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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. december 20-án 
megtartott ülésérıl. 

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

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

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, 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, 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 Debreczeni Gábor és Halász Ferenc képviselıket. 
 
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy az SZMSZ értelmében, december 15-tıl már 
szavazhatnak tartózkodással is. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az ülés napirendjét. Javasolta, hogy a bejelentések 
keretében egymás után kerüljön megtárgyalásra a 2011. évi lakossági kommunális szilárd 
hulladékszállítási díj (V/16), valamint a köztisztaság fenntartásáról és az egyes 
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 14/2002.(VI.24.)MÖK sz. rendelet 
módosítása (V/21.) bejelentések, mivel részben összefüggı a két téma. Az egyéb bejelentések 
keretében sürgıssége miatt napirendre lesz tőzve: Pályázat kiírása a 2011. évi városi 
rendezvények, illetve nemzetközi kapcsolatok támogatására, valamint Mezeiné Szegedi 
Erzsébet képviselı írásban közérdekő bejelentéssel élt. Zárt ülésen a K&H Bank ajánlatát, 
Mezıberény kötvényre vonatkozóan, sürgıssége miatt szükséges lesz megtárgyalni. Ellenben 
a zárt ülés anyagai között szereplı Gyár utcai lakosok kérelmét (VI/5.) kéri nyílt ülésen 
tárgyalni, mert a zárt ülésre vonatkozó jogszabályi feltételek nem állnak fenn. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
492/2010.(XII.22.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
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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  259/2010.(VI.28.)sz., 260/2010.(VI.28.)sz., 
        363/2010./X.15.)sz.,    382/2010.(XI.2.)sz.,   391/2010.(XI.2.)sz.,    392/2010.(XI.2.)sz., 
        393/2010.(XI.2.)sz.,    394/2010.(XI.2.)sz.,   418/2010.(XI.24.)sz.,  419/2010.(XI.24.)sz., 
        421/2010.(XI.24.)sz.,  423/2010.(XI.24.)sz., 424/2010.(XI.24.)sz.,  425/2010.(XI.24.)sz., 
        426/2010.(XI.24.)sz.,  427/2010.(XI.24.)sz., 439/2010.(XI.29.)sz.,  440/2010.(XI.29.)sz., 
        442/2010.(XI.29.)sz.,  443/2010.(XI.29.)sz., 444/2010.(XI.29.)sz.,  445/2010.(XI.29.)sz., 
        447/2010.(XI.29.)sz.,  448/2010.(XI.29.)sz., 449/2010.(XI.29.)sz.,  452/2010.(XI.29.)sz., 
        454/2010.(XI.29.)sz.,  455/2010.(XI.29.)sz., 456/2010.(XI.29.)sz.,  457/2010.(XI.29.)sz., 
        458/2010.(XI.29.)sz.,  459/2010.(XI.29.)sz., 460/2010.(XI.29.)sz.,  461/2010.(XI.29.)sz., 
        462/2010.(XI.29.)sz.,  472/2010.(XI.29.)sz., 473/2010.(XI.29.)sz.,  477/2010.(XI.29.)sz., 
        479/2010.(XI.29.)sz.,  480/2010.(XI.29.)sz., 481/2010.(XI.29.)sz.,  482/2010.(XI.29.)sz., 
        485/2010.(XI.29.)sz.,  486/2010.(XI.29.)sz., 487/2010.(XI.29.)sz.,  490/2010.(XI.29.)sz.  
        lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. (46 db határozat) 

II/2. AZ OPSKK igazgatói állásának pályázati kiírása (477/2010.(XI.29.)sz. hat.) 
II/3. Speciális étkeztetés (378/2010.(XI.2.)sz. hat.) 

      II/4. I. Ker. Evangélikus Egyházközség kérelme (453/2010.(XI.29.)sz.hat.) 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 

III./ Mezıberény Város 2011. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
IV./ A Képviselı-testület 2011. évi munkatervének elfogadása 
V./ Bejelentések 

V/1. Az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 34/2006. (X. 17.) MÖK sz. rendelet módosításáról 

V/2. Köztisztviselık 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi célkitőzéseinek 
meghatározása 

V/3. Alapító okiratok módosítása (Városi Közszolgáltató Intézmény, Polgármesteri 
Hivatal)  

V/4.  A Körös Volán Zrt. kérelme 
V/5. Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 4 évi (2006. október – 2010. szeptember) 

tevékenységérıl    
V/6. Tájékoztató Mezıberény város környezeti állapotáról   
V/7. Polgárırség kérelme   
V/8. Árajánlat ár- és belvíz-védekezési terv elkészítésére  
V/9. Elıirányzat rendezés 
V/10. Szakmai és informatikai feladatok támogatása 
V/11. Békési Kistérségi Irodától kistérségi kiegészítı normatíva elszámolás 
V/12. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (Integrációs rendszerben résztvevı intézmények) 
V/13. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (Környezetvédelmi Alapítvány)   
V/14. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (Kisebbségi önkormányzatoknál)   
V/15. Intézményi átcsoportosítások  
V/16. 2011. évi lakossági kommunális szilárd hulladékszállítási díj 
V/21. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı 

igénybevételérıl szóló 14/2002.(VI.24.)MÖK sz. rendelet módosítása 
V/17.Vállalkozók kommunális adójáról szóló 58/2005.(XII.23.)MÖK sz. rendelet 

hatályon kívül helyezése 
V/18. Helyi iparőzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.)MÖK sz. rendelet módosítása 
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V/19. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 
18/2008. (V.26.) MÖK számú rendelet módosítása 

V/20. Elismerés a Kultúra Napjára 
V/22. Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és 

tandíjak megállapításának szabályairól szóló 33/2005.(VI.27.) MÖK sz. rendelet 
módosítása 

V/23. Kölcsey Garázsszövetkezet kérelme 
      V/24. Gyár utcai lakosok kérelme  (VI/5.)   
      V/25. 427/2010.(XI.24.)sz. határozat módosítása  
      V/26. Egyéb bejelentés 
               -  Sürgısséggel: Pályázat kiírása a 2011. évi városi rendezvények, illetve nemzetközi 

kapcsolatok támogatására 
               - Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı közérdekő bejelentése 
               - Egyéb bejelentés 
VI./ Zárt ülés 

VI/1. Városi Közszolgáltató Intézmény gépjármő értékesítési kérelme 
VI/2. Mezıberény, Szarvasi u. 39. sz. alatti ingatlan megvételre történı felajánlása 
VI/3. Gazsó Pál és Gazsó Pálné ingatlan eladási ajánlata 
VI/4. Soul Light Kft. kérelme 
VI/5. nyílt ülésen tárgyalva (V/24.) 
VI/6. Kimutatás a Polgármesteri Hivatal kezelésében levı behajthatatlan követelésekrıl 

(525/2009.(X.26.)sz. 174/2010.(III.29.)sz. lejárt határozatok) 
VI/7. Varga Bálint kérelme 
VI/8. Fába-fém Bt. kérelme 
VI/9. Megállapodás tervezet az Atlasz Plusz Transz Kft.-vel üzemanyag beszerzésre 

vonatkozóan (szóbeli elıterjesztés) 
VI/10. Egyéb bejelentés 
           - K&H Bank kötvényt érintı ajánlata 
 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kihirdette a 2010. november 29-i zárt testületi ülésen, valamint a 
2010. december 10-én megtartott közmeghallgatáson hozott határozatokat. 
 
 
A képviselık részérıl észrevétel nem hangzott el.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
493/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. november 29-i zárt testületi 
ülésen, valamint a 2010. december 10-én megtartott közmeghallgatáson hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
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I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a november 29-i ülés óta eltelt idıszakról az írásos 
beszámolóját, a jelenlévık és Kábel TV nézık tájékoztatása érdekében. Kiegészítésként 
elmondta: 
- a geotermikus energiahasznosítási projekt nyertes kivitelezıjével, az Aqua Plusz Kft. 

képviselıivel  sajtótájékoztató keretében történı szerzıdés aláírására nem lesz lehetıség az 
idei évben, más módon kell megoldani; 

- a Békéscsabai Munkaügyi Hivatal tájékoztatására december 21-én kerül sor a Nemzeti 
Közfoglalkoztatási Program önkormányzatokat érintı következı évi igénylés 
lehetıségeirıl; 

- a Városi Közszolgáltató Intézmény és az általános iskola részérıl elıkészítették a 
lehetıséget arra, hogy a jégpálya megvalósuljon a Martinovics utcai iskola sportudvarán; 

- a Mezıberényi Szlovák Pávakör Békés Megyei Nemzetiségekért kitüntetésben részesült 
eddigi munkájának elismeréseként, melyet december 10-én Gyulán vehették át. További 
sikereket kívánt nekik.  

 
Képviselık részérıl nem érkezett kérdés, észrevétel a beszámolóhoz, így kérte annak 
tudomásul vételét. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
494/2010.(XII.20.)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  259/2010.(VI.28.)sz., 260/2010.(VI.28.)sz., 

363/2010./X.15.)sz.,    382/2010.(XI.2.)sz.,   391/2010.(XI.2.)sz.,    392/2010.(XI.2.)sz., 
        393/2010.(XI.2.)sz.,    394/2010.(XI.2.)sz.,   418/2010.(XI.24.)sz.,  419/2010.(XI.24.)sz., 
        421/2010.(XI.24.)sz.,  423/2010.(XI.24.)sz., 424/2010.(XI.24.)sz.,  425/2010.(XI.24.)sz., 
        426/2010.(XI.24.)sz.,  427/2010.(XI.24.)sz., 439/2010.(XI.29.)sz.,  440/2010.(XI.29.)sz., 
        442/2010.(XI.29.)sz.,  443/2010.(XI.29.)sz., 444/2010.(XI.29.)sz.,  445/2010.(XI.29.)sz., 
        447/2010.(XI.29.)sz.,  448/2010.(XI.29.)sz., 449/2010.(XI.29.)sz.,  452/2010.(XI.29.)sz., 
        454/2010.(XI.29.)sz.,  455/2010.(XI.29.)sz., 456/2010.(XI.29.)sz.,  457/2010.(XI.29.)sz., 
        458/2010.(XI.29.)sz.,  459/2010.(XI.29.)sz., 460/2010.(XI.29.)sz.,  461/2010.(XI.29.)sz., 
        462/2010.(XI.29.)sz.,  472/2010.(XI.29.)sz., 473/2010.(XI.29.)sz.,  477/2010.(XI.29.)sz., 
        479/2010.(XI.29.)sz.,  480/2010.(XI.29.)sz., 481/2010.(XI.29.)sz.,  482/2010.(XI.29.)sz., 
        485/2010.(XI.29.)sz.,  486/2010.(XI.29.)sz., 487/2010.(XI.29.)sz.,  490/2010.(XI.29.)sz.  
        lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. (46 db határozat) 
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Siklósi István polgármester a tudomásulvételt igénylı határozatok elfogadását szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
495/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a  259/2010.(VI.28.)sz., 
260/2010.(VI.28.)sz., 363/2010./X.15.)sz.,    382/2010.(XI.2.)sz.,   391/2010.(XI.2.)sz.,    
392/2010.(XI.2.)sz., 393/2010.(XI.2.)sz.,    394/2010.(XI.2.)sz.,   418/2010.(XI.24.)sz.,  
419/2010.(XI.24.)sz., 421/2010.(XI.24.)sz.,  423/2010.(XI.24.)sz., 424/2010.(XI.24.)sz.,  
425/2010.(XI.24.)sz., 426/2010.(XI.24.)sz.,  427/2010.(XI.24.)sz., 439/2010.(XI.29.)sz.,  
440/2010.(XI.29.)sz., 442/2010.(XI.29.)sz.,  443/2010.(XI.29.)sz., 444/2010.(XI.29.)sz.,  
445/2010.(XI.29.)sz., 447/2010.(XI.29.)sz.,  448/2010.(XI.29.)sz., 449/2010.(XI.29.)sz.,  
452/2010.(XI.29.)sz., 454/2010.(XI.29.)sz.,  455/2010.(XI.29.)sz., 456/2010.(XI.29.)sz.,  
457/2010.(XI.29.)sz., 458/2010.(XI.29.)sz.,  459/2010.(XI.29.)sz., 460/2010.(XI.29.)sz.,  
461/2010.(XI.29.)sz., 462/2010.(XI.29.)sz.,  472/2010.(XI.29.)sz., 473/2010.(XI.29.)sz.,  
477/2010.(XI.29.)sz., 479/2010.(XI.29.)sz.,  480/2010.(XI.29.)sz., 481/2010.(XI.29.)sz.,  
482/2010.(XI.29.)sz., 485/2010.(XI.29.)sz.,  486/2010.(XI.29.)sz., 487/2010.(XI.29.)sz.,  
490/2010.(XI.29.)sz.  lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. AZ OPSKK igazgatói állásának pályázati kiírása (477/2010.(XI.29.)sz. hat.) 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a pályázati kiírást tárgyalta az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság is. Két módosítás történt. A 
Képesítési és egyéb feltételeknél: 
- elsı bekezdésként „ képesítési feltételek a 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet 6/A.§ (1) 

bekezdése szerint” 
- harmadik felsorolásban - legalább 5 éves, „az integrált intézmény alaptevékenységének 
megfelelı” szakmai gyakorlat,  

Eredeti elıterjesztésként kérte kezelni a bizottságok javaslatait, és kérte a határozati javaslat 
megszavazását. 
 
 
Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az idegen nyelvtudás egyforma 
helyesírási feltételekkel legyen megnevezve a pályázati kiírásban. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
496/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a mezıberényi Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetıi) állására a következık szerint írja ki a 
pályázatot: 
1. A pályázatot meghirdetı szerv: 
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    Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
    5650 Mezıberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahely: 
    Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
    Mezıberény, Fı út 4-6. 
    igazgató (magasabb vezetı) 
Magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı. 
Közalkalmazotti jogviszony tartalma: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 
A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: a magasabb vezetıi megbízás határozott idıre, 5 
évre szól. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: Az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ jogszabályban és az intézmény szabályzataiban meghatározott 
vezetıi feladatok ellátása. 
3. Képesítési és egyéb feltételek: 
- képesítési feltételek  a 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet 6/A.§ (1) bekezdése szerint   
- szakirányú felsıfokú iskolai végzettség a 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet 22. §. (1) g.) 

pontja szerint   
- legalább 5 éves,  az integrált intézmény alaptevékenységének megfelelı szakmai gyakorlat  
- magyar állampolgárság, büntetlen elıélet, kiemelkedı szakmai vagy tudományos 

tevékenység, 
- elınyt jelent: több – az integrált intézmény alaptevékenységének megfelelı – kulturális 

jellegő felsıfokú szakképzettség, kulturális területen szerzett szakvizsga, idegen nyelvtudás  
4. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
5. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajzot és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai elképzelések, 
- szakképzettséget, esetleg idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hitelesített másolata, 
- a szakmai gyakorlatról szóló igazolások, 
- a kiemelkedı szakmai vagy tudományos tevékenységrıl szóló igazolások, 
 - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arról, hogy: 
a.) a pályázati anyagot az eljárásban résztvevık megismerhetik, illetve a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul; 

b.) a pályázó egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz; 

c.) a képviselı-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja. 
6. A pályázat benyújtásának határideje: 
A megjelenéstıl számított 30 nap. 
7. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követıen, azonnal betölthetı.  
8. A pályázat benyújtásának módja, feltételei: 
A pályázatot személyesen Mezıberény Város Polgármesteri Hivatala (5650 Mezıberény, 
Kossuth t. 1. sz.) titkárságán, vagy postai úton Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-
testülete címére (5650 Mezıberény, Kossuth t. 1. sz.) történı megküldésével. A borítékon 
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kötelezı feltüntetni a munkakör megnevezését: „Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
igazgatói állás”. 
9. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követıen a Képviselı-testület hozza a 
pályázat benyújtási határidejét követı eljárási és véleményezési idıszak utáni soros 
Képviselı-testületi ülésen. 
A Képviselı-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minısíti. 
Bıvebb felvilágosítást nyújt: Siklósi István polgármester, telefon: 66/515-500. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: A pályázat feladására azonnal 
 
 
II/3. Speciális étkeztetés (378/2010.(XI.2.)sz. hat.) 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elıadta, bizottsága 
ismételten arra az elhatározásra jutott, hogy olyan nagyszámú az idısek otthonában a speciális 
étrendet igénylık száma, hogy megoldást kell találni. Ami konyhabıvítés nélkül megoldható, 
az helyi szinten legyen megoldva a gimnázium konyhájában, diatetikus szakember 
beállításával. A lisztérzékeny (gluténmentes) étrendre szorulóknak nem tudnak segítséget 
nyújtani, a tanulók - egyedi kérelemre - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
részesülhetnek szociális rászorultság alapján. Dr. Burján Katalin felajánlotta segítségét annak 
ismertetéséhez, hogy hogyan oldható meg a gimnázium konyháján a diétás étkeztetés.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, bizottsága 
támogatta a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát, a helyi vendéglátó egységek nem 
tudták felvállalni a speciális étrendet igénylık kiszolgálását.  
 
 
Siklósi István polgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozati javaslatát 
szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alább határozatot hozta:  
 
 
497/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a speciális étrendet igénylık 
támogatására az alábbi intézkedéssel ért egyet: 
- Ami konyhabıvítés nélkül megoldható, azt helyi szinten legyen megoldva a gimnázium 

konyhájában, diatetikus szakember beállításával. 
- A lisztérzékeny (gluténmentes) étrendre szoruló tanulók - egyedi kérelemre - rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban részesülhetnek szociális rászorultság alapján. 
Felelıs: Szilágyi Tibor igazgató,  
             Kovács Lászlóné Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidı: értelem szerint 
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II/4. I. Ker. Evangélikus Egyházközség kérelme (453/2010.(XI.29.) sz.hat.) 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elıvezette a megtett 
intézkedést. Szülıi értekezleten vett részt, ahol a lelkésznı elıadást tartott arról, hogyan 
nézhet ki egy általuk fenntartott óvoda. Írásban lettek megkeresve a 77 gyermek szülei, az 
alkalmazotti közösség, az összes óvoda szülıi munkaközössége, a közalkalmazotti tanács. A 
Mezıberényi Német Önkormányzat és a Német Hagyományápoló Egyesület egyetértését már 
korábban írásban megkapták. A 77 kiküldött kérdıívbıl 73-at küldtek vissza, amit mind a két 
szülınek tanú jelenlétével kellett aláírni. Egy nemleges válasz érkezett, 72-en vállalták, hogy 
az egyházi fenntartás megvalósuljon a Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvodában. 
Az alkalmazotti közösségektıl, 9 kérdıívbıl 9 egyetértést kaptak vissza, a szülıi 
munkaközösségek, a közalkalmazotti tanács is egyetértett azzal, hogy a képviselı-testület 
átadja az óvodát az egyház kezelésébe. Bizottságuk határozati javaslattal élt, melynek 
megszavazását kérte. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, bizottsága a 
frappáns megfogalmazást támogatta. 
 
 
Siklósi István polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság határozati javaslatát bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
498/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Német Önkormányzat, 
a Mezıberényi Német Hagyományápoló Egyesület, a Szülıi Munkaközösségek, a 
Közalkalmazotti Tanács, a Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda alkalmazotti 
közösségének és a szülık elızetes nyilatkozatainak ismeretében - elviekben egyetért az I. 
Kerületi Evangélikus Egyházközség részére történı Széchenyi István Német Nemzetiségi 
Tagóvoda fenntartói jogának átadásával, 2011. szeptember 1-jén induló nevelési évtıl. A 
Képviselı-testület a részletek kidolgozásával megbízza Siklósi István polgármestert és Körösi 
Mihályt, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét. A Képviselı-testület felhatalmazza 
Siklósi István polgármestert, hogy az átadás-átvétel lebonyolításához közoktatási szakértıt 
vegyen igénybe. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 

    Körösi Mihály, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidı: értelem szerint, legkésıbb a 2011. március havi testületi ülés 
 
 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
 
 
Siklósi István polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntések tudomásulvételét 
szavazásra bocsátotta. 
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A képviselı-testület  12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
499/2010.(XII.20.) 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 2011. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
 
 
Siklósi István polgármester kifejtette, hogy a költségvetés I. fordulós tárgyalásánál annyit 
lehet tudni, hogy mintegy 4,5 milliárd Ft a végsı összeg, és ennek teljesítéséhez hiányzik 
közel 600 millió Ft. Továbbtárgyalásra bocsátható az anyag, de sokat kell még dolgozni azon, 
hogy elfogadható legyen a költségvetés. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, az országgyőlés 
csütörtökön fogja a végszavazást megtartani a költségvetési törvényt illetıen, még nagyon sok 
normatíva változhat. Az önkormányzat intézményeinek januárban lesz konkretizálva a 
pénzmaradványa. A fıbb irányvonalak megvannak, ezen kell majd tovább haladni. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén megfogalmazottakat kérte 
jóváhagyni, a költségvetési rendelet továbbtárgyalásra alkalmas. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
500/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének I. tervezetét tovább tárgyalásra alkalmasnak 
tartja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: A Képviselı-testület 2011. évi munkatervének elfogadása 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy 8 személytıl érkezett, összesen 41 javaslat. A 8-
ból egy magánszemély, egy külsıs bizottsági tag, 6 képviselı élt javaslattal. Több javaslat 
hasonló területet fogott át, ezeknek egy része bekerült konkrétan a munkatervbe, másik része 
pedig a bejelentések során elı fog kerülni. A képviselık válaszadásukkal eleget tettek a 
478/2010.(XI.29.) számú lejárt határidejő határozat végrehajtásának is.  
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Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság kiegészítésekkel élt, amelyet a többi bizottság 
is elfogadott. A bizottságok által támogatott munkaterv javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
501/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január  
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése (II. forduló) 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ 2011. évi városi nagyrendezvények 
     Elıadó: Körösi Mihály OKBiz. elnöke 
3./ Tájékoztató a „Mezıberény” kötvényrıl 
          Elıadó: Harmati László PGBiz. elnöke 
Február 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadása 
      Elıdadó: Siklósi István polgármester 
2./ Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, tervek a 

jövıre, a társulási megállapodás felülvizsgálata 
    Elıadó: Öreg István fıigazgató   
3./ Mezıberény Város 2011-2014 évi Gazdasági programja 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
Március  
1./ A Városi Rendırırs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetérıl 
     Elıadó: Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok 
2./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
     Elıadó: Szota Róbert elnök 
3./ Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesület munkájáról 
     Elıadó: Halász József elnök  
4./ Közbeszerzési terv elfogadása 
      Elıadó: Borgula Péter beruházási, városfejlesztési ügyintézı 
5./ Szociális ellátások felülvizsgálata (lakossági adósság-kezelıszolgáltatás) 
     Elıadó: Kovács Lászlóné SZEBiz elnöke 
                   Kovács Edina intézményvezetıként 
                   Nagy Sándor képviselı     
6./ Állattartási rendelet felülvizsgálata 
     Elıadó: Debreczeni Gábor ÜJKBiz. elnöke 
                   Harmati László PGBiz. elnöke            
Április  
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
      Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Beszámoló a 2010. évi belsı ellenırzés tapasztalatairól 
      Elıadó: belsı ellenır  
3./ Az összevont intézmények mőködésérıl szerzett tapasztalatok (2005-tıl) 
          Elıadó: Körösi Mihály OKBiz. elnöke 
Május  
1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérıl és az intézményekben folyó gyermekvédelmi munkáról 
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      Elıadó: Kovács Edina a Humánsegítı és Szociális Szolgálat vezetıje 
                    Lakatos Erzsébet gyámhivatali fıtanácsos 
2./ Sportkoncepció tárgyalása 
      Elıadó: Barna Márton képviselı 
3./ Helyi beruházás-  és  munkahelyteremtés lehetıségei 2010-2014 között 
          Elıadó: Debreceni Gábor ÜJKBiz. elnöke 
                       Harmati László PGBiz. elnöke 
Június  
1./ Beszámoló Mezıberény város sportéletérıl 
      Elıadó: Barna Márton képviselı 
2./ Mezıberény Város Ifjúsági Koncepciója 
          Elıadó: Körösi Mihály OKBiz. elnöke 
Augusztus 
1./ Beszámoló Mezıberény Város 2011. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
      Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Közmővelıdési koncepció elfogadása 
          Elıadó: Körösi Mihály OKBiz. elnöke 
Szeptember  
1./ Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ 2012. évi ellenırzési terv elfogadása 
     Elıadó: belsı ellenır 
3./ A TAPPE Kft-vel fennálló szerzıdés felülvizsgálata 
      Elıadó: Szekeres Józsefné alpolgármester 
Október  
1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
     Elıadó: Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos 
2./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
     Elıadó: Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
                  Czirbuly Zoltánné adóügyi vezetı-fıtanácsos 
November 
1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítése 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ Mezıberény Város 2012. évi költségvetési koncepciója 
     Elıadó: Dr. Baji Mihály jegyzı 
December 
1./ Mezıberény Város 2012. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
    Elıadó: Siklósi István polgármester 
2./ A Képviselı-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 
     Elıadó: Siklósi István polgármester 
Állandó napirendi pontok:  
• Beszámoló az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl, a két ülés között történt 

fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
• Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl 
• Bejelentések 
• Interpelláció 
Felelıs: a megjelölt személyek 
Határid ı: értelem szerint 
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V./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
 
V/1. Az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló 34/2006. (X. 17.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı elıvezette, hogy az SZMSZ legutóbbi módosítása során új 
rendelkezésként beépítésre került, hogy az egyéni képviselık évente legalább egy alkalommal 
lakossági fórumot tartanak körzetük lakosságát érintı kérdésekrıl. A fórumon tájékoztatást 
nyújtanak a képviselı-testületben végzett munkájukról, meghallgatják a választópolgárok 
észrevételeit, javaslatait, ötleteit. A lakossági fórumon elhangzott legfontosabb kérdésekrıl a 
fórumot követı elsı képviselı-testületi ülésen tájékoztatják a testületet. A rendelet-
tervezetben  a kötelezettség elmulasztásának következményeire is javaslatok lettek 
kidolgozva, valamint a bejelentés nélkül távolmaradó képviselıkre, bizottsági tagokra 
vonatkozó rendelkezések összhangba lettek hozva a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
rendelkezéseivel. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolta a 
rendelet-tervezetet. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, 
hogy a képviselık természetbeni juttatást nem kapnak. Pontosabb megfogalmazás lett volna, 
hogy csak az „igazolatlan” távollét legyen szankcionálva, de végül is a képviselık szép 
számban vesznek részt az üléseken, nem jellemzı a sok hiányzás. Elfogadásra javasolta a 
rendelet-tervezetet. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, a képviselı-testület  egyedileg dönt, ha szankcióra 
sort kell keríteni. A rendelet megalkotását kérte, melynek elfogadásához minısített többségi 
szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
24/2010.(XII.21.) MÖK sz. rendelete 

 
Az önkormányzati képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló 34/2006.(X. 17.) MÖK sz. rendeletének – a továbbiakban: R. - 
módosításáról 

 
 

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete./ 
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V/2. Köztisztviselık 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi célkitőzéseinek 

meghatározása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette, hogy a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 34. §.-ának rendelkezései szabályozzák a köztisztviselık teljesítményének értékelését. 
A köztisztviselı munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési 
jogkörében eljárva írásban értékeli. A helyi önkormányzat esetében a 
teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról a képviselı-testület dönt. Kéri a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta, a 
határozati javaslat elfogadását támogatták. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
502/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
1.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselıi számára 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények célkitőzéseit az 
elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

2.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a jegyzı 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeit határozza 
meg az elfogadott kiemelt célok alapján. Megbízza továbbá a jegyzıt, hogy a 
köztisztviselık 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyzı 
Határidı: 2010. december 31. 
 
 
V/3. Alapító okiratok módosítása (Városi Közszolgáltató Intézmény, Polgármesteri Hivatal)  
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı ismertette az írásos elıterjesztést arról, hogy miért szükséges 
módosítani a Városi Közszolgáltató Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. 
Kérte az alapító okirat módosítások elfogadását az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
támogatásával, valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kiegészítésével. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy a 
Polgármester Hivatal alapító okiratánál éltek módosítással. A Jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás: 889923 sz. szakfeladat beépítését eredeti elıterjesztésként kérik kezelni. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, a szakfeladat meghatározása mellett azért döntött a 
bizottság, mert megléte bizonyos pályázatokhoz szükséges lehet.   
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Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elfogadásra 
javasolta az alapító okiratokat. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
503/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
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 
 
/A Városi Közszolgáltató Intézmény  alapító okirata a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete./ 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
504/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény Város Polgármesteri 
Hivatal 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 
 
 
/A Polgármesteri Hivatal alapító okirata a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete./ 
 
 
V/4.  A Körös Volán Zrt. kérelme 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Körös Volán Zrt. 
menetjegyben és bérlet árában 3,9%-os infláció mértékéhez igazodó emelést irányozott elı, 
valamint a már szokásos, több éve meglévı, önkormányzati támogatást kéri ahhoz, hogy a 
helyi járatú közlekedést tudja zavartalanul biztosítani Mezıberényben. A tanuló, nyugdíjas 
havi bérletek számát nem emeli a Volán. Bizottságok tárgyalták a kérelmet. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság nem javasolta a bérlet, menetjegyek árát emelni.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke tájékoztatásként 
közölte, bizottsága havi 350 bérlettel számol, nyári szünetben nem jellemzı a bérletvásárlás.  
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Siklósi István polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
505/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Körös Volán Zrt által a helyi 
autóbuszjárat 2011. évre tervezett tarifa emelésével nem ért egyet, ezért a hatósági árformába 
tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 35/2007.(XI.26.) MÖK sz. rendeletét nem módosítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 
506/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi autóbusz közlekedési 
szolgáltatás 2011. évi mőködéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz, valamint fejlesztéséhez) a Körös Volán Zrt részére bruttó 400 eFt, azaz 
négyszázezer forint saját forrásból származó vissza nem térítendı önkormányzati támogatást 
biztosít, mely kiadás a 2011. évi költségvetési rendeletben megtervezésre kerül. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/5. Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 4 évi (2006. október – 2010. szeptember) 

tevékenységérıl    
 
 
Siklósi István polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke röviden ismertette a 
beszámoló tartalmát. Személyes véleménye, hogy a kistérségi társulás keretében mőködtetett 
intézmények normatívája nem fog csökkenni, ezt a formát kell követni.  
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy jelenleg statisztikai kistérségrıl lehet beszélni, 
amit az adminisztráció hozott össze. Jó lenne, ha Mezıberény körzetközponti szerepként 
alulról építkezve próbálná meg a körzetközponti szerepet betölteni. 
 
 
Barna Márton képviselı felhívta a figyelmet arra, hogy a sportegyesületeknek volt már olyan 
kívánalma, hogy nagyobb összhang legyen a sportegyesületek és az önkormányzat között, 
ezáltal a Békési Kistérségeknél fennálló pályázatokon eredményesebben tudnának részt venni. 
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Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a beszámoló elfogadását szavazásra 
bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
507/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Társulás 4 évi 
(2006. október – 2010. szeptember) tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester              
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/6. Tájékoztató Mezıberény város környezeti állapotáról   
 
 
Frey Mihály aljegyzı tudatta, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény írja elı, hogy a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési 
önkormányzat szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A 
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Illetékességi 
Területi Irodájának adatai lettek leírva. Az emisszió a mezıberényi cégek, vállalkozók 
adatszolgáltatásából összeállított kibocsátott légszennyezı adatokat tartalmazza, valamint az 
immisszió, ami az adott légkörnek a légszennyezési adatait tartalmazza. Immissziós 
vizsgálatra az országban mintegy 30 önkormányzat jogosult. Békés megyében Békéscsaba és 
Gyula teheti meg. A térségben mind a két mérıállomáson megfelelı, jó minıségő a 
légszennyezetti adat. Bizottsági ülésen felmerült a beszámolóval kapcsolatban, helyesen van-e 
közölve, hogy a 2006. évi nitrogén-oxidnak a kibocsátott értéke megegyezik a szén-
monoxidéval. Szakemberektıl véleményt kért, megerısítették, hogy nem történt elírás. A 
hulladéklerakókba beszállított mennyiségrıl tájékozódni lehet a http://okir.kvvm.hu/hir/ 
honlapon. Kérte, hogy a tájékoztatót a honlap címével kiegészítve fogadja el a testület, így 
kerüljön a honlapra, illetve a hirdetıtáblára kifüggesztésre. 
 
 
Körösi Mihály képviselı a tájékoztatást fontosnak tartotta, egy kicsit részletesebb anyagot 
szeretet volna látni. Nincsenek benne a lakosságot foglalkoztató olyan dolgok, mint pl. a 
szmog, stb. Szívesen látott volna kimutatást arról, hogy a földfelszín alatti vizek és a 
betelepített, ültetett növényzet hogyan hat egymásra, porszennyezıdés és a növényzet 
egymásra hatása, stb. Más települések adataival is történhetett volna összevetés. Feltehetıen 
az aljegyzı által ismertetett honlapon meg tudja nézni az adatokat. 
 
 
Barna Márton képviselı is átfogóbb, környezeti tanulmányt várt volna. A várost érintıen pl. a 
belvíz milyen hatással volt, okozott-e valami problémát a pl. hulladéklerakónál. Az állati hulla 
tárolása mennyi ideig tart, hogy viszik el, stb. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke az elhangzott kiegészítıvel 
elfogadásra ajánlotta a tájékoztatót, a honlapon bárki utána tud nézni az adatoknak.  
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Siklósi István polgármester véleménye szerint a képviselık által kért, Mezıberényt érintı 
felmérésekért, igen jelentıs összegeket kellene megfizetni. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı megjegyezte, a hivatal munkatársai nem tudnának érdemi választ adni 
a felvetésekre. Jövıre érdemes lesz meghívni a környezetvédelmi felügyelıség szakértıit a 
részletesebb kérdések megválaszolására. 
 
 
Siklósi István polgármester a tájékoztató elfogadását, az aljegyzı kiegészítésével bocsátotta 
szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
508/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Illetékességi Területének Környezeti Állapota 
2009. évben címő kiadványt elfogadja és a kiadványban foglaltak alapján a lakóhelyi 
környezet állapotának alakulásáról a Városi Hírmondóban, illetve a Városi Honlapon 
tájékoztatja a lakosságot. A környezet terhelésével és állapotával kapcsolatban adatok 
elérhetıek a http://okir.kvvm.hu/hir/ honlapon. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedés azonnal 
 
 
V/7. Polgárırség kérelme   
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. A polgármester úr javaslatát figyelembe véve, bizottsága olyan javaslattal élt, 
hogy a Mezıberényi Polgárır Egyesülettel folytasson tárgyalásokat az egyesület által ellátni 
vállalt feladatok aktualizálásáról, illetve további feladatokkal történı kiegészítésérıl pl. a volt 
Bútoripari Szövetkezet ırzése. Határozati javaslatukat kérte elfogadni. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
509/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezıberényi Polgárır Egyesülettel folytasson tárgyalásokat az 
egyesület által ellátni vállalt feladatok aktualizálásáról, illetve további feladatokkal történı 
kiegészítésérıl (pl. a volt Bútoripari Szövetkezet ırzése). A tárgyalások és az önkormányzat 
anyagi helyzetének függvényében a támogatás összegének meghatározása a Képviselı-
testület 2011. január havi testületi ülésén történik. 
Felelıs: Siklósi István polgármestert 
Határidı: 2011. január havi testületi ülés 
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V/8. Árajánlat ár- és belvíz-védekezési terv elkészítésére  
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságnak az volt a kérése, 
hogy az eredeti elıterjesztésben szereplı árajánlattal szemben másik árajánlat is kerüljön 
beszerzésre, amely a mai napon meg is történt. Javasolta levenni napirendrıl a döntéshozatalt, 
további átgondolás érdekében. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı kérte, akkor kerüljön ismételten elıterjesztésre Mezıberény Város 
Önkormányzata ár- és belvízvédelmi terve, mivel jogszabályváltozás várhatóa 
vízgazdálkodási társulatok jogállásánál, illetve az ár- és belvízvédekezés talán állami feladat 
lesz. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
510/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzati ár- és 
belvízvédekezési tervek megterveztetését leveszi napirendrıl. Amennyiben 
jogszabályváltozás várható a vízgazdálkodási társulatok jogállásáról, illetve az ár- és 
belvízvédekezés állami feladat lesz, ismételten elıterjesztésre kerül Mezıberény Város 
Önkormányzata ár- és belvízvédelmi terve. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı:  értelem szerint 
 

 
V/9. Elıirányzat rendezés 
 
Siklósi István polgármester a 9-15 bejelentések esetében az átcsoportosítások, 
fedezetbiztosítások elfogadásáról kérte a képviselık szavazatát.  A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság minden esetben támogatta a határozatok meghozatalát. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
511/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
A Képviselı-testület a 2010. évi gyermekélelmezési intézményi többletkiadások fedezetére (a 
tervezett, biztosított elıirányzatot meghaladó kiadás teljesítéséhez: a három és többgyermekes 
családok, illetve kollégiumban elhelyezettek nyersanyagnorma kiegészítésére a 
rezsiköltségek, illetve a kedvezmények és rezsire jutó Áfára vonatkozóan) 8.742 eFt-ot 
biztosít dologi kiadási elıirányzatként a 2010. évi költségvetése Általános tartalékának 
terhére, az alábbiak szerint: 
- 2.B.cím:Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 4.184 eFt 
- 2.A.cím:Összevont Óvodák 4.058 eFt  
- 3.cím:Petıfi Sándor Gimnázium  500 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
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Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/10. Szakmai és informatikai feladatok támogatása 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
512/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek,  
       Önkormányzati Költségvetési támogatás, Központosított támogatások  
       elıirányzatát                                                                            megemeli: 6000 eFt-tal 
       Szakmai és Informatikai fejl. feladatok 
       (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.)  
és ezzel egyidejőleg megemeli: 
7-5. cím: PH. egyéb mőködési kiadások, kiadási elıirányzatán belül, 
   8520111  Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,  
      oktatása (1-4. évfolyamon)                                                             900 eFt-tal 
   8531111  Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)          600 eFt-tal 
   (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása- tám. felh.) 
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül,  
               Dologi kiadások elıirányzatát  1.000 eFt-tal 
2.B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
                kiadási elıirányzatán belül,  
                Felhalmozási kiadások elıirányzatát  2.100 eFt-tal 
3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium kiadási elıirányzatán belül, 
           Felhalmozási kiadások elıirányzatát  1.400 eFt-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/11. Békési Kistérségi Irodától kistérségi kiegészítı normatíva elszámolás 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
513/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 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: „-„ 759 eFt-tal 
      (Békési Kistérségi Irodától Kistérségi Kiegészítı normatíva  
      továbbutalása /kistérségi+normatíva/ - Mőködési célú  
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      Támogatás értékő bevétel többcélú kistérségi társulástól.) 
és ezzel egyidejőleg        
6. cím: Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül 
     a dologi kiadások     elıirányzatát                                              csökkenti:   „-„ 876 eFt-tal 
             - 2010. évi normatíva elszámolás:  
  (Idısek Klubja: 180 eFt, Házi segítségny.: „-„ 1240 eFt 
  Szociális étkeztetés: 184 eFt) 
2/B. cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási 
     elıirányzatán belül a Dologi kiadások elıirányzatát                   csökkenti:    „-„ 23 eFt-tal 
             - 2010. évi normatíva elszámolás 
                (bejáró: „-„ 35 eFt, helyben tan.:„-„ 18 eFt,nevelési tanácsad.:44 eFt 
                 gyógytestnev.: „-„ 113 eFt, logopédia: 99 eFt) 
 -7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi elıirányzatán belül, 
  Támogatásértékő bevételek, Mőködési célra elıirányzatát  megemeli: 140 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)                         
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/12. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (Integrációs rendszerben résztvevı intézmények) 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
514/2010.(XII.20.) 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:  4311 eFt-tal 
    -képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá  
     óvodai fejlesztés program szerkesztésének támogatása  
     tagintézményenként,      2532 eFt 
    -az integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó 
    pedagógusok kiegészítı   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként       1779 eFt 
és ezzel egyidejőleg megemeli 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási elıirányzatán belül: 
      - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztés  
     program szerkesztésének támogatása tagintézményenként elıirányzatát  
 - dologi kiadások elıirányzatát 651 e Ft-tal 

o Kodály u. óvoda  184 eFt 
o Kinizsi u. óvoda 212 eFt 
o Mátyás K. u. óvoda 255 eFt 

    - Az integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó  
    pedagógusok kiegészítı   illetményére fordítható támogatás 



 21

    tagintézményenként elıirányzatát 598 e Ft-tal 
 - személyi juttatások elıirányzatát   471 eFt 
         - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát   127 eFt 

o Kodály u. óvoda      169 eFt (Szjut:133,Maj:36) 
o Kinizsi u. óvoda      195 eFt  (Szjut:154,Maj:41) 
o Mátyás K. u. óvoda 234 eFt  (Szjut:184,Maj:50) 

2/B.cím: Mezıberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. kiadási elıirányzatán belül: 
     - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztés  
     program szerkesztésének támogatása tagintézményenként elıirányzatát  
          - dologi kiadások elıirányzatát  1563 e Ft-tal 

o Bélmegyer tagintézmény  140 eFt 
o Petıfi u. tagintézmény 635 eFt 
o Luther u. tagintézmény 788 eFt 

    - Az integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó  
    pedagógusok kiegészítı   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként elıirányzatát 1181 e Ft-tal 
 - személyi juttatások elıirányzatát     931 eFt 
         - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát     250 eFt 

o Bélmegyer tagint.  106 eFt (Szjut:84,Maj:22) 
o Petıfi u. tagint. 480 eFt (Szjut:378,Maj:102) 
o Luther u. tagint. 595 eFt (Szjut:469,Maj:126)               

3. cím: Petıfi Sándor Gimnázium és Kollégium kiadási elıirányzatán belül  
     - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztés  
     program szerkesztésének támogatása tagintézményenként 318 e Ft-tal 
  - személyi juttatások elıirányzatát           127 eFt 
               - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát  34 eFt 

   - dologi kiadások elıirányzatát                             157 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/13. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (Környezetvédelmi Alapítvány)   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
515/2010.(XII.20.) 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 
       Végeleges pénzeszközátadás mőködési célra       megemeli:  70 eFt-tal 
       (841126 Mb. Környezetvédelmi Alapítvány)                   
és ezzel egyidejőleg  
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások,         
     Általános tartalékállomány elıirányzatát                            csökkenti:  70  eFt-tal 
               (841126 Mb. Környezetvédelmi Alapítvány)   
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 



 22

 
 
V/14. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (Kisebbségi önkormányzatoknál)   
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
516/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a Mezıberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelıen, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
8-6. cím: Mezıberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
     Dologi kiadások elıirányzatát                                                           csökkenti: „-„ 10 eFt-tal 
     - Sportcsarnok Sport Egyesület kispályás labdarúgótorna támogatása „-„ 10 eFt 
és ezzel egyidejőleg: 
8-6. cím: Mezıberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
     Végleges pénzeszköz átadások mőködési célra elıirányzatát            megemeli:     10 eFt-tal  
     - Sportcsarnok Sport Egyesület kispályás labdarúgótorna támogatása  10 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
517/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
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 Szlovák Amatır Mőv. Fesztivál támogatás)      
és ezzel egyidejőleg: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül: 
            Dologi kiadások elıirányzatát           megemeli:    50 eFt-tal  
            (Békés Megyei Önk.-tól Szlovák Amatır Mőv. Fesztivál támogatás)                                                                                            
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
V/15. Intézményi átcsoportosítások  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
518/2010.(XII.20.) 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: 
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- Dologi kiadások elıirányzatát  csökkenti    4856 eFt 
és ezzel egyidejőleg Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat kiadási elıirányzatán belül: 
- felújítási kiadások elıirányzatát  megemeli    4248 eFt 
 (Mezıberény, Juhász Gy. u. 1. sz. alatti Idısek Otthona útburkolat felújítás –    3.408 eFt; 
(Mezıberény, Puskin u. 1. sz. alatti Idısek Otthona főtéskorszerősítési munkák – 840 eFt) 
- felhalmozási kiadások elıirányzatát  megemeli 608 eFt 
(Kádlift – Idısek Otthona:         161 eFt; 
Fiziotherápiás kezelı készülék: 447 eFt) 
Felelıs: Siklósi István – polgármester, Kovács Edina - igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
519/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításáról rendelkezik. 
Mezıberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
3. cím Petıfi Sándor Gimnázium bevételi elıirányzaton belül: 
 - mőködési célú, támogatás értékő pénzeszköz átvételi elıirányzatát  

  megemelni          583 eFt 
 - intézményi mőködési bevétel elıirányzatát megemelni            8.524 eFt 

Ezzel egyidejőleg megemelni: 
 - Személyi kiadás elıirányzatát:       455 eFt 
 - Járulék kiadási elıirányzatát:       128 eFt 
 - Dologi kiadások elıirányzatát:               8.524 eFt 
3. cím Petıfi Sándor Gimnázium 2010 évi költségvetési elıirányzatán belül csökkenteni: 
 -Járulékok elıirányzatát:                1.430 eFt 
 Ezzel egyidejőleg növelni: 
 - Dologi kiadások elıirányzatát:         55 eFt 
 - Felhalmozási kiadások elıirányzatát:              1.375 eFt 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor igazgató 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetése 
 
 
V/16. 2011. évi lakossági kommunális szilárd hulladékszállítási díj 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft 2010. 
december 1-én az érvényben lévı közszolgáltatói szerzıdésben foglaltak szerint benyújtotta a 
2011. évi lakossági kommunális szilárd hulladékszállítási díjjal kapcsolatos díjkalkulációját. 
A díjkalkulációhoz csatolta a KSH által közölt hulladékszállításra vonatkozó fogyasztói 
árindexet, mely 6,5 %, ebbıl 5 %-t kíván érvényesíteni a vállalkozó. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte, 
bizottsága támogatta a határozati javaslat megszavazását, egyéb kiegészítéssel nem éltek a 
testület felé. 
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Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, 
eddig 10.240 Ft + ÁFA összeg volt a lakossági hulladékszállítási díj. Az 5%-al megemelt díj 
összege 10.752 Ft + ÁFA= 13440 Ft/lakás/év lesz. Ez még a 14.000 Ft-os kommunális adóba 
belefér. 2011. év végén lejár a Tappe Kft-vel kötött szerzıdés. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Barna Márton) mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
520/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi lakossági kommunális 
szilárd hulladékszállítás díját nettó 10.752,-Ft + ÁFA / lakás / év, bruttó 13.440,-Ft / lakás / év 
összegben határozza meg. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 
 
Siklósi István polgármester a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások 
kötelezı igénybevételérıl szóló rendelet módosítását kérte megtárgyalni. 
 
 
V/21. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl 

szóló 14/2002.(VI.24.)MÖK sz. rendelet módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı ismertette az írásos elterjesztést, rendelet-tervezetet, melyet a 
véleményezı bizottságok elfogadásra ajánlottak. A Tappe Kft. ez esetben is az 5%-os 
díjmódosítást javasolt.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
25/2010.(XII.21.) MÖK számú rendelete 

 
a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 

14/2002.(VI.24.) MÖK számú rendelet – továbbiakban R. - módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete./ 
 
 
V/17.Vállalkozók kommunális adójáról szóló 58/2005.(XII.23.)MÖK sz. rendelet hatályon 

kívül helyezése 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy jogszabályváltozás következtében hatályon kívül helyezés szükséges. 
 



 25

 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megjegyezte, 3,5 millió Ft 
bevételkiesést jelent az önkormányzat részére, hogy megszőnik a vállalkozók kommunális 
adója. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet hatályon kívül helyezését bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
26/2010.(XII.21.)MÖK sz. rendelete 

 
a vállalkozók kommunális adójáról szóló 58/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendeletének   

hatályon kívül helyezésérıl 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete./ 
 
 
V/18. Helyi iparőzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.)MÖK sz. rendelet módosítása 
 
 
Czirbuly Zoltánné adóigazgatási vezetı-fıtanácsos helyesbítésre hívta fel a figyelmet, a 
hivatkozott törvény száma helyesen 2010. évi CXXIII. törvény. A véleményezı bizottságok 
már eszerint tárgyalták az anyagot. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke javasolta a 
rendelet módosítását. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke is bizottsága egyetértését 
tolmácsolta. A rendeletmódosítás 350-400 eFt bevételkiesést jelent az önkormányzat számára. 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı tájékoztatásként elmondta, hatályon kívül kell helyezni a piaci és 
vásározó tevékenység után fizetendı ideiglenes helyi iparőzési adót, a központi jogszabály –a 
helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény- módosítása miatt. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
27/2010.(XII.21.)MÖK sz. rendelete 
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a helyi iparőzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendeletének (továbbiakban : R.) 

módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete./ 
 
 
V/19. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 18/2008. 

(V.26.) MÖK számú rendelet módosítása 
 
 
Frey Mihály aljegyzı elıadta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság által kért 
módosítások megtörténtek, eredeti elıterjesztésként kéri kezelni a rendelet-tervezetet. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke javasolta a rendelet 
a megalkotását, a rendelet-tervezet szövegébe bekerült az idıközi  törvényi változás.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
28/2010.(XII.21.) MÖK számú rendelete 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 

18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet – továbbiakban: R. – módosításáról 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete./ 
 
 
V/20. Elismerés a Kultúra Napjára 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 2011. 
január 22-én ünnepli az ország a Magyar Kultúra Napját. Ebbıl az alkalomból több irányú 
javaslat érkezett bizottságához. Az Oktatási és Kulturális Bizottság kéri, hogy a képviselı-
testület minden év január 22-én elismerésben részesítse Mezıberény kultúrájáért és sportjáért 
kiemelkedıen teljesítı személyeket és csoportokat. A bizottság az idı rövidsége miatt,  2011. 
évben csak a Mezıberény kultúrájáért és sportjáért kiemelkedıen tevékenykedıket kívánja 
elismerésben részesíteni. A következı évtıl kezdve pedig a megalkotandó rendeletben 
szerepelne, hogy „Mezıberény Kultúrájáért, -Sportjáért, -Oktatásáért, -Egészségügyéért, -
Szociálisügyeiért, -Vállalkozásaiért” felirattal elismerı díjakat alapít az önkormányzat a 
kiemelkedı munka elismerésére. Olyan kitüntetésrıl van szó, amelyet nagyon régóta, nagyon 
sokan várnak.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a ma délután tartott bizottsági ülésen tárgyalt 
rendelet-tervezetet (végleges felirattal) kell figyelembe venni a döntéshozatalnál. A 4.§-nál a 
(3) bekezdés értendı, a 6-os szám elírás. 
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Harmati László képviselı támogatta a díjalapítást, régi hiányt pótol. A rendelet-tervezethez 
azonban kérdései vannak. A 2.§ (2) bekezdés megfogalmazása aggályos. Véleménye szerint 
olyannak lehet díjat adni, aki a saját területén végzi kiemelkedıen munkáját.  Legyen kihúzva 
a  2. § (2) bekezdés. 
 
 
Körösi Mihály képviselı reagált az elmondottakra. Vannak olyanok, akik nem a 
munkaterületükön végeznek elismerésre méltó tevékenységet. Pl. szociális otthonba járnak be 
olyan személyek, akik nem ott dolgoznak, hanem hetente egy napjukat arra szentelik, hogy 
elbeszélgessenek az ott élı idıs emberekkel. További példa, hogy egy gyermekorvos 
iskolában felvilágosító foglalkozásokat tart, ami túlmutat a munkahelyi feladatán. Tud olyan 
esetrıl is, hogy orvosként részt vesz az illetı sporteseményeken, és ezért díjazást nem kér. A 
2.§ (2) kihagyásával akkor ért egyet, ha a díj adása nélküle is a kívánt célt éri el.    
 
 
Harmati László képviselı kérdése, hogy egy orvos miért ne kaphatna egészségügyért, vagy 
egy pedagógus miért nem kaphat oktatásért kitüntetést?  
 
 
Barna Márton képviselı egyetértett Harmati László képviselı felvetésével. Pl. lehet olyan 
orvos, aki felméri Mezıberény egészségügyi állapotát és arról egy könyvet kiad. 
 
 
Siklósi István polgármester rákérdezett, van-e módosító javaslat az elıterjesztéshez? 
 
 
Kovács Edina képviselı nagyon fontosnak tartotta elismerni azokat az embereket, akik 
valamilyen kimagasló teljesítményt nyújtanak az élet bármely területén. Egy egységes, 
átgondolt rendelet-tervezetet kellene elıterjeszteni, amelybe bele lehetne fogalmazni a 
„Mezıberényért”, illetve a „Mezıberény Város Díszpolgára” kitüntetést is.  A Mezıberény 
szociális ügyeiért cím helyett Mezıberény szociális ellátásért elnevezést javasolná. Olyan 
személyeket is kellene kitüntetésben részesíteni, akik tényleg hivatásszerően végzik a 
tevékenységüket, mert ez nem zárná ki az ellenkezıjét sem. További átgondolást javasolt. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester egyetértett azzal, hogy ne legyen elkapkodva a döntés. A 
2011-es év legyen arra szánva, hogy kellıképpen kerüljön kidolgozásra az elismerés 
lehetısége, és 2012-tıl mindenkire nézve éljen a rendelet. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı kérte levenni napirendrıl a rendelet megalkotását, alaposabb 
elıkészítés után legyen 2012-tıl életbe léptetve, mert nagyon sok területen elismerésre 
érdemes emberek vannak. Pl. pedagógusok felkészítik tovább tanulni a gyerekeket, 
szakköröket tartanak.  Amennyiben mégis szavazásra bocsátja a polgármester, kéri kivenni a 
rendelet-tervezet 8. §-ából, hogy 2011-ben csak a sport és a kultúra területén történjen 
erkölcsi elismerés, minden területre vonatkozzon.  
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Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta, hogy az elıterjesztés lekerüljön 
napirendrıl. 
 
 
A képviselı testület 6 igen szavazattal és 6 ellenszavazattal (Mezeiné Szegedi Erzsébet, 
Körösi Mihály, Harmati László, Barna Márton, Siklósi István, Debreczeni Gábor) az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
521/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete szavazategyenlıség (6 igen, 6 nem 
szavazat, tartózkodás nem volt) miatt a Mezıberény város által adható egyéb helyi 
elismerések adományozásáról szóló elıterjesztés napirendrıl való levételére vonatkozó 
képviselıi javaslatot nem támogatta. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a rendelet-tervezetébıl a 2.§ (2) 
bekezdés törlésre kerüljön.  
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal és 6 ellenszavazattal (Harmati László, Halász Ferenc, 
Dr. Burján Katalin, Kovács Lászlóné, Kovács Edina, Szekeres Józsefné) az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
522/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete szavazategyenlıség (6 igen, 6 nem 
szavazat, tartózkodás nem volt) miatt a Mezıberény város által adható egyéb helyi 
elismerések adományozásáról szóló elıterjesztés rendelet-tervezetébıl a 2.§ (2) bekezdés 
törlésére vonatkozó képviselıi javaslatot nem támogatta.  
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a 8.§ törlésre kerüljön a rendelet-
tervezetbıl. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal és 6 ellenszavazattal ((Mezeiné Szegedi Erzsébet, 
Körösi Mihály, Barna Márton, Siklósi István, Debreczeni Gábor, Dr. Burján Katalin) az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
523/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete szavazategyenlıség (6 igen, 6 nem 
szavazat, tartózkodás nem volt) miatt a Mezıberény város által adható egyéb helyi 
elismerések adományozásáról szóló rendelet-tervezetébıl a 8. § módosítására  -2011-tıl ne 
csak a sport és a kultúra területén történjen erkölcsi elismerés, hanem minden területen– 
vonatkozó képviselıi javaslatot nem támogatta.  
 
 
Harmati László képviselı felvetette, ha a 2.§ (2) benne marad a rendeletben, egy 
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vállalkozónak mi alapján ad díjat a város, ha nem a hivatását teljesíti? 
 
 
Siklósi István polgármester a testület hozzájárulását kérte, hogy Körösi Mihály ismételten 
hozzászólhasson a  napirendhez. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
524/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetértett újabb hozzászólás 
megadásával Körösi Mihály képviselı részére, mivel az SZMSZ –ben szabályozott 
hozzászólási idıt kimerítette az „Elismerés a Kultúra Napjára” bejelentésnél. 
 
 
 
Körösi Mihály képviselı Harmati László képviselınek választ adott. Annak a vállalkozónak 
díjat lehet adni, aki a város ügyeiért, pl. a vasúti felüljáró tervezésében, ingyen és bérmentve 
dolgozott.  
 
 
Siklósi István polgármester a vita lezárása érdekében, az elıterjesztett, „végleges” rendelet-
tervezetet szavazásra bocsátotta. A rendelet megalkotásához minısített többség (7 ingen 
szavazat) szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazat és 7 ellenszavazat (Harmati László, Nagy Sándor, Halász 
Ferenc, Dr. Burján Katalin, Kocás Edina, Kovács Lászlóné, Szekeres Józsefné) értelmében az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
525/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény város által adható egyéb 
helyi elismerések adományozásáról szóló elıterjesztés alapján, nem támogatta a helyi rendelet 
megalkotását.  
 
 
V/22. Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak 

megállapításának szabályairól szóló 33/2005.(VI.27.) MÖK sz. rendelet módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı elıvezette, hogy Öreg István fıigazgató úr kérte  a pedagógiai 
szakszolgálat intézményegységeinek térítési díjaira vonatkozó rendelkezések módosítását. A 
módosítás nem vonatkozik a térítési díjak növelésére, a jogszabályban meghatározottak 
szerinti szerkezeti átalakításra kerül sor. Mezıberény város mikrotérségi szinten látja el a 
pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatokat, ezért a megállapodást módosítani 
szükséges, amelyre az intézmény a tervezetet elkészítette. A megállapodást valamennyi 
résztvevı önkormányzatnak el kell fogadnia ahhoz, hogy az hatályba léphessen.                         
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Siklósi István polgármester a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi-, Gazdasági 
Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
29/2010.(XII.21.) MÖK számú rendelete 

 
Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak 

megállapításának szabályairól 
33/2005.(VI. 27.) MÖK számú rendelet – továbbiakba: R. – módosításáról 

 
 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete./ 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
526/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztéshez csatolt, a 
pedagógia szakszolgálati feladatok közül a gyógytestnevelési, a logopédiai és a nevelési 
tanácsadási feladatok ellátásáról szóló megállapodást elfogadja, egyben annak aláírásával 
megbízza Siklósi István polgármestert. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Öreg István fıigazgató 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
V/23. Kölcsey Garázsszövetkezet kérelme 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette az elıterjesztést, 
bizottsága határozati javaslatát, melynek támogatását kérte. Tárgyalás függvénye lesz, hogy 
az útjavítás 70 m vagy 160 m hosszban történhetne meg.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
527/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy méresse fel a kérelemben megjelölt beruházás költség igényét, majd 
tárgyaljon a Kölcsey Garázsszövetkezet vezetıjével a kérelmükrıl, miszerint Mezıberény 
Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetés /Felújítási feladatok, városi utak járdák 
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felújítási elıirányzata/ tervezésekor a beruházás fedezetét nevesítetten figyelembe veszi, 
amennyiben teljesül az a feltétel, hogy a Kölcsey Garázsszövetkezet a tervezett költségek 50 
%-ának megfelelı összeget vállalja megfizetni. 
Felelıs: Siklósi István polgármester      
        Hidasi Zoltán osztályvezetı         
Határidı: értelem szerint 
 
 
V/24. Gyár utcai lakosok kérelme  (VI/5.)   
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést, bizottsága határozati javaslatát, melynek megszavazását kérte. 2 db fekvırendır  
kihelyezésére lesz árajánlat bekérve, ami készülhet acél vagy bitumen megoldással. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
528/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a polgármesteri hivatal 
beruházási irodáját, hogy 2011. márciusi testületi ülésig szerezzen be ajánlatokat a 
fekvırendırök kihelyezésére vonatkozóan, és azt terjessze elı a  Képviselı-testület 2011. 
március havi ülésére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester      
Határidı: 2011. március havi testületi ülés 
 
 
V/25. 427/2010.(XI.24.)sz. határozat módosítása 
 
 
Dr. Baji Mihály jegyzı elıadta, hogy a 427/2010.(XI.24.) számú határozatban nem szerepelt 
Siklósi István polgármester felhatalmazása, hogy a szerzıdéskötési tilalmi idıszakot követıen 
a nyertes ajánlattevıvel megkötheti a vállalkozási szerzıdést. Ennek pótlását szükséges 
megtenni. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
529/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 427/2010.(XI.24.) számú határozatát 
kiegészíti azzal, hogy a Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a  
„Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben” elnevezéső nyílt közbeszerzési eljárás 
nyertesével -Aquaplus Kft., (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.)- kötendı  vállalkozási 
szerzıdés aláírásával. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
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V/26. Egyéb bejelentés 
 

- Sürgısséggel: Pályázat kiírása a 2011. évi városi rendezvények, illetve nemzetközi 
kapcsolatok támogatására 

 
 

Siklósi István polgármester sürgıssége miatt kérte tárgyalni a pályázati kiírást. Papp Zoltán 
Oktatási és Kulturális Bizottság külsıs tagja jelezte, hogy minél hamarabb történjen meg a 
kiírás, mert a következı évre a civilszervezetek, intézmények szeretnék benyújtani 
pályázataikat, szeretnének támogatásban részesülni annak érdekében, hogy minél több 
rendezvény valósuljon meg a Mezıberényben. Kidolgozottsága ennek a napirendnek nem 
teljes, Papp Zoltán tett említést módosításokról a bizottsági ülésen. Ennek ellenére javasolta, 
hogy hatalmazza fel a testület az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a városi 
rendezvények, illetve nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt pályázatokat 2010. évre 
érvényes feltételekkel, aktualizálva kiírja, és a pályázatot lebonyolítsa 2011. év 
vonatkozásában, valamint vizsgálja felül a 2012. évre vonatkozó pályázati kiírások feltételeit. 
 
 
Harmati László képviselı egyetértett a pályázat kiírásával, bár nincs elkésve, hiszen a 
végeleges pénzösszeg a költségvetés elfogadása után lesz ismert.  
 
 
Barna Márton képviselı megkérdezte, a nemzetközi kapcsolatoknál a regisztrálást kinél lehet 
bejelenteni, intézni? 
 
 
Siklósi István polgármester kapcsolattartónak Mezeiné Bátori Valéria vezetı tanácsost 
nevezte meg. 
 
 
Harmati László képviselıjelezte, korábban szó volt arról, hogy át kellene dolgozni a pályázati 
lehetıséget. A jövıben megfontolandó lesz, hogy csak civilek pályázzanak, az önkormányzati 
intézmények a költségvetésbıl kapjanak ilyen irányú forrást.  
 
 
Kovács Lászlóné képviselı is támogatta a pályázat kiírását. A 2012. évi felülvizsgálatnál 
legyen meghatározva kié (civilek, intézmények) a pályázat. Korábban is javasolták már, hogy 
egy évben kétszer lehessen pályázni, sokkal pontosabb, reálisabb lenne az elbírálás és a 
felhasználás. Az is kerüljön meghatározásra, hogy a fel nem használt összeg hova kerüljön 
vissza (pályázati keret, költségvetés általános tartaléka). 
 
 
Siklósi István polgármester a korábban ismertetett javaslatát bocsátotta szavazásra azzal a 
pontosítással, hogy a 2012. évre vonatkozó pályázati kiírások feltételeit 2011. október 31-ig 
dolgozza ki az Oktatási és Kulturális bizottság.  
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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530/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza az Oktatási és 
Kulturális Bizottságot, hogy a városi rendezvények, illetve a nemzetközi kapcsolatok 
támogatására kiírt pályázatokat a 2010. évre érvényes feltételekkel írja ki, és a pályázat 
lebonyolítását elvégezze 2011. évre vonatkozóan.  
A Képviselı-testület megbízza továbbá a bizottságot, hogy 2011. október 31-ig vizsgálja felül 
a  2012. évre vonatkozó  pályázati kiírások feltételeit. 
Felelıs: Körösi Mihály OKBiz. elnöke 
Határidı: kiírásra azonnal, felülvizsgálata 2011. október 31. 
 
 
-  Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı közérdekő bejelentése 
 
 
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselı felolvasta közérdekő bejelentését a Kereki utcát érintı 
szükséges beruházásokról.  
- A Kereki utca újonnan kialakult részében nincs járda, ezért a gyalogosok kénytelenek az 

úttesten közlekedni. 
- Kérték a Kereki u. 63. számtól, a volt Bikaakol közötti útszakaszon, ahol szintén nincs járda, 

egy égıtest felszerelését, a sötétedés utáni biztonságosabb úttesten való gyalogosközlekedés 
érdekében.  

- Nagy probléma, hogy a csapadékvíz-elvezetés nincs megoldva az utcában, mivel egy 
szakaszon egyáltalán nincs, máshol szakaszosan van árok. 

Személyesen is meggyızıdött a fennálló problémákról, és kéri legsürgısebbként  egy világító 
test felszerelését. Az oszlop adott a világítótest elhelyezéséhez. A járda készítésére és a 
csapadékvíz-elvezetı árok kialakítására a 2011-es évben kér megoldást találni. Jelezte 
továbbá, hogy a körzetében, de a városban járva is, több helyen nem világítanak a 
villanyoszlopokon az égıtestek, önkormányzati ráhatás kellene a hiba elhárítása érdekében.  
 
 
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, hogy a költségvetésben, nem nevesítve, de 
tervezésre került a Kereki utca járda és csapadékvíz-elvezetés kérdése. Az egyedi lámpa 
kihelyezését meg kell vizsgálni. A nem világító lámpatestekkel kapcsolatban a hivatalhoz kell 
jelzéssel élni.  

   
 
- Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester az I. Ker. Evangélikus Egyházközség kérésére bejelentette, hogy 
holnap 16 órától, a Kossuth téren, a templomhoz közel esı területen ételosztásra kerül sor. 
750 adag ételt tudnak kiosztani olyan formában, hogy ételhordót kell vinni, két adagot tudnak 
adni egy-egy embernek. Köszönet az egyház felé, hogy ezt a missziót felvállalta.  
 
Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog Újévet kívánt. 
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A következı testületi ülés idıpontja: 2011. január 31. Napirendje: 1./ Mezıberény Város 
Önkormányzata 2011. évi költségvetése (II. forduló);  2./ 2011. évi városi nagyrendezvények; 
3./ Tájékoztató a „Mezıberény” kötvényrıl. 
 
 
A polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselık zárt ülésen folytatták a 
munkát. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
                  Siklósi István                                                          Dr. Baji Mihály  
                   polgármester                                                               jegyzı 
 
 
 
                Debreczeni Gábor                                                      Halász Ferenc 
                       képviselı                                                               képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                            jkv.hitelesítı 
 


