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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. november 2-án 
megtartott  ülésérıl. 

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

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

                         
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, meghívottak, a hivatal osztályvezetıje, 

csoportvezetık, intézményvezetık, érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, üdvözölte a Kábel TV nézıit, 
képviselıket. A mai napra meghirdetett testületi ülést megnyitotta. Az ülés lefolytatásának 
törvényi akadálya nincs, mind a 12 képviselı 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 Dr. Burján Katalin és Halász Ferenc képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az ülés napirendjét. A II/12. és a IV/4. sorszám alatt 
található bejelentéseket levette napirendrıl, azok késıbbi idıpontban kerülnek 
megtárgyalásra. A IV/4. sorszám alatti bejelentéshez további levél érkezett, a következı 
testületi ülésre tudja a hivatal elıkészíteni az anyagot. 
 
 
Harmati László képviselı javasolta a IV/5. K&H Bank támogatási szerzıdése bejelentést nyílt 
ülésen tárgyalni. 
 
 
Siklósi István polgármester nem támogatta a felvetést, az anyaggal kapcsolatban több 
pénzügyi kérdésben kell állást foglalnia a testületnek, amely az önkormányzat vagyoni 
érdekeit érinti. Az indítványról a képviselı-testület állásfoglalását kérte.  
 
 
A képviselı-testület tagjai közül 2 képviselı (Harmati László, Halász Ferenc) támogatta az 
indítványt, 10 képviselı ellene szavazott. A polgármester az általa ismertetett napirend 
elfogadásáról kért szavazást. 
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A képviselı-testület  12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
370/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Önkormányzati bizottságok külsıs, szakember tagjainak megválasztása titkos szavazással. 
Eskütétel 
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  112/2010.(II.22.)sz.,  239/2010.(V.31.)sz., 

300/2010.(VIII.6.)sz., 301/2010.(VIII.6.)sz., 308/2010.(VIII.30.)sz.,                      
311/2010.(VIII.30.)sz., 313/2010.(VIII.30.)sz., 314/2010.(VIII.30.)sz.,                 
315/2010.(VIII.30.)sz., 316/2010.(VIII.30.)sz., 317/2010.(VIII.30.)sz.,                 
318/2010.(VIII.30.)sz., 321/2010.(VIII.30.)sz., 322/2010.(VIII.30.)sz.,                 
323/2010.(VIII.30.)sz., 324/2010.(VIII.30.)sz., 325/2010.(VIII.30.)sz.,                     
326/2010.(VIII.30.)sz., 327/2010.(VIII.30.)sz., 328/2010.(VIII.30.)sz.,                 
329/2010.(VIII.30.)sz., 330/2010.(VIII.30.)sz., 331/2010.(VIII.30.)sz.,                  
332/2010.(VIII.30.)sz., 333/2010.(VIII.30.)sz., 334/2010.(VIII.30.)sz.,                 
335/2010.(VIII.30.)sz., 342/2010.(VIII.30.)sz., 345/2010.(VIII.30.)sz.,                 
346/2010.(VIII.30.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. (30 db határozat) 

    II/2. Speciális étrendet igénylık támogatása /263/2010.(VI.28.)sz. hat./ 
      II/3. Berény utónevő települések pénzügyi elszámolása /287/2010.(VI.28.)sz. hat./ 
      II/4. Berényi Napok 2010. pénzügyi elszámolása /254/2010.(VI.16.)sz. hat./ 
      II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl (polgármester, Szociális és    

Egészségügyi Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság) 
III./ Bejelentések 
      III/1. Állami Számvevıszék átfogó ellenırzése 

III/2. Dr. Varga István megbízása 
III/3. Mezıberény Város Helyi Építésügyi Szabályairól szóló 11/2005.(II.28.) MÖK 

számú rendelet módosítása 
III/4. A Get Energy Magyarország Kft. ajánlata 
III/5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
III/6. Intézményi átcsoportosítás 
III/7. Ajánlat „Kézikönyv önkormányzati képviselık részére” címő kiadványra. 

      III/8. Zsibrita Pál beadványa 
      III/9. Szalai Barna Tenisz Club támogatási kérelme a klubház épület felújításához 
      III/10. Mezıberény Város Önkormányzata 2011-2014. évi stratégiai ellenırzési terve, 
                  valamint a 2011. évi éves ellenırzési terv 
      III/11. Tiszteletdíjról lemondás  ( 2 határozati javaslat) 
      III/12.Levéve napirendrıl Baráti Egylet Mezıberényért támogatás iránti kérelme 

(Halottak napi megemlékezés) 
      III/13. Egyéb bejelentés    - Mezıberényi Vöröskereszt megkeresése 
IV./ Zárt ülés 

IV/1. Mezıberény, Gutenberg u. 1. sz. ingatlanrész felajánlása vételre, illetve cserére 
IV/2. Levéve napirendrıl A Békés Megyei Közigazgatási Hivatal levele az OPSKK 

igazgatói állását érintıen   
IV/3. Fábafém bt. ajánlata 
IV/4. Laptop beszerzés 
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IV/5. K&H Bank támogatási szerzıdése 
IV/6. Egyéb bejelentés –gépkocsi vásárlás 
 

Önkormányzati bizottságok külsıs, szakember tagjainak megválasztása titkos szavazással. 
Eskütétel 

 
 

Siklósi István polgármester elmondta, hogy a külsıs, szakembertagok kiválasztásához kikérte 
a bizottságok véleményét, és javaslataikat elfogadta. Kérése az volt, hogy fiatal 
szakemberekben gondolkodjanak. A névsor összeállt, a testületnek titkos szavazással kell 
döntenie a tagok megválasztásáról. A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságba, valamint az Oktatási 
és Kulturális Bizottságba két-két kültagot, míg a Szociális és Egészségügyi Bizottságba és az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságba egy-egy kültagot választhat meg a képviselı-
testület.  
A jelöltek névsora: 
Szociális és Egészségügyi Bizottság: Kozma Mária, Csávás István. 
Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság: Szilágyi Tibor, Kohút Pálné, Kéki Rita   
Oktatási és Kulturális Bizottság: Lázárné Skorka Katalin, Papp Zoltán  
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság: Balog Zsolt, Dr. Stenger József. 
Megkérte a jegyzıt ismertesse a szavazás menetét.   
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a bizottsági külsıs tagokat titkos szavazással, 
minısített többséggel (7 igen szavazat) választja meg a képviselı-testület. Bizottságonként 
készültek el a szavazólapok, a jelöltek nevei mellett lévı körben elhelyezett, egymást metszı 
x vagy + jelöléssel lehet érvényesen szavazni. A Szociális és Egészségügyi; valamint az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságnál érvényesen egy-egy jelöltre lehet szavazni. 
Amennyiben nincs egy érvényes szavazat sem, mindegyik karika üresen marad, vagy 
bizottságonként egynél több szavazat van a szavazólapon, akkor az érvénytelen szavazatnak 
minısül. Az Oktatási és Kulturális; valamint a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságnál érvényesen 
két jelöltre lehet szavazni. Amennyiben nincs egy érvényes szavazat sem, mindegyik karika 
üresen marad, vagy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság jelöltjeinél kettınél több szavazat van a 
szavazólapon, akkor az érvénytelen szavazatnak minısül. Amennyiben egy személyre 
vonatkozó szavazat van, az érvényesnek minısül. 
A szavazást az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság bonyolítja le, állapítja meg a 
végeredményt, és az ismerteti. A szavazásokról külön jegyzıkönyv készül.  
A szavazás kétfordulós lesz, amennyiben valamelyik jelölt a 7 igen szavazatot az elsı 
fordulóban megkapja, úgy személye megválasztásra került, aki nem kapja meg a 7 igen 
szavazatot, második fordulóban kell ismételten döntést hozni. Az a jelölt, aki a második 
fordulóban sem kapja meg a 7 szavazatot, nem kerül megválasztásra.  
 
 
Siklósi István polgármester a szavazás idejére szünetet rendelt el. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
szavazás eredményét, a szavazásról készült jegyzıkönyvek alapján.  
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság három jelöltje közül Kéki Rita 3 szavazatot, Kohút Pálné 8 
szavazatot, Szilágyi Tibor 12 szavazatot kapott, megállapítható, hogy a bizottság két 
megválasztott külsıs tagja Kohút Pálné és Szilágyi Tibor. 
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A Szociális és Egészségügyi Bizottság kettı jelöltje közül Csávás István 4 szavazatot, Kozma 
Mária 8 szavazatot kapott, megállapítható, hogy a bizottság megválasztott külsıs tagja Kozma 
Mária. 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság kettı jelöltje közül Lázárné Skorka Katalin 12 szavazatot, 
Papp Zoltán 11 szavazatot kapott, megállapítható, hogy a bizottság két megválasztott kültagja 
Lázárné Skorka Katalin és Papp Zoltán. 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság esetében Balog Zsolt és Dr. Stenger József  6-6 
szavazatot kapott, így az I. választási forduló eredménytelen lett, II. forduló megtartására van 
szükség. 
 
 
Siklósi István polgármester a II. választási forduló megtartása érdekében szünetet rendelt el.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a 
szavazás eredményét, a szavazásról készült jegyzıkönyv alapján. 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság II. választási fordulójában Balog Zsolt 7 
szavazatot, Dr. Stenger József 5 szavazatot kapott, megállapítható, hogy a bizottság 
megválasztott külsıs tagja Balog Zsolt. 
 
 
Siklósi István polgármester gratulált a megválasztott tagoknak, kérte, segítsék a testületi tagok 
munkáját. Megköszönte azoknak a jelölteknek is a megmérettetést, akik nem kerültek 
megválasztásra, további jó munkát, jó egészséget kívánt nekik. A képviselıktıl kérte a 
szavazások eredményét határozatokkal tudomásul venni.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
371/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság külsıs 
szakember tagjainak titkos szavazással történı megválasztásánál 8 támogató szavazattal 
Kohút Pálné, valamint 12 támogató szavazattal Szilágyi Tibor, az elfogadott választási 
szabályok alapján, a bizottság tagjai lettek.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
372/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
külsıs szakember tagjának titkos szavazással történı megválasztásánál 8 támogató szavazattal 
Kozma Mária, az elfogadott választási szabályok alapján, a bizottság tagja lett.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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373/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint az Oktatási és Kulturális Bizottság külsıs 
szakember tagjainak titkos szavazással történı megválasztásánál 12 támogató szavazattal 
Lázárné Skorka Katalin, valamint 11 támogató szavazattal Papp Zoltán, az elfogadott 
választási szabályok alapján, a bizottság tagjai lettek. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
374/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság külsıs szakember tagjának titkos szavazással történı megválasztásánál 7 támogató 
szavazattal Balog Zsolt, az elfogadott választási szabályok alapján, a bizottság tagja lett.  
 
/A titkos szavazásokról készült 5 db jegyzıkönyv a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
 
 
Siklósi István polgármester gratulált a megválasztott tagoknak, és eskütételre kérte fel ıket.  
 
 
A megválasztott tagok eskütételét a jelenlévık felállva hallgatták meg.  
 
/Az aláírt esküokmányok  a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2010. augusztus 30-i zárt, valamint az október 15-i zárt és 
október 25-i rendkívüli zárt testületi ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
375/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. augusztus 30-i zárt, valamint 
az október 15-i zárt és október 25-i rendkívüli zárt testületi üléseken hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
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I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az október 15-i ülés óta eltelt idıszakról írásos 
beszámolóját. Két képviselı tett fel írásban kérdést. Harmati László képviselı kérdése, hogy a 
Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálatnál történı vizsgálódásnál az ellenırzık tudtak-e 
egy szeptemberben készült jegyzıkönyvben foglaltakról, melyben egy korábban az 
intézményben dolgozó, igen terhelı állításokat fogalmazott meg az idısek otthonában zajló 
munkáról –idısek testi fenyítése, idegen férfiak fogadása az ápolók részérıl. Hogyan áll a 
jegyzıkönyvben rögzítettek vizsgálata? Válasz a feltett kérdésre: a jegyzıkönyv szeptember 
21-én készült, amit úgy gondolja, még az elızı képviselı-testületnek, polgármesternek, 
alpolgármesternek hatáskörében kellett volna vizsgálni, de ez nem történt meg. Személy 
szerint október 25-én levélben kérte a panasz kivizsgálását az intézmény vezetıjétıl, határidıt 
november 8-ig kapott. Megkérdezte Harmati Lászlót elfogadja-e a választ. 
 
 
Harmati László képviselı elfogadta a választ. 
 
 
Siklósi István polgármester folytatta az írásos anyag ismertetését. A TELENOR-ral szerzıdés 
aláírása történt telefonflotta további mőködtetésére. Debreczeni Gábor kérdése, hogy lesz-e 
lehetıség az önkormányzat flottájához csatlakozni, illetve milyen feltételekkel történhet meg 
az esetleges szerzıdéskötés kívül állók számára? Válaszként közölte: a flottához való 
kapcsolódáshoz lesz lehetıség, a részletek kimunkálása jelenleg is folyik, az intézményekkel 
már történt egy elsıkörös egyeztetés. A késıbbiekben a város lakói is tájékoztatva lesznek a 
csatlakozási feltételekrıl.  
Harmati László képviselı másik kérdése: Október 23-án ünnepi megemlékezés volt az 
OPSKK-ban az 1956-os forradalom tiszteletére, errıl miért nem történt említés a 
beszámolóban? Válasz: sajnos több dolog is kimaradt az írásos beszámolóból, de nem volt 
semmi szándékosság benne. Egy-két dolgot pótlólag még felsorolt: 
- október 23-án állami ünnep alkalmából megemlékezés történt az OPS Kulturális 

Központban 
- megtörtént a bölcsıde mőszaki átadása, 
- a gimnáziumban gombavatót tartottak, 
- Ferenc Péterrel további pályázati lehetıségekrıl tárgyalt, 
- Jozaf Csabával tőzvédelemrıl és munkavédelmi feladatokról történt tárgyalás, 
- Dr. Baukó Mártonnal a Békési úti kerékpárúthoz kapcsolódó kisajátítások ügye került 

megbeszélésre, 
- Mácsai Sándor és Süle Mihály urakkal a városközpont rehabilitációjához kapcsolódóan 

kommunikációs dolgokról egyeztettek, 
- halottak napi megemlékezés zajlott, 
- megtörtént a városközpont rehabilitációs program munkálatának átadása. 
Megkérdezte Debreczeni Gábor képviselıt, kérdésére a válaszadást elfogadja-e? 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı a választ elfogadta. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte beszámolójának tudomásul vételét. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
376/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
II./ napirend  
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl   
    
 II/1. Tudomásul vételt igénylı beszámolók a  112/2010.(II.22.)sz.,  239/2010.(V.31.)sz., 

300/2010.(VIII.6.)sz., 301/2010.(VIII.6.)sz., 308/2010.(VIII.30.)sz.,                      
311/2010.(VIII.30.)sz., 313/2010.(VIII.30.)sz., 314/2010.(VIII.30.)sz.,                 
315/2010.(VIII.30.)sz., 316/2010.(VIII.30.)sz., 317/2010.(VIII.30.)sz.,                 
318/2010.(VIII.30.)sz., 321/2010.(VIII.30.)sz., 322/2010.(VIII.30.)sz.,                 
323/2010.(VIII.30.)sz., 324/2010.(VIII.30.)sz., 325/2010.(VIII.30.)sz.,                     
326/2010.(VIII.30.)sz., 327/2010.(VIII.30.)sz., 328/2010.(VIII.30.)sz.,                 
329/2010.(VIII.30.)sz., 330/2010.(VIII.30.)sz., 331/2010.(VIII.30.)sz.,                  
332/2010.(VIII.30.)sz., 333/2010.(VIII.30.)sz., 334/2010.(VIII.30.)sz.,                 
335/2010.(VIII.30.)sz., 342/2010.(VIII.30.)sz., 345/2010.(VIII.30.)sz.,                 
346/2010.(VIII.30.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. (30 db határozat) 

 
 
Siklósi István polgármester a 30 db tudomásulvételt igénylı határozat elfogadását bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
377/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 112/2010.(II.22.)sz.,  
239/2010.(V.31.)sz., 300/2010.(VIII.6.)sz., 301/2010.(VIII.6.)sz., 308/2010.(VIII.30.)sz.,                      
311/2010.(VIII.30.)sz., 313/2010.(VIII.30.)sz., 314/2010.(VIII.30.)sz.,                 
315/2010.(VIII.30.)sz., 316/2010.(VIII.30.)sz., 317/2010.(VIII.30.)sz.,                 
318/2010.(VIII.30.)sz., 321/2010.(VIII.30.)sz., 322/2010.(VIII.30.)sz.,                 
323/2010.(VIII.30.)sz., 324/2010.(VIII.30.)sz., 325/2010.(VIII.30.)sz.,                     
326/2010.(VIII.30.)sz., 327/2010.(VIII.30.)sz., 328/2010.(VIII.30.)sz.,                 
329/2010.(VIII.30.)sz., 330/2010.(VIII.30.)sz., 331/2010.(VIII.30.)sz.,                  
332/2010.(VIII.30.)sz., 333/2010.(VIII.30.)sz., 334/2010.(VIII.30.)sz.,                 
335/2010.(VIII.30.)sz., 342/2010.(VIII.30.)sz., 345/2010.(VIII.30.)sz.,                 
346/2010.(VIII.30.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta.  
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II/2. Speciális étrendet igénylık támogatása /263/2010.(VI.28.)sz. hat./ 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja ismertette a 
bizottság álláspontját. Megoldást kell taláni a speciális étrendet igénylık ellátására városi 
szinten, fel kell mérni, kik azok, akik valamilyen fajta diétát igényelnek. A békéscsabai cég 
árajánlatát magasnak tartották, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottsággal együttesen olyan 
javaslattal éltek, hogy további tárgyalás szükséges. A határozati javaslat elfogadását kérik. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy az írásos 
elıterjesztésben szerepel milyen tárgyi, beruházási költségei lennének, amennyiben a 
gimnázium látná el a  speciális étrendet igénylık étkeztetését. A békéscsabai cég is nagyon 
drága. Javaslatuk, hogy az igazgató még szélesebb körben mérje fel az igényt, próbáljon 
mezıberényi vállakozásokkal tárgyalni. Határozati javaslatukat annyi módosítással kérte 
megazavazni, hogy a beszámolás határideje a decemberi testületi ülés legyen. 
 
 
Nagy Sándor képviselı véleménye szerint mindenképpen Mezıberényben kellene az ellátást 
megoldani, de a 38 fı kevés egy ilyen nagy beruházás felvállalásához. Jó lenne kiterjeszteni a 
felmérést környezı településekre is majd a késıbbiekben. 
 
 
Siklósi István polgármester az ismertetett határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
378/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Szilágyi Tibort a Petıfi 
Sándor Gimnázium igazgatóját, hogy a speciális étkeztetéssel kapcsolatosan mérje fel a 
lehetıségeket, a szolgáltatás helyben történı megoldására, úgy hogy a felméréshez 
egyeztessen a Tópart Vendéglı és Panzió, a Panoráma étterem és a Berény étterem vezetıivel 
az együttmőködés alternatíváiról, kérjen árajánlatot. Készítsen konkrét igény felmérést az 
intézményekben, hogy hány fı igényelné a szolgáltatást, és vizsgálja meg egy diatetikus 
szakember alkalmazásának lehetıségeit. 
Felelıs: Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: 2010. decemberi testületi ülés 
  
 
II/3. Berény utónevő települések pénzügyi elszámolása /287/2010.(VI.28.)sz. hat./ 
II/4. Berényi Napok 2010. pénzügyi elszámolása /254/2010.(VI.16.)sz. hat./ 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tékoztatásként ismertette 
az írásos anyagokat. Bizottsága pénzügyi szempontból  megfelelınek tartotta a pénzügyi 
elszámolásokat.  Egy határozati javaslattal éltek. A rendezvényeknél az elmaradt tőzijőték és 
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a Berény utónevő települések találkozójának fel nem használt összege kerül elvonásra az 
intézménytıl. 
 
 
Barna Márton képviselı kérte, hogy a tőzijátékra el nem költött pénz egy olyan alapba 
kerüljön elkülönítésre, amire a szándék irányult, pl. belvízkárra. Következı ülésre 
elıterjesztéssel, határozati javaslattal fog élni. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát szavazásra 
bocsátotta: 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
379/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése:  
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
             - Dologi kiadási elıirányzatát     csökkenti:   „-„ 275 eFt-tal 

(Berény Napok 2010. - rendezvénysorozatának  
megrendezéséhez biztosított támogatásból, a tőzijátékra 
elkülönített, és fel nem használt összeg) 
 - Dologi kiadási elıirányzatát     csökkenti:   „-„ 389 eFt-tal 

(Berény utónevő települések találkozójának megrendezéséhez  
biztosított támogatás fel nem használt összege) 

és ezzel egyidejőleg 
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 

Végleges pénzeszközátadás mőködési célra  
841192 Városi rend. kiemelt. szakfeladat   megemeli:        275 eFt-tal 
842155 Hivatalos Városi szintő kapcsolatok fin.              megemeli:        389 eFt-tal 

Felelıs:  Siklósi István polgármester 
Határidı:  a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke kiegészítésként ismertette 
bizottsága álláspontját az elıterjesztéssekkel kapcsolatban. Szakmai beszámolást kértek az 
intézményvezetıtıl, ami megtörtént, következı bizottsági ülésen fogja majd elıterjeszteni. 
Egyebekben bizottsága is egyetértett a pénzügyi beszámolóval.  
  
 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl (polgármester, Szociális és    

Egészségügyi Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság) 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke beszámolt az eltelt 
két hónap teljesítésérıl. Az idıarányos teljesülés jó. 
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Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke is beszámolt a saját 
hatáskörben hozott döntésekrıl az írásos elıterjesztés ismertetésével. 
 
 
A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntések tudomásulvételét szavazásra 
bocsátotta: 
 
 
A képviselı-testület  12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
380/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, augusztus-szeptember hónapokban, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekrıl szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
A képviselı-testület  12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
381/2010.(XI.2.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
III/1. Állami Számvevıszék átfogó ellenırzése 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı az írásos elıterjesztés alapján ismertette az elıterjesztést, mely a 
városi honlapon megtekinthetı. Korábban 2005-ben volt egy átfogó ellenırzés az ÁSZ 
részérıl, akkor 29 szabályszerőségi és 3 célszerőségi javaslatot tettek. Ezzel kapcsolatban 
most ellenırizték azt is, hogy a 2005. évi átfogó ellenırzésben tett javaslatok mennyire 
érvényesültek, vizsgálták a belsı szabályozottságot, belı ellenırzéssel kapcsolatos dolgokat, 
vizsgálták a belsı kontrolloknak a mőködését. Összességben elmondták, hogy a megyei 
átlagnál jobb az önkormányzat gazdálkodása, nem csak a pénzügyi fegyelem szempontjából 
és nem csak a költségvetés szempontjából, hanem a szabályszerőség szempontjából is. A 
2005. évhez képest kevesebb, 13 szabályszerőségi és 5 db célszerő javaslatot tettek, amelybıl 
a polgármesternek elıírt 2 db észrevétel a mai testületi ülésen azzal, hogy az elıterjesztett 
intézkedési tervet elfogadja a képviselı-testület, illetve bizonyos intézkedéseket a jegyzınek 
elıír, illetve majd a bejelentéseknél tárgyalásra kerülı 2011-2014. évi belsı ellenırzési 
stratégia elfogadásával a polgármesternek már nem is pótlandó feladata.  
Az Állami Számvevıszék a nyilvántartások vezetésénél, határidık betartásánál kér nagyobb 
figyelmet. Véleménye szerint pozitív dolog volt az, hogy 2009-ben új gazdálkodási program 
bevezetésre került, a 2008-2009. évben a belsı szabályzatok rendbetétele megtörtént. Kérte az 
intézkedési terv elfogadását. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága 
elfogadásra ajánlja a beszámolót, az intézkedési tervet. Az elızı ellenırzésekhez képest kevés 
észrevétel érkezett, egy pozitív hangú megállapítás, jegyzıkönyv fog készülni, pénzügyi 
szankció sincs leírva. 
 
 
Barna Márton képviselı hiányolta az elıterjesztésben a jogszabályi rövidítések értelmezése 
érdekében a magyarázó szöveget. 
 
 
Siklósi István polgármester megerısítette, hogy a teljes anyag a honlapon megtekinthetı, a 
törvények szövege le van írva, a késıbbiekben rövidítéssel csak hivatkozások történnek. A 
lakosság tájékoztatása érdekében azt is közölte, hogy a mostani testületi ülés nyílt anyaga is 
megtekinthetı a honlapon, innentıl kezdve folyamatosan minden alkalommal így fog 
történni. 
 
 
Több észrevétel nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta: 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
382/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a határozat szerves részét képezı 
melléklet szerinti intézkedési tervet elfogadja és elrendeli annak megküldését az Állami 
Számvevıszék Békés Megyei Ellenırzési Irodájához. 
Felelıs:  Siklósi István polgármester 
               Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: 2010. december 2. 
 
/A határozat melléklete a jegyzıkönyv 3 sz. melléklete./ 
 
 
III/2. Dr. Varga István megbízása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, határozati javaslatot, melyet az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság is 
elfogadásra ajánlott. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
383/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Dr. Varga Istvánnal kötött, 2010. 
szeptember 30-ig érvényes szerzıdését nem kívánja meghosszabbítani. 
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A folyamatban lévı ügyek közül:  
- a 673/2010 iktatószámú, a Csárdaszállási Agrár Zrt.-vel szembeni követelés esetében a 
képviselı-testület megbízza Siklósi István polgármestert, hogy Dr. Varga István ügyvéd úrral 
tárgyaljon a képviselet további ellátásáról, valamint a képviselet költségeirıl, 
- a 605/2010 iktatószámú, rágalmazás témakörében folytatott ügyben a képviselı-testület 
további képviseletet nem kér, azt az indítványozók, a korábbi képviselı-testület tagjai 
magánszemélyként folytassák tovább, 
- az 585/2010 iktatószámú, az OPSKK vezetıje kinevezésével kapcsolatos ügyben az 
önkormányzat saját maga kívánja képviseltetni magát az ügyben.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal. 
 
 
III/3. Mezıberény Város Helyi Építésügyi Szabályairól szóló 11/2005.(II.28.) MÖK számú 

rendelet módosítása 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elıvezette, 
hogy a Mezıberény Város Helyi Építésügyi Szabályairól szóló rendeletet jogszabályváltozás 
miatt kell módosítani, ki kell vezetni az elvi építési engedély kérésének a kötelezettségét. 
Bizottsága javasolta a rendeletmódosítást. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
16/2010.(XI.3.)MÖK számú rendelete 

 
a Város helyi építési szabályzatáról szóló 

11/2005.(II.28.) MÖK számú rendelet  – továbbiakban R. – módosításáról 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
III/4. A Get Energy Magyarország Kft. ajánlata 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést. A kft. közüzemi auditot hajtana 
végre az önkormányzatot érintı közüzemi számlázásokkal kapcsolatban sikerdíj fejében 
(50%+ ÁFA). A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésére ismételt ajánlatot küldtek, amely arról 
szólt, hogy közbeszerzéssel is foglalkoznak, a sikerdíj pedig 50%, ÁFA-t nem számolnak, bár 
a szerzıdés-tervezetben ugyanúgy szerepeltetik. Az ajánlatban szereplı referenciák közül, 
három önkormányzat meg lett kérdezve, nem bízták meg a kft-ét a munkával. Az elutasító 
határozati javaslattal értett egyet a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is. 
 
 
Barna Márton képviselı véleménye szerint mezıberényi vállalkozás is tudna ilyen közüzemi-
auditot végezni. 
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Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy napirenden van az anyaggazdálkodás 
témaköre. A 2. sz. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
384/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatja a Get Energy 
Magyarország Kft.-vel való energia menedzsment megbízási szerzıdés megkötését.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
III/5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezetı ismertette az írásos elıterjesztést, a határozati 
javaslatokat, melyek elfogadását a Pénzügyi, Gazdagsági Bizottság támogatta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
385/2010.(XI.2.) 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:   7793 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-3.cím: : PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül,  

Pénzforgalom nélküli kiad. Általános tartalék elıirányzatát       megemeli: 1430 eFt-tal 
  7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai elıirányzatát        megemeli:    189 eFt-tal 
     Dologi kiadások elıirányzatát 
7-5 cím: PH.Mőködési és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 

Végleges pénzeszközátadás mők.célra elıirányzatát        megemeli:   106 eFt-tal 
2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.Isk. kiadási elıir.       megemeli:  3307 eFt-tal 
3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatát        megemeli:  1734 eFt-tal 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatát      megemeli:   156 eFt-tal 
6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolg. kiadási elıirányzatát    megemeli:  871 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat a melléklet tételesen tartalmazza.          
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
/A határozat melléklete a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
386/2010.(XI.2.) 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         megemeli: 12715 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatát            megemeli: 748 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Személyi juttatások   589 eFt 
 - Munkaadókat terhelı járulékok       159 eFt 
2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.Isk. kiadási elıir.      csökkenti „-„408 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Személyi juttatások            „-„ 316 eFt 
 - Munkaadókat terhelı járulékok    „-„    87 eFt 
 - Ellátottak juttatása           „-„      5 eFt  
 3.cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatát        megemeli: 1578 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Személyi juttatások            338 eFt 
 - Munkaadókat terhelı járulékok 91 eFt 
 - Dologi kiadások          1137 eFt 
 - Ellátottak juttatása   12 eFt 
6.cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolg. kiadási elıirányzatát   megemeli:10041 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Dologi kiadások  10041 eFt 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások 
 Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék elıirányzatát        megemeli:    756 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat a. melléklet tételesen tartalmazza.                 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
/A határozat melléklete a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
387/2010.(XI.2.) 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: „-„3736 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
7-4.cím: PH. Igazgatási kiadások elıirányzatán belül 
      841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás elıirányzatát               megemeli:      3736 eFt-tal 
       - Személyi juttatások elıirányzata:                     2942 eFt 
       - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata:    794 eFt 
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     (Tisztségébıl távozó polgármester juttatása)                   
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
388/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-4.cím: PH. Igazgatási kiadások elıirányzatán belül 
      841126-0 szakf. Önk.és többc.kist. társ. igazg. tev. elıirányzatát  csökkenti: „-„224 eFt-tal 
         - Személyi juttatások elıirányzata:                   176 eFt 
         - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata:  48 eFt    
         /Közhasznú foglalkoztatás támogatása 2010. évi fedezet igénye/                   
és ezzel egyidejőleg  
  7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül: 
      890442 szakf. Közhasznú foglalkozatás tám.  elıirányzatát         megemeli:       224 eFt-tal 
      Ezen belül: 
          - Személyi juttatások elıirányzata                        176 eFt 
          - Munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata       48 eFt 
A Képviselı-testület  Polgármesteri Hivatal létszámán belül a Közhasznú foglalkoztatás 
keretében történı alkalmazás engedélyezett létszámát 1 fıvel megemeli.         
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
389/2010.(XI.2.) 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:   12317 eFt-tal                                                  
és ezzel egyidejőleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát            megemeli 2950 eFt-tal 
(Általános tartalék állomány emelés) 

7-5.cím: PH. egyéb mőködési kiadási elıirányzatát          megemeli 9257 eFt-tal 
  Végleges pénzeszközátadások, és egyéb kiadások 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási elıirányzatát      megemeli:  110 eFt-tal 
Az átcsoportosítási javaslatokat a melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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/A határozat melléklete a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./ 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
390/2010.(XI.2.) 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:  52689 eFt-tal 
       Lakossági hozzájárulás csatornamő fejlesztéshez                   
és ezzel egyidejőleg  
  7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások,         
     Általános tartalék állomány elıirányzatát                            megemeli:  52689  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: 
 
 
391/2010.(XI.2.) 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 85 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
   kiegészítı támogatása 

és ezzel egyidejőleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatát:   megemeli 85 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  188  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   188  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   179   eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
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 kiegészítı támogatása 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
- 10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
- Személyi juttatások kiadási elıirányzatát                                 79 eFt-tal      
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                                    100 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: 
 
 
392/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
      Támogatás értékő fejlesztési bevételek elıirányzatát                        csökkenti: „-„ 5 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
8-6 cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
      Dologi kiadások elıirányzatát                                                           csökkenti: „-„ 5 eFt-tal 
 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
      Támogatás értékő fejlesztési bevételek elıirányzatát                        csökkenti: „-„ 5 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
9-6 cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
      Dologi kiadások elıirányzatát                                                           csökkenti: „-„ 5 eFt-tal 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
      Támogatás értékő fejlesztési bevételek elıirányzatát                        csökkenti: „-„ 5 eFt-tal 
és ezzel egyidejőleg 
10-6 cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
      Dologi kiadások elıirányzatát                                                           csökkenti: „-„ 5 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat a melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
/A határozat melléklete a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
393/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
A)Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Német 
Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
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     Dologi kiadások elıirányzatát                                                         csökkenti: „-„ 110 eFt-tal 
     - árvízkárosultak megsegítése     „-„ 10 eFt 
     - Német Hagyományápoló Egyesület  

Berény Napok alkalmával 
            testvérvárosok és elszármazottak fogadására „-„ 100 eFt 
és ezzel egyidejőleg: 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
     Végleges pénzeszköz átadások mőködési célra elıirányzatát          megemeli:     110 eFt-tal  
          - árvízkárosultak megsegítése     10 eFt 
         - Német Hagyományápoló Egyesület  

Berény Napok alkalmával 
            testvérvárosok és elszármazottak fogadására 100 eFt 
B) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Német 
Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
          Végleges pénzeszközátvétel mőködési célra elıirányzatát      megemeli:    49 eFt-tal 
       (Német Hagyományápoló Egyesülettıl iskola kezdıtábor) 
és ezzel egyidejőleg: 
10-6. cím: Mezıberényi Német Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
           Dologi kiadások elıirányzatát                        megemeli:     49 eFt-tal  
(Német Hagyományápoló Egyesülettıl iskola kezdıtábor) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
        
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
394/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
8-6.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül 
 Véglegesen átvett pénzeszköz (Mőködési célú) bevételi elıirányzatát       megemeli 64 eFt-tal 
(Tiszteletdíj felajánlás) 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
8-6.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül 
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatát                            megemeli: 64 eFt-tal 
(Tiszteletdíj felajánlás)    
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
   
395/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
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A)Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
     Dologi kiadások elıirányzatát                                                         csökkenti: „-„ 185 eFt-tal 
     (Szlovákok Szervezete,  

- Brezovai út támogatása  „-„ 100 eFt 
- Gútai vendégek fogadása  „-„  85 eFt 
 

és ezzel egyidejőleg: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
     Végleges pénzeszköz átadások mőködési célra elıirányzatát          megemeli:     185 eFt-tal  

- Brezovai út támogatása   100 eFt 
- Gútai vendégek fogadása    85 eFt 

B)Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül: 
          Végleges pénzeszközátvétel mőködési célra elıirányzatát        megemeli:    50 eFt-tal 

(Békés Megyei Önk.-tól 2010. évi megáll.költségtérítés)      
és ezzel egyidejőleg: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
            Dologi kiadások elıirányzatát               megemeli:    50 eFt-tal  
            (Békés Megyei Önk.-tól 2010. évi megáll.költségtérítés)     
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
396/2010.(XI.2.) 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, Pénzforgalom nélküli 
       kiadások, Általános tartalék elıirányzatát                                 csökkenti:    „-„ 575 eFt-tal             
és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások elıirányzatán belül,  
       682002 szakf. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása        
       Dologi kiadások elıirányzatát                                                   megemeli:          160 eFt-tal 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül  
       Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                         megemeli:          415 eFt-tal 
       Ezen belül:  
          - Sporttelep-szántó ingatlanrész vásárlása (Horváth József):    33 eFt 
          - Mezıberény-Békés kerékpárút – jelzı táblák:                        32 eFt 
          - Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában 
             kialakítandó nevelıi vizesblokk, ill. épület udvaron zárt 
             fedett kerékpár tároló építése:                                               350 eFt 



 20 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
397/2010.(XI.2.) 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: 
    Közüzemi díj továbbszámlázása ÁHT-n belül (Intézményi telefon 
    továbbszámlázás + Int. Vegyes közüzemi díj továbbszámlázás  
    elıirányzatát                                                                                        megemeli:  4670 eFt-tal 
    (EMFESZ – Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat: 4560 eFt 
     Artisjus – Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:             110 eFt 
                                                                                               4670 eFt) 
és ezzel egyidejőleg   
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
    841409 szakf. Közv. szolg. bev. ÁHT-n belül, Telefon továbbszámlázás, 
    ill. egyéb továbbszámlázás elıirányzatát                                           megemeli:   4670 eFt-tal 
    (EMFESZ – Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat: 4560 eFt 
    Artisjus – Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:             110 eFt 
                                                                                              4670 eFt) 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
398/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   Felújítási kiadások elıirányzatát                                                          csökkenti:  „-„ 2 eFt-tal 
   (47-es fıút Mezıberény várost elkerülı szakasz terv másolás fedezetére 
    280/2010.VI.28. sz. hat. alapján) 
és ezzel egyidejőleg 
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások elıirányzatát                                                    megemeli:       2 eFt-tal 
   (47-es fıút Mezıberény várost elkerülı szakasz terv másolás fedezetére 
    280/2010.VI.28. sz. hat. alapján)          
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: 
 
399/2010.(XI.2.) 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 
              Intézmény mőködési bevételek elıirányzatát                       megemeli:    47000 eFt-tal 
              Fordított Áfa bevétel                                          
és ezzel egyidejőleg  
  7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai elıirányzatán belül,         
     Dologi kiadások elıirányzatát                                             megemeli:    47000 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: 
 
400/2010.(XI.2.) 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, Felhalmozási kiadások, 
   Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával  
   összefüggı szolgáltatások elıirányzatát                                            csökkenti:”-„ 154 eFt-tal 
   841401 szakf. 
és ezzel egyidejőleg  
7-5.cím: PH egyéb mőködési kiadások kiadási elıirányzatán belül:  
     Dologi kiadások elıirányzatát                                                        megemeli:    154  eFt-tal               
     Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak szerkesztési díjai 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
401/2010.(XI.2.) 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 fejlesztési célra, elıirányzatát  csökkenti:  87091 eFt-tal                                      
és ezzel egyidejőleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 

Felhalmozási kiadások elıirányzatát        megemeli  46992  eFt-tal 
7-5.cím: PH. egyéb mőködési kiadási elıirányzatát         megemeli 40099 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat a melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelıs: Siklósi István polgármester                
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Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
/A határozat melléklete a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete./ 
 
III/6. Intézményi átcsoportosítás 
 
Hidasi Zoltán a pénzügyi osztály vezetıje ismertette a gimnázium saját kezdeményezéső 
elıirányzat módosítási kérelmét. A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlotta a 
határozati javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
402/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
3.cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzatán belül: 
    - Intézmény mőködési bevételi elıirányzatát megemeli:  6.017 eFt 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
    - Személyi kiadások elıirányzatát:  180 eFt 
    - Járulékok elıirányzatát:  50 eFt 
    - Dologi kiadások elıirányzatát:  4.200 eFt 
    - Felújítás elıirányzatát:  1.087 eFt 
    - Felhalmozás elıirányzatát:  500 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
               Szilágyi Tibor Petıfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
III/7. Ajánlat „Kézikönyv önkormányzati képviselık részére” címő kiadványra. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális bizottság elnöke ismertette az ajánlatot, a 
bizottsága az „A” határozati javaslatot támogatta. 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy bizottsága is 
az „A” alternatívát támogatta, minden képviselı személy szerint megvásárolhatja a kiadványt, 
ha szükségesnek tartja. 
 
 
Siklósi István polgármester a támogatott határozati javaslatot bocsátotta szavazásra annyi 
módosítással, hogy a „de anyagi forrás hiányában” szövegrész kimarad a megfogalmazásból. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
403/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszöni az euGenius Szakkiadó 
Kft. „Kézikönyv önkormányzati képviselık részére” címő kiadványára tett ajánlatát, de nem 
kíván élni a lehetıséggel. 
Felelıs: Siklósi István polgármester                
Határidı: értelem szerint 
 
 
III/8. Zsibrita Pál beadványa 
 
 
Siklósi István polgármester felolvasta a beadványt, és az arra írt válaszlevelét az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság által tett módosítás figyelembevételével. (Elsı bekezdés -… 
azonban „az 1994. évi LXIV. tv.” más elıírásokat tartalmaz.) 
 
 
Harmati László képviselı megjegyezte, hogy Németországban sem kevesebb egy képviselı 
tiszteletdíja. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı annyi korrigálást kért a válaszlevélben, hogy régen nem 18, 
hanem 17 képviselı volt.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága javasolta a polgármester meghatalmazását a levél megküldésére.  
 
 
Siklósi István polgármester Kovács Lászlóné módosítását megköszönve, a pontosítást eredeti 
elıterjesztésként kezelve kérte a támogató határozatot elfogadni a képviselıktıl. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
404/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
Zsibrita Pál számára a melléklet szerinti levelet megküldje. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal. 
 
 
III/9. Szalai Barna Tenisz Club támogatási kérelme a klubház épület felújításához 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a kérelmet. A 
klubház a város tulajdonában van, de a tenisz klub használja. Az ingatlan felújítása 
szükségessé vált, ehhez kérnek támogatást. Bizottsága jogosnak tartotta a kérést, javaslatuk, 
hogy számla ellenében maximum 210. eFt-ot biztosítson az önkormányzat, utólagos 
elszámolással. A bizottság határozati javaslatát kérte megszavazni. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
405/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Szalai Barna Tenisz Club részére 
maximum 210 eFt-ot biztosít a számlával igazolt költségek fedezetére, a Tenisz Klubház 
felújítási munkálataihoz hozzájárulásként, a 7-5. cím: PH. egyéb mőködési kiadások, 
Végleges pénzeszközátadások fejlesztési célra kiadási elıirányzatként, a 2010. évi 
költségvetése Általános tartalék terhére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
III/10. Mezıberény Város Önkormányzata 2011-2014. évi stratégiai ellenırzési terve, 

valamint a 2011. évi éves ellenırzési terv 
 
 
Tarné Marosvölgyi Anita belsı ellenır ismertette a stratégiai, valamint éves ellenırzési tervet 
az írásos elıterjesztés szerint.  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı jelezte, hogy a stratégiai ellenırzési terv elfogadásával az intézkedési 
terv egyik pontja teljesítve is lesz az ÁSZ felé. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága elfogadásra ajánlja az elıterjesztést. Üdvözölték, hogy 2 évente történnek az 
ellenırzések az intézményeknél, és külön öröm, hogy az Európai Uniós pénzek felhasználása 
és ellenırzése is kiemelt szerepet kap a stratégiai tervben.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 
 
406/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete Mezıberény Város Önkormányzatának 2011-2014. 
évi stratégiai ellenırzési tervét az elıterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 
 
407/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete Mezıberény Város Önkormányzatának 2011. évi éves 
ellenırzési tervét az elıterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
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Felelıs: Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: folyamatos, beszámolásra: 2011. évi zárszámadás idıpontja 
 
 
 
 
III/11. Tiszteletdíjról lemondás  ( 2 határozati javaslat) 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. Szilágyiné Kemény Mária, aki 
az elızı ciklusban az Oktatási és Kulturális Bizottság külsıs tagja volt, eddigi szokásához 
híven 2009. 12.01.-2010.09.30-ig terjedı idıszakban is lemondott tiszteletdíjáról. Szilágyiné 
Kemény Mária javaslata alapján az Összevont Óvodák, Kálvin úti tagóvoda részére a Só-
szoba mőködését biztosító sóoldat beszerzése, játékvásárlás és egyéb karbantartási, 
korszerősítési kiadások (dologi kiadások), illetve az Erıs Vár Alapítvány részére az 
alapítvány által támogatott gyerekek megajándékozása kerüljön biztosításra a lemondott 
tiszteletdíj összegébıl.  Kérte az elmondottak tudomásulvételét a határozatok meghozatalával. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
408/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Szilágyiné 
Kemény Mária a 2009.12.01.-2010.09.30-ig idıszakra, Oktatási és Kulturális Bizottsági 
tagként részére megállapított tiszteletdíjáról: 211 eFt-ról lemond. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
409/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási elıirányzatát                                      csökkenti:  „-„ 265 eFt-tal 
         ezen belül:  
                    - Személyi juttatás:                       - 211 eFt 
                    - Munkaadókat terhelı járulék:    -   54 eFt 
ezzel egyidejőleg 
2/A cím: Összevont Óvodák kiadásai, Dologi kiadások elıirányzatát    megemeli:   200 eFt-tal 
               Az Összevont Óvodák, Kálvin úti tagóvoda részére,  
               Só-szoba mőködését bizt. sóoldat beszerzésre, játékvásárlásra és egyéb  
               karbantartási, korszerősítési kiadásokra. 
7-5. cím: PH egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül: 
              Végleges pénzeszköz átadások mőködési célra elıirányzatát     megemeli:   65 eFt-tal 
              Az Erıs Vár Alapítvány részére az alapítvány által támogatott 
              gyerekek megajándékozására. 
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Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte mindazoknak a tevékenységét, akik az elmúlt négy 
évben külsıs bizottsági tagokként segítették a testület munkáját.  
 
 
III/12.Levéve napirendrıl Baráti Egylet Mezıberényért támogatás iránti kérelme -Halottak 

napi megemlékezés   /zárt ülésen megtárgyalásra került/ 
                    
 
III/13. Egyéb bejelentés    - Mezıberényi Vöröskereszt megkeresése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Mezıberényi Vöröskereszt győjtést szervez a 
vörös-iszap károsultak megsegítésére, ehhez kértek az önkormányzattól helyiséget. Tartós 
élelmiszert, tisztítószereket, fertıtlenítıszereket győjtenek. A volt közszolgáltató intézmény 
épületében, a Békési úton  -amely remény szerint a civilek háza lesz-, kedden és pénteken 8-
12 óráig, hétfın, szerdán, csütörtökön és szombaton 16-18 óráig várják az adományokat, a 
mai naptól november 13-ig. A hirdetés több helyen megjelentetésre kerül, aki tudja, segítse a 
rászorultakat. 
Bejelentette, hogy a következı, rendes testületi ülésre november 29-én kerül sor. 
 
 
Megköszönte a figyelmet, a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen 
folytatják a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 

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


