruházásba belefogni, különben ez a kötvény sokkal inkább teher lesz, mint 
lehetıség.  
 



 16

 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy az 
önkormányzati államtitkár, Tállai András kinyilatkozta, gondolkodnak azon, hogy az 
önhibájukon kívül bajba jutott települési önkormányzatok megsegítésére valamilyen alapot 
hozzanak létre. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı véleménye szerint a nyilatkozatban ki lett emelve, hogy a 
kötvényesekre nem fog vonatkozni a segítségnyújtás.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy az 
államtitkártól elhangzott, hogy van 32 milliárd Ft félretéve a vis major helyzetbe került 
önkormányzatoknak. A költségvetési törvényben nincs még biztosítva a pénz, de azt mondta, 
gondolkodnak egy alap képzésén. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolta a tájékoztatás elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
16/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Mezıberény” kötvényrıl adott 
tájékoztatatást elfogadta. 
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
VI/1. Anyakönyvi rendelet megalkotása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. Jogszabály alapján a települési 
önkormányzat rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályait, valamint rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint 
az anyakönyvvezetı részére fizetendı díj mértékét. Az elmúlt idıszakban 3-4 olyan 
házasságkötésre került sor, ami nem a Polgármesteri Hivatalban történt meg. 2010. március 
22-én – jegyzıi hatáskörben – megalkotásra került Mezıberény Város Polgármesteri 
Hivatalának az anyakönyvi események díjazásáról szóló szabályzata. A helyi önkormányzati 
rendelet megalkotásával a jegyzıi szabályzat 2010. december 31. napjával hatályát veszti. 
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Siklósi István polgármester közölte, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is támogatta a rendelet megalkotását, melynek elfogadásához 
minısített többségi (7) igen szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
1/2011.(II.1.)MÖK számú rendelete   

 
az anyakönyvi események díjazásáról. 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
VI/2. Petıfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy az elıterjesztést két bizottság megtárgyalta, az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is 
javasolja a módosítás megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
17/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztésben 
foglaltak szerint, egységes szerkezetben jóváhagyja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
/Az alapító okirat a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
VI/3. Telefonrendszer költségcsökkentés és korszerősítés 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. Tájékoztatásként elmondta, hogy a 
telefonálási lehetıséget a Békési Kistérségben létrejött szélessávú internet-hálózaton keresztül 
használná ki az önkormányzat, amivel elvileg költségeket lehet csökkenteni. A kistérségben 
mivel minden településnek különbözı lehetıségeik, igényeik vannak, a társulás nem lépett a 
korszerősítésben. Az önkormányzat szeretne tovább gondolkodni a saját telefonközpont 
helyzetén, változtatási lehetıségein, a telefonrendszernél fölmerült problémák, 
költségtényezık miatt.  
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Siklósi István polgármester elmondta, hogy több megoldás is szóba került, de a három leírt 
lehetıség a legolcsóbb. A 2-es javaslat alkalmas arra, hogy mőszakilag elırelépés történjen. 
Bizonyos villámvédelmi problémák megelızhetıek vele, és 5 évre vonatkozóan a költségek 
prognosztizálhatóak, nem túl nagyok.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, a bizottságban 
voltak szakemberek is, a korszerősítéssel a hibalehetıség csökkenne. Bizottsága kéri, hogy a 
korszerősítés 2. számú változatának részletes pénzügyi feltételei kerüljenek kidolgozásra és 
elıterjesztésre a 2011. február havi Képviselı-testületi ülésre. Tudatta, hogy  a  
telefonközpont korszerősítésére 5 millió Ft be van állítva a költségvetésben. 
 
 
Siklósi István polgármester a bizottság javaslatát eredeti elıterjesztésként kezelve, a határozat 
meghozatalát kérte. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
18/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete elviekben egyetért Mezıberény Város 
Önkormányzata és intézményei vezetékes telefonrendszerének korszerősítésével, a 2. számú 
változat részletes pénzügyi feltételeinek  kidolgozását kéri  a Képviselı-testület 2011. február 
havi ülésére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a képviselı-testület februári ülése 
 
 
VI/4. Köztisztviselık cafetéria-juttatása és közalkalmazottak étkezési utalványa 2011. évben 
 
 
Frey Mihály aljegyzı szóbeli kiegészítésként közölte, hogy február 15-ig meg kell határozni 
az önkormányzatoknál a cafetéria keretösszeget, és mivel valószínőleg február 15-ig nem lesz 
elfogadva a költségvetési rendelet, ami tartalmazni fogja a juttatás összegét, szükséges volt 
határozatot hozni. Két határozati javaslat került elıterjesztésre. A közalkalmazottaknál 
megváltozott a cafetéria-juttatás, a meleg étkezési utalványt most már csak egyszerő étkezési 
utalvány formájában lehet kiadni. A 2011. évi költségvetés tartalmazza, hogy 2011. évben 
nem haladhatja meg a bruttó 200 eFt-ot a juttatás, az önkormányzatnak 193.250 Ft-ot kell 
kötelezıen biztosítani a köztisztviselık részére. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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19/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi 
és az Mt. 193/R.§ hatálya alá tartozó dolgozók számára 2011. évre cafetéria-juttatásként 
személyenként 193.250,-Ft (bruttó) összeget állapít meg. 
Mezıberény város képviselı-testülete a cafetéria-juttatás éves keretösszegét a 2011. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felkéri a jegyzıt, hogy a Közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás 
részletes szabályait vizsgálja felül, és szükség esetén módosítsa. 
Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
20/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a városi önkormányzat és intézményei 
közalkalmazott dolgozók számára 2011. évre személyenként 72.000,-Ft (bruttó) összeget 
állapít meg, melyet étkeztetési utalvány formájában biztosít a dolgozók részére. 
Mezıberény város képviselı-testülete az étkeztetési utalvány éves keretösszegét a 2011. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a kisebbségi önkormányzat kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, biztosítva legyen számukra a Kérhalom u. 10. sz. alatti lakóház, amely 
korábban cigány közösségi házként üzemelt, kapják vissza annak érdekében, hogy a 
kisebbségi önkormányzat munkáját folytatni tudja. Az épületet 2010-ben adták vissza, azóta 
bérlıt jelölt ki az önkormányzat a házba, azok kiköltözését követıen az épület kisebb 
felújításra szorult. Megtörtént a legszükségesebb felújítások felmérése, költségek 
kidolgozásra kerültek. Ezek ismeretében fogalmazódtak meg a határozati javaslatok. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kiegészítéssel -Kártyás mérıórák kerülnek felszerelésre a 
közüzemi szolgáltatások igénybevételéhez- élt az „A” határozati javaslathoz. 
 
 
Barna Márton képviselı nehezményezte, hogy nem jelent meg az ülésen a kisebbségi 
önkormányzat elnöke. Több kérdése lett volna, hiszen 2010-ben azok között volt, aki azt 
mondta, hogy ne legyen visszavéve a közösségi ház a kisebbségtıl, mivel ott különbözı 
tevékenységek folytak. Akkor a kisebbség anyagi gondokra hivatkozott. Kérdése arra irányult 
volna, most milyen garancia van arra, hogy fenn tudják tartani a házat, vagy fél év múlva 
ismét visszaadják? A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ötletét jónak tartja, de volt emellett 
internet és gázfőtés, aminél hiány keletkezett. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a gáz és a villamos-energia szolgáltatást lehet 
kártyás mérıórákkal ellátni. Véleménye szerint a kisebbséget az önellátás irányába kellene 
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„szorítani”, a határozati javaslat ezt is szolgálja. A szerzıdésben lehet arra kötelezettségeket 
vállalni, illetve garanciákat beiktatni, hogy az épületet úgy használják, ahogy kell, illetve ha 
nem úgy használják, visszakerüljön az önkormányzathoz.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı támogatta az „A” határozati javaslat megszavazását. A Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat levelében egyéb technikai felszereléseket is kérne a  további 
mőködéshez. Ezt úgy tartaná igazságosnak, amennyiben a másik két kisebbségi önkormányzat 
részére is biztosítva lenne. Kérdése lett volna a kisebbségi elnökhöz. Mi lett azokkal a 
mőszaki, technikai felszerelésekkel, amelyek korábban a Kérhalom utca 10. szám alatt voltak, 
mivel ismételten újat szeretne kérni? Az önkormányzat felé kérdése, miért nem gondoskodott 
arról, hogy a bérlın behajtsa a leadott, tönkretett ingatlan költségeit. Mi ilyenkor a teendı, ki 
a vagyonkezelıje az ingatlannak, hogy fordulhat elı, hogy tönkretesznek egy épületet, 
költségekbe verve az önkormányzatot?  
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint túlzott kifejezés, hogy az ingatlan tönkre lett 
téve.  Vannak hiányosságok, de a tisztasági meszelés az, amire feltétlen szükség van.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette bizottsága 
álláspontját. Szoros szavazással döntöttek az „A” határozati javaslat mellett, melyhez az 
elızıekben ismertetett kiegészítéssel éltek. Személy szerint az ellenszavazók között volt. 
Korábban is az volt a véleménye, méltánytalan a másik két kisebbségi önkormányzattal 
szemben, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat több támogatást kapjon, és egy év sem 
telt el, hogy szinte könyörögni kellett a kisebbség elnökének, hogy ne adják vissza a 
közösségi házat. Az indokuk, hogy nem tudják fenntartani, a jövıre nézve sem látszik 
garantáltnak.   
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester a határozati javaslatot azzal a módosításokkal tette fel szavazásra, 
hogy a felsorolások ötödik részeként bekerül a kártyás mérıórák felszerelése, a testület bízza 
meg személyét a szerzıdés megkötésével, és felelısként a polgármester mellett a Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatója is legyen megjelölve.  
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Harmati László, Nagy Sándor, Halász 
Ferenc) és 1 tartózkodás (Körösi Mihály) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
21/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kérhalom utca 10. sz. alatti 
lakóházat 2011. március 01-i hatállyal, visszavonásig a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
rendelkezésre bocsátja a következı feltételekkel: 

- A kisebbségi önkormányzat az épületet rendbe teszi, a kisebb munkákat fizikálisan 
elvégzi. (pl. festés elıkészítés, festés, takarítás, lambériázás, linóleum lerakása stb.) 
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- A munkálatokhoz legszükségesebb anyagokat értékben az önkormányzat a Városi 
Közszolgáltató intézményen keresztül biztosítja. 

- A szakmunkát igénylı munkákat az épület kezelıje a Városi Közszolgáltató 
Intézmény elvégezteti. (pl. WC-, bejárati ajtók javítása) 

- A CKÖ az épület mőködtetését jó gazda módjára vállalja, s erre szerzıdésben 
kötelezettséget vállal. 

- Kártyás mérıórák kerülnek felszerelésre a közüzemi szolgáltatások igénybevételéhez. 
A Képviselı-testület a szerzıdés megkötésével megbízza Siklósi István polgármestert.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
               Fekete József intézményvezetı 
Határidı: 2011. február 28., illetve értelem szerint 
 
 
VI/6. Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség ajánlata  
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, melyet két bizottság 
megtárgyalt, és az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság is az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselı-
testületnek. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
22/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség elfogadó 
nyilatkozatát aláírja. Vállalja továbbá az éves tagdíj megfizetését, melynek mértéke 2011-ben 
13.000,- Ft, és ezzel az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a szervezet tagjai közé kíván lépni.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/7. Kmetykó János ajánlata 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy Mezıberénynek fıépítészt kellene alkalmaznia, 
erre nézve érkezett az ajánlat.  Kmetykó János volt mezıberényi lakos, pusztán csak 
költségtérítés fejében ellátná a feladatot. A költségtérítés Mezıberény-Békéscsaba közötti 
utakra terjedne ki. Kmetykó János jól ismeri Mezıberény építésügyi helyzetét, hiszen az 
1970-es évektıl kezdve, valamennyi rendezési, fejlesztési tervek készítésénél jelen volt. A 
napokban Békés város polgármesterétıl is érkezett megkeresés, hogy esetleg a kistérségben 
legyen közösen alkalmazva egy fıépítész. Ennek költségei és személye nem ismert. 
Véleménye szerint Mezıberény érdekeit az szolgálná, hogy a városhoz közel álló, a helyi 
viszonyokat jól ismerı személy látná el a feladatot.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kifejtette, hogy Kmetykó 
János megkeresését köszönettel vette a bizottság, hiszen referenciái, munkássága ismert. A 
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Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság az elıterjesztés „A” jelő határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a konkrét összegek 
meghatározás helyett „tényleges költségek térítése mellett” szerepeljen. A költségvetésbe 200 
eFt beállításra is került e célra. Tudatta, hogy Békésnek több mint 10 éve van fıépítésze, 
meghatározott munkaidıben és annak költségeivel valószínőleg vállalná a feladatot. 
Mezıberénynek Kmetykó János felajánlása mindenképpen elfogadhatóbb. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
23/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy Kmetykó János 
megbízást kapjon városi fıépítészi feladatok ellátására. A testület megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést Kmetykó Jánossal aláírja azzal a megkötéssel, 
hogy  a tényleges költségek elszámolása kerüljön kiegyenlítésre.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. február 15. 
 
 
VI/8. Kereki utcai lakók kérése 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jogosnak tartotta a Kereki 
utca lakosainak kérését. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy több hasonló utca is van a 
városban, ahol az ingatlanok utcafrontján kívül van egy hátsó bejárat is, ahol gyakrabban 
közlekednek. Javasolják, hogy komplex módon legyen tárgyalva ez a kérés is a többi 
észrevétellel. A határozati javaslatot elfogadásra ajánlják.  
 
 
Nagy Sándor képviselı, a kérelem beküldıje kiemelte, a kérés lényege az lett volna, hogy a 
Kereki utcán van négy ingatlan (35/3., 35/4 sz. 37/3, 37/4.sz.) akiknek abszolút nincs 
világításuk, mert  bejárójuk az utca másik oldalára esek. 
 
 
Körösi Mihály képviselı is azt javasolta, hogy legyenek számba véve az ehhez hasonló utcák, 
annak ismeretében legyen újra tárgyalva a kérelem. 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı, mint a körzet képviselıje megerısítette, hogy a jelzett 
ingatlan lakói csak arról a területrıl tudnak bejárni lakásukba ahol nem biztosított a világítás, 
itt nem arról van szó, hogy a hátsóbejárón az autósok lássanak.  
 
 
Barna Márton képviselı a saját körzetébıl (Bonyhai, Hársfa, Bartók u.) kiemelte, hogy 
vannak utcák ahol a gazdasági bejárók nincsenek megvilágítva, egyetért a komplex 
vizsgálattal.  
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Dr. Burján Katalin képviselı az Arany János utca világítótest hiányára hívta fel a figyelmet. A 
Polgármesteri Hivatal felé jelezte, évek óta probléma az ott lakóknak, hogy az Ady E. és a 
Csabai u. közötti szakaszon csak egy lámpatest van. Komplex vizsgálatot támogatja, 
valamilyen prioritási sorrend felállításával.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı megjegyezte, a hasonló felvetések garmadával fognak jelentkezni, 
az önkormányzatnak erre nem lesz pénze. Évek óta rengeteg ehhez hasonló észrevétel történt.  
A Kereki utca kérdése véleménye szerint azért más, mert az egy újonnan kialakított, kiosztott 
utca. Ott közmőves telket vettek meg az emberek, amit végül is nem valósítottak meg 
számukra. Világítás nincs, árok  nincs, járda nincs, stb. A Kereki utca problémáját legelıszır 
és együttesen javasolta kezelni.   
 
 
Siklósi István polgármester emlékezette a képviselıket, fel lettek novemberben kérve arra, 
hogy szedjék össze mindazokat a problémákat, amiket a saját körzetükben tapasztalnak, hogy 
fontossági sorrendet lehessen kialakítani a megvalósításról. Igen kevés észrevétel érkezett, így 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által támogatott határozati javaslatot tudja szavazásra 
bocsátani.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Barna Márton, Dr. Burján Katalin) 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
24/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kereki utca csapadékvíz 
elvezetésének, a járda, valamint közvilágításának a kérdésével a költségvetés függvényében 
komplex módon kíván foglalkozni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. március 31 
 
 
VI/9. özv. Kárpáti Sándorné beadványa 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, kérte a testület felhatalmazását 
a válaszlevél megküldéséhez.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
25/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja Siklósi István polgármester 
tájékoztatását özv. Kárpáti Sándorné beadványában foglaltakkal kapcsolatban. Felhatalmazza, 
hogy a tájékoztatót az érintett számára megküldje. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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VI/10. Rácz Aladár kérése alapítvány létrehozására 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a kérés egy roma foglalkoztatási közalapítvány 
létrehozására irányult. Korábban már történt tárgyalás ilyen irányban, az alapja egy esetleges 
Munkaügyi Központon keresztül történı támogatás lett volna, de jelenleg a Munkaügyi 
Központ csak abban az esetben támogat civilszervezetet, ha az az önkormányzattal szerzıdést 
köt közfeladat ellátására. Két határozati javaslat került megfogalmazásra, de az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság egy harmadik javaslattal élt. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
javaslatuk szerint hatalmazza fel a testület Siklósi István polgármestert, hogy további 
tárgyalásokat folytasson egy foglalkoztatást segítı szervezet létrehozásáról, és a tárgyalások 
eredményérıl a 2011. februári rendes testületi ülésen számoljon be. 
 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, bizottsága 
támogatta az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatának megszavazását. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
26/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson egy foglalkoztatást segítı szervezet 
létrehozásáról. A tárgyalások eredményérıl a 2011. februári rendes testületi ülésen számoljon 
be. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. februári testületi ülés 
 
 
VI/11. A Békési Polgárvédelmi Iroda támogatási kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy az eltelt idıszakban -novembertıl januárig- 
folyamatosan, több területen - kitelepítési, befogadási tervek készítésénél, a védekezésnél- 
segítséget nyújtottak a Polgárvédelmi Iroda dolgozói. Most azt kérik, hogy az önkormányzat 
bizonyos összeggel támogassa munkájukat. Véleménye szerint kapjon támogatást az iroda, 
hiszen tényleg nagyon sokat segítettek, bármikor rendelkezésre álltak, eszközeiket is bevetve. 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 50 eFt támogatásra tett javaslatot. Korábban nem volt 
szokása a képviselı-testületnek, hogy ilyen támogatásokat nyújtson, de talán elérkezett az az 
idıszak, amikor a város különbözı problémákat  nem tud önállóan megoldani. 
 
 
A képviselık részérıl más javaslat nem hangzott el, a polgármester a bizottsági javaslatot 
bocsátotta szavazásra.  
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
27/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete kérésre 50.000 Ft összeggel támogatja 
a Békési Polgárvédelmi Iroda munkáját. A támogatást a 2011. évi költségvetésben tervezi, s a 
támogatási összeget 2011. július 31. napjáig elutalja a 11998707-04606811 számlaszámra. 
A Békési Polgárvédelmi Iroda a támogatás összegét az iroda feladatainak ellátásához 
használhatja fel, nem rendeltetésszerő felhasználás esetén visszafizetési kötelezettség terheli. 
A támogatással a Békési Polgárvédelmi Iroda a 2011. évi költségvetési beszámoló idejéig 
köteles elszámolni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/12. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a 20 db átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról szóló, a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által támogatott, határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
Az i.) pontnál a felelıs személye értelem szerint javítandó.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
28/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:  
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Normatív hozzájárulások elıirányzatát         csökkenti: 2855 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.Isk. kiadási elıir.     csökkenti: „-„445 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Személyi juttatások            „-„ 350 eFt 
 - Munkaadókat terhelı járulékok    „-„    95 eFt  
6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolg. kiadási elıirányzatát csökkenti:”-„2410 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Dologi kiadások  „-„ 2410 eFt 
az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza.          
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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29/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
       Támogatás értékő bevételek mőködési célra, elıirányzatát    megemeli:6488 eFt-tal                                               
és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. egyéb mőködési kiadási elıirányzatát          megemeli: 6477 eFt-tal 
   
-7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
  Támogatásértékő bevételek, Mőködési célra elıirányzatát  csökkenti:”-„ 10 eFt-tal 
  (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a norm. 
   és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet  fedezetére  
   (óvoda: 270 eFt, Iskola: „-„ 130 eFt)                         
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási elıirányzatát                          megemeli:       1 eFt-tal      
Az átcsoportosítási javaslatokat a 3. sz. melléklet tételesen tartalmazza.  
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
30/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított elıirányzatát                     megemeli: 4919 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: : PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,  
Pénzforgalom nélküli kiad. Általános tartalék elıirányzatát    csökkenti:„-„1367 eFt-tal  
7-5 cím: PH.Mőködési és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 

Végleges pénzeszközátadás mők.célra elıirányzatát        megemeli: 1414 eFt-tal 
3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatát         megemeli:   588 eFt-tal 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
       Támogatás értékő bevételek mőködési célra, elıirányzatát    csökkenti:   -4284 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat a 2. sz. melléklet tételesen tartalmazza.             
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
31/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 



 27

Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
       Támogatás értékő bevételek fejlesztési célra, elıirányzatát  megemeli: 171392 eFt-tal                                
és ezzel egyidejőleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 

- Felhalmozási kiadások elıirányzatát    megemeli:197029 eFt-tal 
- Pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát (Ált. tart.)  csökkenti: „-„ 28405 eFt-tal 

7-5.cím: PH. egyéb mőködési kiadási elıirányzatát          megemeli: 2768 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat a 4. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
32/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
      Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra elıirányzatát     megemeli:  8363 eFt-tal 
       Lakossági hozzájárulás csatornamő fejlesztéshez                   
és ezzel egyidejőleg  
  7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások,         
     Általános tartalékállomány elıirányzatát                             megemeli: 8363  eFt-tal 
               Lakossági hozzájárulás csatornamő fejlesztéshez        
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
                                          
33/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
      Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra elıirányzatát        megemeli: 1400 eFt-tal 
      (Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák) 
és ezzel egyidejőleg  
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   Felújítási kiadások elıirányzatát                                                           megemeli: 1400 eFt-tal 
  (Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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34/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
    - Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát       megemeli  7 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
   kiegészítı támogatása 

és ezzel egyidejőleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatát:   megemeli 7 eFt-tal 
      Ezen belül:      
      - Dologi kiadások elıirányzatát      

 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítı támogatása 

- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
    Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát      megemeli: 14 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítı támogatása 

és ezzel egyidejőleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                      megemeli: 14 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítı támogatása 

- 10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül:  
Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát         megemeli: 15 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
 kiegészítı támogatása 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
- 10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                            megemeli: 15 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítı támogatása 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
35/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül: 
Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                       megemeli: 13525 eFt-tal 
Fordított Áfa bevétel 
és ezzel egyidejőleg  
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7-4 cím: PH. igazgatási kiadásai elıirányzatán belül, 
Dologi kiadások elıirányzatát                     megemeli: 13525 eFt-tal 
841126-0 Önk. és többc. kist. társ. igazg. tev. 
(Fordított Áfa bevétel miatt) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
36/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
    Dologi  kiadások elıirányzatát                                                      csökkenti: „-„1500 e Ft-tal 
      Ezen belül: 
           852011 szakf. Általános iskolai tanulók nappali 
           rendsz. nev. elıirányzat:                                         „-„ 900 eFt 
           853111 szakf. Nappali rendszerő gimnáziumi 
           oktatás (9-12/13) elıirányzat:                                 „-„ 600 eFt 
és ezzel egyidejőleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások,  
     Szakmai és informatika feladatok támogatása elıirányzatát    megemeli:     1500 eFt-tal       
       Ezen belül: 
           852011 szakf. Általános iskolai tanulók nappali 
           rendsz. nev. elıirányzat:                                                900 eFt 
           853111 szakf. Nappali rendszerő gimnáziumi 
           oktatás (9-12/13) elıirányzat:                                        600 eFt   
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
37/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát csökkenti:  „-„11764 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
    Dologi  kiadások elıirányzatát                                                      megemeli:     8984   eFt-tal                                                   
      Ezen belül: 
         - 889101-0 szakf. Bölcsıdei ellátás 
           Új bölcsıde építése DAOP 4.1.3.C elıirányzat:      2680 eFt 
         - 421100-5 szakf. Városkép javítás a lakosság 
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            identitás tudatának növelése érdekében DAOP 
            pályázati támogatás megelılegezés elıirányzat:      6296 eFt 
         - 841403-5 szakf. Geotermikus energia  
            felhasználása elıirányzat:                                               2 eFt 
         - 682002 szakf. Saját vagy bérelt ingatlan  
            hasznosítása elıirányzat:                                                 6 eFt 
     Fejlesztési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát                       megemeli:    2779 eFt-tal 
         889935 szakf. Otthonteremtési támogatás  
         (bevétellel nem fedezett) 
     Mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát                        megemeli:         1 eFt-tal 
         862240 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához  
         hozzájárulás  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
38/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételek, bevételi elıirányzatán belül: 
     Kamatbevételek elıirányzatát                                                            megemeli:   121 eFt-tal     
     (VÖK Csatornamő számla) 
és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH. Egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
    Dologi  kiadások elıirányzatát                                                            megemeli:  107 eFt-tal 
    841403-2 szakf. VÖK Csatornamő számla 
    Fejlesztési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát                            megemeli:     14 eFt-tal 
    Lakosságnak fejlesztési célú pénzeszköz átadás 
    (csatornával kapcs. visszafizetés) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát csökkenti: „-„  1837 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                            megemeli:      1949  eFt-tal 
      Ezen belül: 
         - 412000 szakf. 120-140 m2 alapterülető nyári öltözı 
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           építése elıirányzat:                                                          675 eFt 
        - 412000 szakf. Sportpályán lévı öltözı felújítása,  
          bıvítése, és új szociális blokk kialakítása elıirányzat:   675 eFt 
        - 841403 szakf. Városi Közszolgáltató Intézmény részére 
          többfunkciós kommunális gépjármő beszerzése ei:         265 eFt 
        - 431100 szakf. Mezıberény, Hajnal u. 2-4. sz. alatti 
          Malom épületének bontási munkálatai elıirányzat:          80 eFt 
        - 841403 szakf. Hosszú-tó tájrendezési munkáinak 
          megvalósítása elıirányzat (pályázati támogatás 
          megelılegezése):                                                              142 eFt 
       - 841126 szakf. PH-ba bútor, berend. felsz. besz. ei:          112 eFt 
 Felújítási kiadások elıirányzatát                                                   csökkenti:     „-„ 112 eFt-tal    
         - 412000 szakf. Városháza belsı felújítása ei:             „-„ 112 eFt                                               
         - 421000 szakf. Városi utak, járdák felújítása  
            elıirányzaton belül: 
                  - Mátyás K.-Zrínyi-Vásártér.Vasút-Szabó Á. 
                    utcák útfelújítása:                                           „-„  17678 eFt 
                  - Út kátyúzáshoz:                                                      4275 eFt 
                  - Járdaaszfaltozás, felújítás:                                    13403 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                       csökkenti: „-„ 124804  eFt-tal 
        Ezen belül:  
            - 421100 szakf. Útépítések, járdaépítések  
              „Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP-2009-3.2.1.A 
               pályázat (Közösségi közlekedés: buszváró) elıirányzat:   „-„ 9000 eFt 
           - 841403 szakf. Tervezési munkálatok fedezetére ei.:            „-„ 8000 eFt 
           - 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
              lebonyolításával összefüggı szolgáltatások ei.:                   „-„ 1800 eFt 
           - 370000 szakf. A Városi Sporttelep szennyvízhálózatba 
              történı bekapcsolása, ill. a tribün felújítási munkálatok 
              fedezetére elıirányzat:                                                          „-„ 7000 eFt 
           - 370000 szakf. Mezıberény területén szennyvíztelep 
              korszerősítési munkák fedezetére: 
                    a.) benyújtandó pályázathoz saját forrás bizt. ei.:          „-„ 8125 eFt 
                    b.) Víztorony korszerősítése rekonstrukció ei.:            „-„ 16000 eFt 
           - 421100 szakf. A Mikszáth Kálmán utcán közmővek  
              kialakítása elıirányzat:                                                        „-„   2000 eFt 
           - 841126 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési  
             program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztı 
              központ kialakítása” c. pályázat elıirányzat:                       „-„   4400 eFt 
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           - 841126 szakf. PH és Int. informatikai hálózat fenntartása 
             feladat: Belsı telefonhálózat átalakítása ei.:                         „-„   3500 eFt 
          - 841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására 
            pályázat benyújtás és saját forrás bizt. ei.:                             „-„ 36563 eFt 
          - 412000 szakf. Mezıberény Polgármesteri Hivatal 
            komplex akadálymentesítése elıirányzat:                             „-„     5000 eFt 
          - 910502 szakf. DARFT: „ Szociális alapszolgáltatások 
            gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek 
            infrastrukturális fejlesztése elıirányzat:                               „-„     1228 eFt 
          - 412000 szakf. Óvodák, Általános Iskolák infrastr. 
            fejlesztése pályázathoz saját forrás bizt. ei.:                         „-„     6188 eFt       
         - 370000 szakf. Belvízrendezés az élhetıbb településekért 
            I. ütem elıirányzat:                                                               „-„     9000 eFt      
         - 370000 szakf. Belterületi csapadékvíz elvezetés (DAOP) 
            pályázat, csapadékvíz elvezetı II. ütem ei.:                           „-„    7000 eFt   
 Felújítási kiadások elıirányzatát                                                 csökkenti: „-„ 10677 eFt-tal         
           841403 szakf. Pályázati saját forrás alap biztosítása 
           elkülönítése.                       
és ezzel egyidejőleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát megemeli:  135481 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
41/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát csökkenti:„-„146036 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
    - Zárolt, kötelezettséggel terhelt tartalék („Mezıberény” Kötvény)  
       elıirányzatát                                                                                megemeli:    56563 eFt-tal 
    - Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                           megemeli:    21745 eFt-tal 
        Ezen belül: 
              - 889101 szakf. Új bölcsıde építése, (pályázati  
                támogatás megelılegezése) elıirányzat:       20855 eFt 
              - 853000-0 TIOP (PSG) (pályázati támogatás 
                 megelılegezése) elıirányzat:                           890 eFt 
     - Felújítási kiadások elıirányzatát                                                  megemeli:   67728 eFt-tal 
        Városkép javítás a lakosság identitás tudatának 
        növelése érdekében Mezıberényben  
        (pályázati támogatás megelılegezés) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül: 
     Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                                  megemeli:   3910 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
     7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
     Felújítási kiadások elıirányzatát                                                       megemeli:   3910 eFt-tal 
     Városkép javítás a lakosság identitás tudatának 
     növelése érdekében Mezıberényben 
     (Garanciális visszatartás miatt) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék elıirányzatát csökkenti:     „-„ 530 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   889922 szakf. Házi segítségnyújtás (Városi jegyzık által 
   mőködtetett bizottság) elıirányzatát                                            megemeli:            330 eFt-tal 
        Ezen belül: 
           - Személyi juttatások elıirányzata:      253 eFt 
           - Munkaadókat terhelı járulékok ei.:     62 eFt 
           - Dologi kiadások elıirányzata:             15 eFt 
    841409 szakf. Közvetített szolg. ÁHT-n belül 
    Telefon továbbszámlázás, ill. egyéb továbbszámlázás  
    Dologi kiadások elıirányzatát                                                     megemeli:           200 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül: 
     Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát                             csökkenti:  „-„ 1935 eFt-tal 
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     Ezen belül: 
     - Közüzemi díj továbbszámlázása AHT-n kívül 
       (mezııri telefon+lakossági telefon kiad. továbbszáml.) ei.: „-„ 450 eFt 
     - Közüzemi díj továbbszámlázása AHT-n belül 
       (intézményi telefon továbbszáml. + int. vegyes 
        közüzemi díj továbbszáml.) elıirányzata:                          „-„ 1485 eFt 
és ezzel egyidejőleg 
7-5. cím: PH. Egyéb mőködési kiadások, 
      Dologi kiadások elıirányzatát                                                    csökkenti:   „-„ 1935 eFt-tal 
      Ezen belül: 
        - 841409 szakf. Közv. szolg. ÁHT-n kívül  
          (mezııri ırsz.+lakossági telefon kiad. továbbszáml.) ei.: „-„ 450 eFt 
        - 841409 szakf. Közv. szolg. ÁHT-n belül 
          (telefon továbbszáml., ill. egyéb továbbszáml.) ei.:         „-„ 1485 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
45/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város 2010. évi költségvetése 
:- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása  
Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás       csökkenti:„-„ 55400 eFt-tal 
- Ápolási díj + Nyugdíjbizt. járulék elıirányzatát   „-„ 4.407 eFt 
- Rendszeres szociális segély elıirányzatát    „-„  4.394 eFt 
- Rendelkezésre állási támogatás   „-„ 39.948 eFt 
- Normatív lakásfennt. támogatás elıirányzatát             211 eFt 
- Idıskorúak járadéka       „-„    387 eFt 
- Önkormányzat által szervezett közcélú foglalk.    „-„ 6475 eFt 
és ezzel egyidejőleg   
- 7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül 
Végleges Pénzeszközátadások Mőködési célra 
 /Társ szoc. pol. jutt./ elıirányzatát          csökkenti:„-„ 47755 eFt-tal  

- Ápolási díj elıirányzatát      „-„ 4289 eFt   
- Rendszeres szociális segély elıirányzatát   „-„  4394 eFt 
- Rendelkezésre állási támogatás            „-„ 39948 eFt 
- Normatív lakásfennt.támogatás elıirányzatát          211 e Ft 
- Idıskorúak járadéka     „-„    385 eFt 
- Önkormányzat által szervezett közcélú foglalk.       1050 eFt 

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
- Pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát (Ált. tart.)         megemeli: 7645 eFt-tal 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
       Támogatás értékő bevételek mőködési célra, elıirányzatát   csökkenti:”-„186 eFt-tal 
         - Mozgáskorlátozottak támogatása „-„ 56 eFt 
 - Békés Megyei Munkaügyi Központtól kapott támogatás „-„ 21 eFt 
 - Helyi szervezési int.kapcs. többlet tám.- Létszám racion. „-„ 109 eFt                                                      
és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. egyéb mőködési kiadásai, kiadási elıirányzatán belül       
  Végleges Pénzeszközátadások mőködési célra  csökkenti:„-„ 56 eFt-tal 
  (Társ.szocpol.jutt. elıirányzatát, Mozgáskorlátozottak tám.) 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 

- Pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát (Ált. tart.)  csökkenti: „-„ 130 eFt-tal 
           - Békés Megyei Munkaügyi Központtól  
             kapott támogatás „-„ 21 eFt 
                - Helyi szervezési int.kapcs. többlet tám. 
                          Létszám racion. „-„ 109 eFt   
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb mőködési bevételei, bevételi elıirányzatán belül 
      Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra elıirányzatát csökkenti: „-„ 6248 eFt-tal 
      (Mezıberény Környezetvédelemért Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás) 
és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH. egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül 
       Végeleges pénzeszközátadás fejlesztési célra      csökkenti:„-„ 5962 eFt-tal 
       (841126 Mb. Környezetvédelmi Alapítvány)                   
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 

- Pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát (Ált. tart.)       csökkenti: „-„ 286 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester     
               Öreg István fıigazgató            
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/13. Intézményi átcsoportosítások 
 
 
Siklósi István polgármester az intézményi átcsoportosítások elfogadását is a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság támogatásával bocsátotta szavazásra. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
48/2011./I.31./sz. határozat:  
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási elıirányzatán belül: 
- Személyi juttatás kiadási elıirányzatát    csökkenti   200 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg 
- Dologi  kiadási elıirányzatát     megemeli   200 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
49/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati képviselı-testülete, az alábbi saját hatáskörő elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
- Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási elıirányzatán belül: 

 - Személyi juttatás elıirányzatát csökkenti 1.497 eFt-al 
és ezzel egyidejőleg megemeli 

 -Felhalmozási kiadások elıirányzatát  1.497 eFt-al 
- Összevont Óvodák bevételi elıirányzatán belül: 

 - Támogatásértékő bevételek mőködési célra elıirányzatát megemeli  420 eFt-al 
 - Személyi juttatás elıirányzatát csökkenti  720 eFt-al 

és ezzel egyidejőleg megemeli 
- Az Összevont Óvodák bevételi elıirányzatán belül: 

 - Személyi juttatás elıirányzatát  330 eFt-al 
 - Munkaadói járulék elıirányzatát     90 eFt-al 
 -Felhalmozási kiadások elıirányzatát  720 eFt-al 

Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
50/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításával rendelkezik. 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
3 cím. Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzaton belül: 
- Intézmény mőködési bevételi elıirányzatát megemeli: 1.750e.Ft 
- Mőködési célú támogatási értékő bevételek elıirányzatát  
   - elkülönített állami pénzalapokból - megemeli: 178e.Ft 
- Mőködési célú pénzeszköz átvétel elıirányzatát 
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   - (non-profit szervtıl) megemeli: 216e.Ft 
Ezzel egyidejőleg megemeli:  

- Személyi juttatás elıirányzatát: 140e.Ft 
- Járulékok elıirányzatát: 38e.Ft 
- Dologi kiadások elıirányzatát: 1.966e.Ft 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
             Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
51/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
     Bevételi elıirányzatán belül: 
            - Intézményi mőködési bevételek elıirányzatát megemeli                            1.594 eFt-al 
                (Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevétel) 
     Kiadási elıirányzatán belül: 
             - Személyi juttatások elıirányzatát csökkenti                                            909 eFt-al 
             - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát csökkenti                               242 eFt-al 
             - Dologi kiadások elıirányzatát megemeli                                                   2.600 eFt-al     
             - Felhalmozási beruházási kiadások elıirányzatát megemeli:                         145 eFt-al 
Felelıs: Siklósi István  polgármester 
              OPSKK intézményvezetı 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
52/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi saját hatáskörő elıirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében, a Városi Humánsegítı és 
Szociális Szolgálat bevételi elıirányzatán belül: 
Véglegesen átvett pénzeszközök, Mőködési célú AHT-n kívülrıl  
bevételi elıirányzatát  megemeli                                                                1682 eFt 
Mőködési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettıl (OFA – Munkaerıpiaci program) 
és ezzel egyidejőleg szintén a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat  
kiadási elıirányzatán belül: 
- Személyi juttatások kiadási elıirányzatát                                      megemeli        1620 eFt 
- Munkaadót terhelı járulékok kiadási elıirányzatát                             megemeli             49 eFt 
Dologi kiadások elıirányzatát                                      megemeli            13 eFt 
Felelıs: Siklósi István  polgármester 
              Kovács Edina  igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
53/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetésében, az 
alábbi saját hatáskörő elıirányzat módosításokról rendelkezik. 
Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
- Dologi kiadások elıirányzatát    csökkenti    150 eFt 
és ezzel egyidejőleg Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
- Felhalmozási kiadások elıirányzatát     megemeli    150 eFt 
 (Televízió – Idısek Otthona, Puskin u. 1.) 
Felelıs: Siklósi István polgármester;  
             Kovács Edina igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
VI/14. Petıfi Sándor Gimnázium házirend módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy jogszabályi változások miatt vált szükségessé a 
gimnázium házirend módosítása.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
54/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium melléklet 
szerinti házirend módosítását, egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: azonnal 
 
/A gimnázium házirendje a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
VI/15. Petıfi Sándor Gimnázium SZMSZ módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatot, melyet az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamit az Oktatási és Kulturális Bizottság is 
elfogadásra ajánlott.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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55/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium melléklet 
szerint elıterjesztett Szervezeti és mőködési szabályzat módosítását, egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester  
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: azonnal 
 
/A gimnázium SZMSZ-e a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
VI/16. A Petıfi Sándor Gimnázium Kollégiumának házirend módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester a kollégium házirendjének módosítását is kérte elfogadni, az 
elızıekhez hasonlóan. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
56/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Gimnázium 
kollégiumára vonatkozó, melléklet szerinti házirend módosítását, egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: azonnal 
 
/A kollégium házirendje a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
VI/17.  Mezıberény Város koncepciói érvényben tartása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, javasolta a koncepciók 
érvényben tartását az új koncepciók, módosítások elfogadásáig.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
57/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Nemzetközi 
Kapcsolatok Koncepcióját, Mezıberény Város Kulturális Koncepcióját, Mezıberény Város 
Oktatási Koncepcióját és Mezıberény Város Sport Koncepcióját 2011. évi módosításának 
elfogadásáig érvényben tartja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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VI/18. Összevont Óvodák nyári nyitva tartásának tervezés 
 
 
Siklósi István polgármester jogszabályi elıírás alapján a kidolgozott tervet elfogadásra 
ajánlotta. Az óvodavezetı gondoskodik a nyári nyitvatartási rend kifüggesztésérıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
58/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Összevont Óvodák nyári nyitva 
tartásának tervezetét jóváhagyja. Megbízza az intézmény vezetıjét, hogy az óvoda nyári zárva 
tartásáról legkésıbb február tizenötödikéig a szülıket tájékoztassa és kérje a tájékoztató 
megjelentését a városi honlapon és a Mezıberényi Hírmondóban is. 
Felelıs: Gubis Andrásné óvodavezetı           
Határidı: 2011. február 15. 
 
 
VI/19. Itthon Otthon RTL Klub ajánlata 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az RTL Klub televíziós csatornán megjelenı 
Itthon Otthon címő mősor 20 db megjelenést biztosítana 2.400.000 Ft + ÁFA összegért. A 
véleményezı bizottságok javaslata, hogy ne éljen a lehetıséggel a testület. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
59/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzata Képviselı-testülete megköszöni a Media Factory Kft és 
az RTL Klub ajánlatát, de nem kíván élni a lehetıséggel.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/20. Joker-Reklám Kft. ajánlattétele 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy a Kft.  megjelentet egy térképet, amelyen 
Mezıberény szerepelni is fog,  és hirdetési felületre adnának lehetıséget.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke jelezte, hogy bizottsága 
hirdetésként a strand megjelenését támogatta volna. 
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Siklósi István polgármester véleménye szerint is 14.800 Ft + ÁFA összeget megérte volna 
megfizetni a reklámfelület megvásárlásáért, de a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén 
elhangzott, olyan hirdetéseket is megjelentetnek, ami miatt ne éljen a felajánlott lehetıséggel 
a testület. Az intézmények amennyiben akarnak, hirdessenek a felületen. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság, mint  szakbizottság javaslatát bocsátotta szavazásra 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazat (Barna Márton, Mezeiné Szegedi 
Erzsébet, Körösi Mihály) és 1 tartózkodás (Debreczeni Gábor) mellett, az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
60/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Joker-Reklám Kft. ajánlatát 
köszönettel tudomásul veszi, de nem kíván élni a lehetıséggel, a szolgáltatást nem veszi 
igénybe. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VI/21. Közérdekő kérelem, panasz 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a Kölcsey utcát érintı panaszok 
felvetését. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az elıterjesztett határozati javaslatokat 
támogatta. 
 
 
Kovács Edina képviselı, mint a körzet képviselıje, bejelentı, sürgısséggel kérte megoldani 
azt a veszélyhelyzetet, hogy az úton  az eltört csatorna fedél alatt egy lyuk tátong, kerüljön 
lefedésre.  
 
 
Siklósi István polgármester javasolta külön kezelni  a balesetveszély megszüntetését. 
Határozat hozatalt kért arról is, hogy a hivatal mőszaki csoportja vizsgálja ki a városban 
sürgısséggel elvégzendı munkákat,  intézkedjen a hibák kijavításáról. A határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
61/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kölcsey lakótelep útjainak 
állapotával, valamint a csapadékvíz-elvezetés problémájával a költségvetés függvényében 
kíván foglalkozni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
62/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kölcsey lakótelep garázssorán 
átmenı forgalom megszüntetésével – a csapadékvíz-elvezetı árkok védelmében – megbízza a 
Városi Közszolgáltató Intézmény vezetıjét Fekete József urat. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
  Fekete József igazgató 
Határidı: 2011. februári rendes testületi-ülés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
63/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kölcsey lakótelepen a várakozást 
tiltó tábla hatályát a rendırség bevonásával felülvizsgálja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: 2011. februári rendes testületi-ülés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
64/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal 
beruházási-, mőszaki csoportját, a városban sürgısséggel elvégzendı munkák kivizsgálására 
(csapadékvíz elvezetés, út, járda, közvilágítás,stb.), intézkedés megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/22. Ivóvízminıség javító program 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette, hogy Békés Megye Képviselı testülete kinyilvánította, 
csatlakozni kíván a „Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Program” keretén belül létrejött 
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminıség-javító Társuláshoz. Ehhez szükséges Mezıberénynek 
is, mint  tagnak, a támogató nyilatkozata. Javasolta a támogatás megadását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békés Megye Képviselı testülete 
csatlakozási kérelmét a „Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Program” keretén belül létrejött 
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminıség-javító Társuláshoz támogatja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
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VI/23. Ingatlan vásárlások 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy az eltelt idıszakban több megkeresés érkezett a 
képviselı-testülethez címezve, hogy a tulajdonos felajánlja ingatlanát, lakását az 
önkormányzatnak megvételre. Vidékrıl is jelezték, többen úgy hallották, hogy Mezıberény 
önkormányzata a településen ingatlanokat vásárol. Azért, hogy ne kelljen minden alkalommal 
az ilyen jellegő kéréseket a testület elé hozni, kéri a határozat elfogadását, amely 2011-es évre 
szól, s rögzíti, hogy a költségvetésben nincs forrás ingatlan, lakás vásárlásra. Természetesen, 
ha valamilyen stratégiailag fontos lehetıség adódig, az továbbra is, egyedileg kerülne 
elıterjesztésre a testület elé. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
66/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetésében nem 
tervezi fedezet beállítását lakás, ingatlan vásárlására, így forrás hiányában ingatlanokat, 
lakásokat továbbra sem kíván, illetve tud vásárolni. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ajánlatokra, kérésekre válaszolva ezt a 
határozatot megküldje. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
VI/24. Kérelem vízelvezetı árok létesítéséhez 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, a határozati javaslatot 
módosítással ismertette, kérte elfogadását. 
 
 
Barna Márton képviselı jelezte, hogy személy szerint észrevételeit idıben leadta a körzetét 
érintı problémákról. A Köröstarcsai úton például egy vízelvezetési árok létesítésére lenne 
szükség. Kérné összekapcsolni a két ügyet. 
 
 
Siklósi István polgármester véleménye szerint össze lehet kapcsolni a problémákat, a tavasz 
folyamán ki lesz vizsgálva miként lehetne onnan elvezetni a vizet. A lakókat majd hivatalosan 
is nyilatkoztatni kell arról, amit szóban megígértek, miszerint a szolgalmi joggal engedélyezik 
az árok átvezetését.  
 
Az ismertetett határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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67/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Belencéresi utca 13. és 15. számú ingatlanjai között vízelvezetı árok 
létesítéséhez szükséges felméréseket, vizsgálatokat végeztesse el. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: beszámolásra februári testületi ülés 
 
 
VI/25. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a soron következı testületi ülés idıpontja: 
február 28. Fınapirendek: 1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
elfogadása; elıadója Siklósi István polgármester. 2./ Az önkormányzati intézményfenntartó 
társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, tervek a jövıre, a társulási megállapodás 
felülvizsgálata; elıadója Öreg István fıigazgató. 3./ Mezıberény Város 2011-2014 évi 
Gazdasági programja; elıadója Siklósi István polgármester. 
 
 
Elbúcsúzott a Kábel TV. nézıitıl, jelenlévıktıl, az ülést befejezettnek nyilvánította. A 
képviselık zárt ülésen folytatják munkájukat.  
 
 

k.m.f. 

 
 
                  Siklósi István                                                          Dr. Baji Mihály  
                   polgármester                                                               jegyzı 
 
 
 
                  Körösi Mihály                                                    Dr. Burján Katalin 
                       képviselı                                                               képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                            jkv.hitelesítı 
 


