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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. december 1-jén 
megtartott közmeghallgatásáról. 

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

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

                         
Távol maradt az ülésrıl Barna Márton és Dr. Burján Katalin képviselı 
(távolmaradásuk okát bejelentették) 
 

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, Hidasi Zoltán 
pénzügyi osztályvezetı, érdeklıdık. 

 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, üdvözölte a Kábel TV nézıit, 
képviselıket. A mai napra meghirdetett közmeghallgatást megnyitotta. Az ülés 
lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 képviselı-testületi tag közül 10 fı jelen van. A 
közmeghallgatás meghirdetésre került, mégis megállapítható, hogy az érdeklıdık száma igen 
csekély. Talán ennek oka az is lehet, hogy az elmúlt hetekben nyolc helyen tartottak a körzet 
képviselıi lakossági fórumot, ahol összességében 143 fı jelent.  
 
Ismertette, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Kovács Lászlóné és Harmati László képviselıket.  
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a képviselı-testület törvényi kötelezettsége, hogy évente 
legalább egy alkalommal közmeghallgatást tartson. Az ülés napirendjét ismertette, ahol a 
közmeghallgatás keretében tájékoztatás hangzik el a város 2011. évi közfoglalkoztatási 
programjáról. Zárt ülés tartását is kérte a képviselıktıl, két, személyiségi jogot is érintı, 
szociális kérdés kerül napirendre.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
613/2011.(XII.01.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Közmeghallgatás: Közfoglalkoztatás 2011. évben Mezıberényben 
Zárt ülés: Szociális témájú felvetések 
                - Mozgókonyha (gulyáságyú) beszerzése 
                - „Segélyfa” 
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Közmeghallgatás:  
 
Közfoglalkoztatás 2011. évben Mezıberényben 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, nem csak a településnek, de az országnak is kiemelt 
feladata, hogy minél több embert munkához tudjon juttatni. Ennek tudatában készült a 
beszámoló, melyet tájékoztatásként felolvasott: 
 
„Talán nem könnyelmő kijelentés, ha azt állítjuk, hogy ma, Magyarország legtöbb településén 
és országos szinten is a legnagyobb problémát a kevés munkahely, a munkalehetıségek 
beszőkülése jelenti. Nincs ez másként Mezıberényben sem, s ez a tény a legnagyobb feladatot 
is kijelöli, munkahelyek teremtését azok bıvülését kellene elérni. Csakhogy ez nem ilyen 
egyszerő feladat. Többek között azért sem, mert az önkormányzatok feladata nem elsısorban 
a munkahelyek kialakítása, sokkal inkább a munkahelyteremtés, megtartás feltételeinek 
javítása lehet. 
Ezen bevezetés után joggal vetıdik fel a kérdés, mit tett a Mezıberény Város önkormányzata 
az elmúlt évben a munkahelyteremtés, illetve megtartás érdekében? 

I. Intézkedések, amelyek segíthetik a munkahelyek megtartását, újak létrejöttét. 
• 10%-al mérsékeltük a helyi iparőzési adót. 2%-ról 1,8%-ra módosult a 

befizetendı összeg. Ezt gesztusnak szántuk, ami valószínőleg nem oldja meg a 
vállalkozások alapvetı problémáit, viszont azt is tudni kell, hogy a város 
költségvetésében mégis jelentıs tétel, kb. 12-14 millió Ft adóbevétel kiesését 
jelenti. 

• Intézményi és önkormányzati beszerzéseinket igyekeztünk helybıl megoldani. 
Helyi vállalkozásoktól, helyi cégektıl próbáltuk beszerezni mindazt, ami 
szolgáltatásban, eszközbeszerzésben utolérhetı, és minıségében van olyan, 
mint a vidékrıl beszerezhetı. Ezzel más példákat is követve igyekszünk 
önellátás irányába elmozdulni. Persze ez sem sokat segített a magas 
munkanélküliségi arány változtatásán. 

• Az elmúlt egy évben több alkalommal folytattam tárgyalásokat 
munkahelyteremtés témakörben. Ezek eddig sajnos eredménytelenül zárultak, 
mert senkit nem érdekeltek az elérhetı adókedvezmények, az olcsón bérelhetı 
telephelyek, a meglévı képzett, de – sajnálatos módon – olcsó munkaerı. Egy 
dolgot kérdeztek, mondjak olyan terméket, ami ma jó áron eladható, s ık már 
is termelik azt a dolgot. Illetve még egy dolog volt ami után érdeklıdtek, hogy 
lehetne nagyon olcsón esetleg ingyen önkormányzati vagyonhoz jutni. 

II. Közmunkaprogramokat valósítottunk meg, illetve indítottunk be  
• Hagyományos közfoglalkoztatás 

A hagyományos közfoglalkoztatás rendszere évrıl-évre átalakult az elmúlt idıszakokban. 
Ennek ellenére némi biztonságot jelentett mindazoknak, akik nemcsak szerettek volna, de 
akartak és tudtak is dolgozni. Ezen túlmenıen az intézmények feladatellátásához is segítséget 
nyújtott a közfoglalkoztatás, többlet munkaerı foglalkoztatásával a feladatok bıvebb körő 
ellátására lehetıséget biztosítva, vagy éppen költségvetési források megtakarítására adva 
lehetıséget. Mindezt jelentıs állami támogatás mellett, lényegesen kisebb önkormányzati 
önerıvel lehetett megvalósítani. 
A 2011-es év sajátossága az volt, hogy míg a korábbi években a teljes munkaidıs 
foglalkoztatásnak volt nagyobb tere, az idei évben inkább a 4-6 órás, maximum 4 hónapon át 
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tartó foglalkoztatást támogatták országos szinten. Ezek, a rövid idıtartamú foglalkoztatások 
igazából csak arra voltak jók, hogy a segélyre – RÁT, BPJ, most FHT – való jogosultsághoz 
szükséges 30 napos foglakoztatási keretidıt lehessen teljesíteni. Nem motivált eléggé a 
munkavégzésre, inkább csak a segély folyósításához kötelezıen szükséges foglalkoztatási idı 
kitöltésére. Az eredményessége is ehhez mérhetı volt. Nyilván mindent lehet vitatni, azonban 
apró eredménye mégis csak volt ezeknek a rövid idıtartamú programoknak, ha más nem, de a 
városháza földszintjén végzett festı, illetve kımőves munkák tekintetében biztosan. Ezen 
kívül a programok keretében utcai árkok takarítására is sor került, amelyek szakszerőségét és 
hatásfokát sokan kifogásolták a munkavégzés idıszakában, többnyire jogosan. 

• Minta programok (Start munkaprogram) 
Augusztusban 3 napot kaptak az önkormányzatok, hogy minta programokat dolgozzanak ki 
közfoglalkoztatásra. Ezt a lehetıséget az országban mindössze 26 (az országban összesen 174 
van) kistérség települései kapták meg, köztük Békés megyébıl a szarvasi és a békési 
kistérség. A program lényege, hogy minél több élımunkát igénylı feladatot találjanak az 
önkormányzatok. A foglalkoztatott embereknek 8 órás teljes munkaidıs foglalkoztatást kell 
biztosítani, s a Belügyminisztérium a Munkaügyi Központokon keresztül 100%-os támogatást 
biztosít azoknak a településeknek, akik ennek megfelelı programokat tudtak elıkészíteni. A 
programok megvalósításához az elsı információk alapján 2011. szeptember 1-tıl 2012. 
december 31-ig 16 hónapra kapták volna a támogatást az önkormányzatok, vagyis ennyi idıre 
látszott biztosítottnak a foglalkoztatottak munkája. Sajnos a programok indítására csak 
október végén, illetve november elején kerülhetett sor, így a 16 hónapos foglalkoztatás már 
biztosan nem valósulhat meg. Az idei évre október 19-tıl 19, november 7-tıl 25 ember 
foglalkoztatására kerül sor. 
Mezıberényben 4 programot dolgoztunk ki, melybıl egyet, a Békéstıl Köröstarcsáig terjedı 
kerékpárút karbantartását már a tárgyalások elején kivettük a terveink közül, mivel ennek 
támogatására kevés esély látszott. A megmaradt 3 programunkat azonban támogatásra 
alkalmasnak tartották, sıt a két kistérségbıl a legalaposabban kidolgozottnak ítélték.  
A három program: növénytermesztés, erdıgazdálkodás, belvízelvezetés. 
A három programban összesen 44 embert tudunk foglalkoztatni, s egy kicsivel jobb anyagi 
körülmények közé juttatni, mint a segéllyel. A bér megállapítást jogszabály szabályozza, a 
szakképesítést nem igénylı munkakörökben bruttó 57.000,- Ft/hó, a szakképesítést igénylı 
munkakörökben foglalkoztatottak számára bruttó 78.000,-Ft/hó összeget lehet megállapítani. 
Összesen 3 szakképesítést igénylı munkakör van a programokban, a többi a 
közfoglalkoztatási minimálbérrel finanszírozható. Természetesen a munkavégzés idıtartama 
minden esetben napi 8 óra. 
A közfoglalkoztatottak irányítása, a munkavégzés szervezése és felügyelete kiemelten fontos 
feladat ahhoz, hogy a várakozásoknak megfelelıen eredményesek legyenek a minta 
programok. Ezért más pályázati forrásokból egyenlıre két embert alkalmaztunk – szintén 
munkanélküliek voltak – akik az emberek közvetlen irányítását végzik, ami egyáltalán nem 
egyszerő, nem irigylésre méltó feladat. 
A programok kidolgozásánál a legfontosabb vezérlı elvünk az volt, hogy próbáljunk olyan 
munkákat, feladatokat találni, amelyek az állam 100%-os támogatásának megszőnte után is 
önfenntartók lehetnek, de legalább az esélye megvan a programok továbbvitelének. Ha nem is 
a jelenleg alkalmazott létszámnak, de jó néhány embernek megélhetést nyújtana hosszú távon 
2012. decembere után is. 
A másik fontos dolog volt, hogy az általunk tervezett programok átjárhatóak legyenek, 
egymást egészítsék ki. Mert mit lehet a növénytermesztésben télen csinálni? Nyilván nagyon 
keveset, hacsak nem a megtermelt növények feldolgozását végezzük el. 
A programokról: 
1. Mezıgazdaság témakörben növénytermesztésre készítettünk egy projektet 
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Ennek lényege, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı szántóföldek egy részét a 
közfoglalkoztatottakkal mőveltetnénk meg, s olyan növényeket termesztenénk, amelyek egy 
részt feldolgozatlanul, vagy részbeni feldolgozással eladhatóak, más részt alkalmasak a helyi 
közétkeztetésben való felhasználásra (pl. krumpli, hagyma, zöldségek) És nem utolsó sorban 
vetımagot szeretnénk elıállítani. Olyat, ami alkalmas arra, hogy a szociálisan rászorulóknak 
akár már 2013-ban támogatásként adhassuk az otthoni veteményes megmőveléséhez, persze 
bizonyos feltételek kikötése mellett. 
A programba bevont földterületek a Csabai út melletti volt pedagógus földek kb. 17 ha-os, és 
a Boldisháti területen a gáttal párhuzamos, csatorna mellett elterülı kb. 2,5 ha-os terület. Ez 
utóbbi az öntözhetısége miatt inkább alkalmas a zöldség, krumpli, hagyma termesztésére.  
Télen a növénytermesztésben résztvevık a termények feldolgozásával foglalkozhatnak, vagy 
bérmunkát végezhetnek, illetve a másik két program feladatainak ellátására 
átcsoportosíthatóak. 
A program továbbvitelére a megtermelt termény eladása adhat alapot. 
2. Szintén a mezıgazdaság témakörében erdıgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek 

Mezıberény Önkormányzata regisztrált erdıgazdálkodó, bár talán kevésbé hihetı, 
hiszen nincsenek nagy kiterjedéső erdıink. Azonban több olyan kisebb területünk is van, ami 
korábban nem szakszerően lett gondozva.  
A program keretében meglévı erdeinket kívánjuk karbantartani, melyre erdıgazdálkodási 
üzemterv készül, ami magában foglalja a vágásérett erdık letermelését és újra telepítését 
(ilyen erdı a Boldisháti holtág melletti nyárfás, amely már több mint tíz éve vágásérett) De 
magában foglalja a többi terület rendben tartását is. 
Új elemként Cinalaposon, a volt vasúti pálya helyén lévı mintegy 5,1 ha területő földcsíkot 
kívánjuk fás legelıvé „varázsolni”. Igen varázsolni, mert az meglehetısen elhanyagolt 
állapotban van, ami nem csoda hiszen annak gépi munkálása szinte lehetetlen, annyi kıvel 
terhelt a terület. Hársfát tervezünk telepíteni, ami késıbb alkalmas gyógynövény begyőjtésére, 
valamint méz-legelıként is funkcionálhat. Mind két esetben a termék feldolgozása is munkát 
adhat embereknek. 
Az erdıgazdálkodással kapcsolatos további terv, hogy a Boldisháti holtág mellett lévı 19 ha-
os területünket uniós támogatással telepítenénk be, elsısorban ıshonos fafajtákkal pl. 
kocsányos tölggyel. Az uniós támogatás ıt évig biztosítja a forrásokat a telepítéshez és 
erdıgondozáshoz kapcsolódó munkákhoz. 
Az erdıgazdálkodási program a további erdıtelepítésbıl, valamint a négy-öt év múlva 
termıre forduló hársfatermésbıl tőnik fenntarthatónak. 
A nyári idıszakban, amikor a növénytermesztés dandárja van, az erdıvel foglalkozók 
besegíthetnek a növénytermesztésben. 
3. Belvízelvezetés projekt 

Az elmúlt években sok problémát okozott a belvíz. (Most az ellenkezıje, szárazság 
sújtja elsısorban a mezıgazdaságot.) 
A mintaprogramok kínálta lehetıséggel élve kidolgoztuk a magunk belvizes programját, 
amelynek lényege, hogy megfelelı szakmai irányítás mellett kerüljenek a bel- és külterületi 
árkok rendbetételre. Tehát beszintezés, a szükséges irányú és nagyságú lejtés kerüljön 
kialakításra. Télen ez a projekt is nehezebben végezhetı, de az elvezetı árkokból és 
csatornákból a fölösleges cserjék és fák eltávolítása ekkor is megoldható.  
Elképzeléseink szerint téli idıszakban emellett betonlapok kerülnek legyártásra, melyekkel az 
árkok kibélelése nyáron megoldható, így azok takarítása, karbantartása sokkal könnyebben 
megoldható. 
Ennek a programnak az önfenntarthatósága önmagában nehezen prognosztizálható, hacsak 
nem leszünk képesek olyan minıségben és mennyiségben gyártani beton lapokat, esetleg 
beton idomokat, hogy az eladható legyen.  
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A három mintaprogramokról az mondható el, hogy komoly felelısséget vállalt magára az 
önkormányzat amikor azokat elindította. Fenntarthatóságuk, de még a jelenleg futó részek 
megvalósíthatósága is sok problémába ütközik. Pl. abba, hogy a szabályozók folyton 
változnak. Míg az augusztusi indulásnál azt az információt kaptuk, hogy álmodjunk és ne a 
pénzügyi korlátok domináljanak, addig a további tárgyalások során kiderült, hogy kb. 
120.000,- Ft/fı/hó bekerülési költséggel számoljunk 2011-ben, amiben benne van a bér, a 
járulékok, és a dologi kiadások is. Dologi kiadások alatt kell érteni többek között a gépi 
munkákat, a vetımagot, a vegyszerezést, a munka- és védıruhát. A 2012-es évre pedig 
minderre már csak 105.000,- Ft-al számolhatunk. 
Számadatok: 

2011. évi közfoglalkoztatási fıösszesítı startmunka program nélkül 
 

közfoglalkoztatási ütem foglalkoztatotti 
létszám 

foglalkoztatás 
teljes költsége 

támogatás 
 

I.ütemő rövid 100 fı 17.851.280,-ft 17.604.903,-ft 

II.ütemő rövid 150 fı 20.300.728,-ft 19.285.692,-ft 
III.ütemő rövid 18 fı 2.002.140,-ft 1.902.044,-ft 
I.ütemő hosszú 27 fı 21.166.138,-ft 19.049.488,-ft 
II.ütemő hosszú 20 fı 6.773.680,-ft 5.418.944,-ft 
Téli közfoglakoztatás 45 fı 6.403.096,-ft 6.403.096,-ft 

Összesen: 360 fı 74.497.062,-ft 69.664.167,-ft 
(93,5%) 

 
Az önkormányzatnak összesen 4.832.895,- Ft-ba került a közfoglalkoztatás 2011. évben. 
A mintaprogramok, a start munkaprogram keretében Mezıberénybe érkezett források közelítı 
értéken a következıként határozható meg. Kb. 2 hónap alatt összesen 44 fı foglalkozatásához 
ad az állam 120.000,- Ft/fı támogatást. A szerzıdések alapján pedig pontos összeget is 
mondhatunk: 11.868.047,- Ft. 
Összesen 2011. évben 81.532.214,- Ft érkezett Mezıberénybe közfoglalkoztatási feladatokra.  
Az önkormányzat ezt 4.832.895,- Ft-al egészítette ki.  
Tehát a közfoglalkoztatás 2011 évben Mezıberényben 86.365.109,- Ft-ba került, ami 5,6% 
önkormányzati önerıvel valósulhatott meg. 
Összegzés: 
Bár a közfoglalkoztatásra fordított hatalmas összeg megtérülése nehezen mérhetı és 
bizonyítható, illetve más formában történı felhasználása valószínőleg sokkal hatékonyabb 
lehetne, ennek ellenére pozitívan kell értékelni a közfoglalkoztatás nyújtotta lehetıségeket. 
Embereknek ad munkát, családokat tud egy picivel jobb anyagi helyzetbe hozni, embereket 
segít – ha nem is nagy hatékonysággal – visszaszokatni a rendszeres munkavégzés világába.  
Munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy a nehézségeket legyőrve a legtöbbet tudjunk kihozni 
az újonnan indult start munkaprogram nyújtotta a lehetıségbıl, hogy a befektetett energia és 
pénz ne vesszen kárba. 
Ezt az alkalmat ragadom meg, hogy köszönetet mondjak azoknak a munkatársaimnak, akik 
legtöbbet dolgoztak azért, hogy a minta programok, a start munkaprogram elindulhasson, 
mőködjön: a teljesség igénye nélkül: Frey Mihály aljegyzı, Czirbuly Zoltánné, Bötsch Ádám, 
Adamik Jánosné, Gulyás Antal és Szabó Gáborné.” 
Az írásos anyagól kimaradt, hogy a növénytermesztés projektnél 19 fı foglalkoztatása 
történik. 
 
A képviselık, a jelenlévık részérıl a beszámolóhoz kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
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Siklósi István polgármester véleménye szerint a lakossági fórumokon a lakosok feltették 
azokat a kérdéseket, melyek körzetükben a legégetıbbek. Rövidesen összegzés fog készülni, 
az elhangzott kérdésekre adott válaszok a honlapon megjelentetésre kerülnek, illetve 
megfelelı fórumokon keresztül értesítve lesz a lakosság. Egy felvetés már megoldásra is 
került, a Tópart vendéglınél kihelyezett útbaigazító tábla más helyre került, mivel zavarta a 
Thököly utcáról közlekedı gépjármővezetık rálátását a Gyoma útra. 
 
Kérte a tájékoztatás elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
614/2011.(XII.01.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Közfoglalkoztatás 2011. évben 
Mezıberényben” tájékoztatást elfogadta. 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatta a lakosságot, hogy a mezıberényi posta 2011. 
december 1-tıl pénteki napokon 18 óráig tart nyitva. Köszönet a Szegedi 
Postaigazgatóságnak, korábbi lakossági kérésnek tettek eleget. Azt természetesen vizsgálni 
fogják, mennyire hatékonyan lesz kihasználva a péntek délutáni idıszak, eredménytelenség 
esetén nyilván vissza fognak térni az eredeti nyitvatartási rendre. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester a közmeghallgatást befejezettnek 
nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatták munkájukat.  
 
 

k.m.f. 
 
 

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


