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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2012. év 

 
 
1/2012.(I.18.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1.) A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. kérelme tagi kölcsön folyósítására 
2.) Körjegyzői helyettesítés 
3.) Református Egyházközség beadványa  
4.) Egyéb bejelentés 
    - Szociális célú tűzifa-vásárlás 
    - Zagga-Bee Kft. helységbérleti szerződés módosítás kérelme 
 
 
2/2012.(I.18.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Akciócsoport 
Nonprofit Kft. térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához szükséges stabil 
pénzügyi háttér biztosítása érdekében 3.200.000 Ft működési célú tagi kölcsönt nyújt. Az 
átutalásról abban az esetben történik intézkedés, amennyiben Szarvas város is meghozza 
támogató döntését. 
A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.-ét a tagi kölcsönnel kapcsolatban az 
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A §-ában meghatározott számadási 
kötelezettség terheli, melyet a tagi kölcsön visszafizetéséig, legkésőbb 2014. július 31-ig 
köteles teljesíteni.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
3/2012.(I.18.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Dr. 
Baji Mihály, Mezőberény város jegyzője Murony és Tarhos Községek Önkormányzatai 
kérésére 2012. január 1. napjától Murony – Tarhos körjegyző kinevezéséig, heti egy 
alkalommal, csütörtöki napokon helyettesítés céljából közreműködjön a jegyzői teendők 
ellátásában. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint  
 
 
4/2012.(I.18.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által, kizárólag 
szociális célú tűzifavásárláshoz nyújtott támogatást legkésőbb 2012. április 30-ig felhasználja, 
vállalva az előírt önrész, bruttó 508.000 Ft, és szállítási költség, bruttó 939.800 Ft 
megfizetését, melynek fedezete a 2012. évi költségvetés általános tartaléka. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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5/2012.(I.18.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Zagga-Bee Kft.-vel (5650 
Mezőberény, Madarász u. 51. sz., Kiss László ügyvezető), 2011.03.08-án létrejött, a volt 
Bútoripari Rt. területén található műhely helységbérletére kötött szerződés 4. pontjának 
módosításával, miszerint a bérleti szerződésben megadott határidő utolsó napja 2016.06.30-
ról, 2018. december 31-re módosul. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
helyiségbérleti szerződés módosítására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
6/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről       
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 612/2011.(XI.28.)sz., 627/2011.(XII.23.)sz., 

638/2011.(XII.23.) sz., 639/2011.(XII.23.) sz., 640/2011.(XII.23.) sz., 
644/2011.(XII.23.) sz., 646/2011.(XII.23.) sz., 647/2011.(XII.23.) sz., 
648/2011.(XII.23.) sz., 669/2011.(XII.23.) sz., 670/2011.(XII.23.) sz., 
684/2011.(XII.23.)sz., 685/2011.(XII.23.)sz., 686/2011.(XII.23.)sz., 
687/2011.(XII.23.)sz., 688/2011.(XII.23.)sz., 673/2011.(XII.23.) sz., 
680/2011.(XII.23.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Természeti értékek védelme (455/2011.(VIII.29.)sz. hat.) 
II/3. Az OPSKK Könyvtár stratégiai terve (608/2011.(XI.28.)sz. határozat) 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről:  

- Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint Polgármester által hozott döntések 
- Oktatási és Kulturális Bizottság által hozott döntések 

III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése (II. forduló) 
IV./ Állattartási rendelet módosítása 
 V./ Bejelentések 

V/1. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
V/2. Közterületi dohányzás tilalma 
V/3. Köztemetőre vonatkozó önkormányzati szabályozás 
V/4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
V/5. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

14/1994.(V.2.) MÖK. Sz. rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása 
V/6. Az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
V/7. Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 
V/8. Intézményi átcsoportosítások 
V/9. Átcsoportosítások 
V/10. Az I. Kerületi Evangélikus Egyházközség Városi rendezvények és kulturális értékek 

teremtésének támogatása pályázaton nyert összeg lemondása 
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V/11. Mezőberényi tagóvodák nyári nyitva tartásának tervezete 
V/12. 2012. évi városi rendezvények 
V/13. Vállalkozók kérelme közterület foglalási díj mentesítésére 
V/14. Szélessávú informatikai hálózat fejlesztése 
V/15. Intézményvezetői pályázatok 
V/16. Együttműködési megállapodás a Mécses Szolgáló Közösség Egyesülettel 
V/17. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külsős, szakember tag választása 
V/18. Egyéb bejelentés 

VI./ Zárt ülés 
 VI/1. A Soul Light Kft bérleti díjváltoztatással kapcsolatos felülvizsgálat 
 VI/2. Geotermikus rendszer kiépítése – kiegészítő munkák (továbbfúrás, csőanyagcsere) 
      VI/3. Murony község ajánlata kistérségi informatikai hálózattal kapcsolatban 
      VI/4. Egyéb bejelentés 
               - konzorciumi csatlakozás közös földgáz beszerzéshez 
 
 
7/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. december 23-i zárt, valamint a 
2012. január 18-i rendkívüli ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
8/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
9/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 612/2011.(XI.28.)sz., 
627/2011.(XII.23.)sz., 638/2011.(XII.23.) sz., 639/2011.(XII.23.) sz., 640/2011.(XII.23.) sz., 
644/2011.(XII.23.) sz., 646/2011.(XII.23.) sz., 647/2011.(XII.23.) sz., 648/2011.(XII.23.) sz., 
669/2011.(XII.23.) sz., 670/2011.(XII.23.) sz., 684/2011.(XII.23.)sz., 685/2011.(XII.23.)sz., 
686/2011.(XII.23.)sz., 687/2011.(XII.23.)sz., 688/2011.(XII.23.)sz., 673/2011.(XII.23.) sz., 
680/2011.(XII.23.)sz.  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
10/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Laposi kert melletti löszgyepen a 
Mezőberény, külterület 0285/3 hrsz.-ú területen lévő nyúlánk sárma (Ornithogalum 
brevistylum) élőhelyét helyi védelem alá helyezi. 
A védett terület elhelyezkedése: a Laposi kert és a körgát közötti területen, a Vésztői útnál 
lévő töltéshez közeli 0285/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő ősgyep. A terület déli határvonala: a 
Laposi kert 1-es kaputól délre 50 m-re található. A terület északi határvonala: 0285/2 hrsz.-ú 
terület. A terület nagysága: 2 ha 9800 m2 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyző urat, hogy a fenti területről és a már védett 
természeti területekről, faegyedekről egységes szerkezetbe foglalt rendeletet készítsen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző  
Határidő: 2012. márciusi testületi ülés 
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11/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, külterület 0363/4 
hrsz.-ú területen a felekezet nélküli temetőben az Erdei tulipán (Tulipa sylvestris) élőhelyét 
helyi védelem alá helyezi. 
A védett terület elhelyezkedése: A köztemetőtől délre lévő felekezet nélküli temető a 
Mezőberény, külterület 0363/4 hrsz-ú területen. A terület nagysága: 3010 m2. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyző urat, hogy a fenti területről és a már védett természeti 
területekről, faegyedekről egységes szerkezetbe foglalt rendeletet készítsen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző  
Határidő: 2012. márciusi testületi ülés 
 
 
12/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, külterület 0232 hrsz.-ú 
területen található az őrháztól délre a rámpa mellett lévő 300 m2 területű lómenta élőhelyét, 
valamint a Mezőberény, külterület 0228 hrsz.-ú és a Mezőberény 0229/1 hrsz.-ú területeken 
lévő faegyedeket nem kívánja helyi védelem alá helyezni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
13/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Könyvtára stratégiai tervét jóváhagyja. Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a 
stratégiai tervre alapozva az intézmény dolgozza ki az intézkedési tervet, melyben kerüljön 
lebontásra a konkrét feladatok felsorolása határidővel, felelős személyekkel. 
Felelős: Körösi Mihály bizottsági elnök 

  Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
             Csabay Károly osztályvezető, könyvtári vezető 
Határidő: 2012. áprilisi Oktatási és Kulturális Bizottság ülése 
 
 
14/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság által, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
15/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 2012. évi 
költségvetési tervezetének kiadási többlete csökkentése érdekében az alábbiakról rendelkezik: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát megemeli: 2744 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Működési bevételek: 
I./1. Működési bevételek 

 (2011. évi várható intézményi pm-ból  
kiadási többlet csökkentésre) 

2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatát megemeli: 2000 eFt-tal 
 Ezen belül:    

I. Működési bevételek: 
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I./1. Működési bevételek 
 (2011. évi várható intézményi pm-ból  

kiadási többlet csökkentésre) 
2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 
 bevételi előirányzatát megemeli: 2500 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Működési bevételek: 
I./1. Működési bevételek 

 (2011. évi várható intézményi pm-ból  
kiadási többlet csökkentésre)   

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatát megemeli: 10180 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Működési bevételek: 
I./1. Működési bevételek 

 (2011. évi várható intézményi pm-ból  
kiadási többlet csökkentésre) 

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
 bevételi előirányzatát  megemeli: 1348 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Működési bevételek: 
I./1. Működési bevételek 

 (2011. évi várható intézményi pm-ból  
kiadási többlet csökkentésre) 

7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek bevételi előirányzatát  megemeli: 10 000 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Működési bevételek: 
I./1. Működési bevételek 

 (2011. évi várható intézményi pm-ból  
kiadási többlet csökkentésre) 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
16/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőerény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
és az Mt. 193/R.§ hatálya alá tartozó dolgozók számára 2012. évre cafetéria-juttatásként 
személyenként 193.250,- Ft (bruttó) összeget állapít meg.  
Mezőberény város képviselő-testülete a cafetéria-juttatás éves keretösszegét a 2012. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás 
részletes szabályait vizsgálja felül, és szükség esetén módosítani. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
17/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az intézményei vezetőit, hogy 
a 2012. évi intézményi költségvetéseiket körültekintően vizsgálják meg, és az intézményeik 
költségvetésének kialakításával kapcsolatban tegyenek, ésszerű, lehetőség szerint jelentős az 
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intézmény működését még nem veszélyeztető kiadás csökkentő és bevétel növelő 
javaslatokat. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: 2012. február 01. 
 
 
18/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete további előkészítés érdekében leveszi 
napirendről az állattartási rendelet módosítását. Megbízza a jegyzőt a rendelet-tervezet 
februári ülésre történő előterjesztésével. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal, februári testületi ülés 
 
 
19/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításait, egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
20/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közterületi dohányzás tilalmáról 
szóló előterjesztést tovább tárgyalásra alkalmasnak találja, felkéri az előterjesztőket az 
önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozó minisztériumi szakmai anyag megérkezését 
követőn a téma ismételt előterjesztését, legkésőbb a Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére. 
Felelős: Debreczeni Gábor bizottsági elnök 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint  
 
 
21/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köztemetőre vonatkozó 
önkormányzati szabályozás tárgyú előterjesztést tovább tárgyalásra alkalmasnak találja. 
Felkéri az előterjesztőket, hogy az önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozóan a téma 
ismételt előterjesztését, legkésőbb a Képviselő-testület 2012. februári ülésére tegyék meg. 
 Felelős: Nagy Sándor igazgató 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2012. februári testületi ülés 
 
 
22/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet-tervezet 
érintett pontjainál a bérbe adandó bérlakások pontos címe ne kerüljön feltüntetésre. 
 
 
23/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
3. cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül 
- Intézményi működési bevételi előirányzatot megemeli:                  222 e Ft 
 ezzel egyidejűleg megemeli a  
 - dologi kiadás előirányzatát          222 e Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
 
 
24/2012.(I.30.) sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
3. cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül 

- működési bevételét az elkülönített állami pénzalapoktól csökkenti:    3. 808 e Ft 
Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatot csökkenti: 
- személyi juttatás:           2. 998e Ft 

      -    járulék:                           810 e Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés  
 
 
25/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése: 
     5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
        Bevételi előirányzatán belül:  
            I. Intézményi működési bevételek               
           -  Működési bevételi előirányzatát megemeli:                                 1.429 eFt-al 
        Kiadási előirányzatán belül 
            Személyi juttatások előirányzatát csökkenti:                                   - 406 eFt-al 
            Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti:               -  110 eFt-al 
            Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                       1.945 eFt-al 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
26/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek előirányzatán belül: 

I. Működési bevételek 
I/3. Működési támogatások 

 I/3.1 Normatív hozzájárulások előirányzatát csökkenti: 2111 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
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2/A.cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatát csökkenti: 11 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások „-„ 9 eFt 
 I. Működési kiadások 

I./2. Munkaadókat terhelő járulékok „-„ 2 eFt 
2/B.cím: Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk. kiadási előirányzatát csökkenti: 1628 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Működési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások „-„ 1281 eFt 
 I. Működési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelő járulékok „-„ 347 eFt 
 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát csökkenti: 472 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Működési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások             „-„ 374 eFt 

I. Működési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelő járulékok „-„ 98 eFt 
Az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
27/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül az Önkormányzatok 
költségvetési támogatása,  

3. Működési támogatások 
3.2. Központosított előirányzatok (műk. célú) előirányzatát megemeli: 4750 eFt-tal 
(2011. évi bérpolitikai intézkedések) 

és ezzel egyidejűleg megemeli  
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény működési kiadási előirányzatán belül 

- 1.Személyi juttatások előirányzatát 120 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh. jár. előirányzatát 33 e Ft-tal 

2/A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda működési kiadási előirányzatán belül  
- 1.Személyi juttatások előirányzatát 573 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát 154 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola működési kiadási előirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát 1182 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát 319 e Ft-tal 

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium működési kiadási előirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát 826 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát 223 e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási működési előirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát 60 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát 16 e Ft-tal 

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat működési kiadási előirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát 588 e Ft-tal 
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- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát 159 e Ft-tal 
7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási működési kiadásai előirányzatán belül 
 841126-0 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások előirányzatát 220 e Ft-tal 
 - 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát 60 e Ft-tal 
 841126-1 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások előirányzatát 48 e Ft-tal 
 - 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát 12 e Ft-tal 
 841126-2 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások előirányzatát 36 e Ft-tal 
 - 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát 10 e Ft-tal 
 841126-3 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások előirányzatát 9 e Ft-tal 
 - 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát 3 e Ft-tal 
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatán belül 

841133 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát 36 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát 9 e Ft-tal 
841112 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát 9 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát 3 e Ft-tal 

 842421 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát 33 e Ft-tal 
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát 9 e Ft-tal 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
28/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

I. Működési bevételek 
 I./3. Működési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei-ból működési célú megemeli: 1821 eFt-tal 
 (Prémiumévek program) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát csökkenti: 1782 eFt-tal 
 (Prémiumévek program) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át megemeli: 39 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát megemeli 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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29/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási bevételek 
 II./3. Egyéb felhalmozási bevételek 
 II./3.2. Felhalmozási célú pe. átvétel Áht-n kívülről ei-át csökkenti: 945 eFt-tal 
 (Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól érdekeltségi 
 hozzájárulás a Csatornamű Társulás fejlesztéssel kapcs. szla-ra) 
 (370000-1 szf.) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási bevételek 
 II./3. Egyéb felhalmozási bevételek 
 II./3.2. Felhalmozási célú pe. átvétel Áht-n kívülről ei-át csökkenti: 31994 eFt-tal 
 (Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs.) 
 (OTP-LTP-től átvétel 7, 8, 9 öbl. – 841403-2 szf.) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 
 I./2.2. Helyi adók előirányzatát megemeli: 24939 eFt-tal 
 Iparűzési adó 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 
 I./2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel ei-át megemeli: 8000 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
30/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Oktatási és 
Kulturális Bizottság döntését, mely szerint a Mezőberény I. Kerületi Evangélikus 
Egyházközség a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatására 
benyújtott pályázaton, a 96/2011.(III. 7.) számú határozattal megítélt, 101. 000.- Ft-ot, nem 
használta fel, így arról lemond, valamint azt, hogy a pályázó a program megvalósulása miatt a 
2012. évi pályázati eljárásból nem kerül kizárásra. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a támogatásként 
megítélt és fel nem használt 101. 000,- Ft összeg, a Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testület 299/2011. (V. 30.) számú határozata alapján, 2011. évben az általános 
tartalékalapba kerüljön automatikusan visszahelyezésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
 
31/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Óvodák 
mezőberényi tagóvodáinak nyári nyitva tartásának tervezetét jóváhagyja. Megbízza az 
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intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a 
szülőket tájékoztassa és kérje a tájékoztató megjelentését a városi honlapon és a Mezőberényi 
Hírmondóban is. 
Felelős: Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: 2012. február 15. 
 
 
32/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi Városi rendezvények 
tervét az alábbi módosításokkal fogadja el: 
- Október 6. ünnepség- OPSKK szervezésében 
- Június 23. Szent-Iván éji fürdőzés - Városi Közszolgáltató Intézmény szervezésében 
- Július 7. Sakk-Strand Kupa- Városi Közszolgáltató Intézmény szervezésében 
- Július 21. Strand Kupa- Városi Közszolgáltató Intézmény szervezésében 
A képviselő-testület megbízza az intézmény igazgatóját a rendezvényterv honlapon történő 
megjelentetésével és a változások ott történő aktualizálásával, valamint az év közben történt 
változásokat kísérje figyelemmel és a módosításokat végezze el. 
Felelős: Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
33/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.)MÖK sz. rendelet kerüljön módosításra a vállalkozók 
kérésének megfelelően, a vonatkozó jogszabályi keretek között. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
     dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: márciusi testületi ülés 
 
 
34/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kistérségi szélessávú 
informatikai hálózat működtetésére az Antenna Hungária Zrt.-vel kötött haszonbérleti 
szerződés megszüntetésével kapcsolatban, a Békési Kistérségi Társulás a 4/2012. (I. 10.) 
számú határozatában foglalt, Mezőberény Város Önkormányzatát terhelő bruttó 12.630.096 Ft 
befizetési kötelezettségének eleget tesz, mely pénzösszeget az önkormányzat 2012. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
35/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békési Kistérségi Társulás 
5/2012. (I. 10.) számú határozatában foglalt, 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaság (Kft.) létrehozásával. 
A Képviselő-testület az önkormányzati Kft. társasági szerződését az előterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza Siklósi István polgármestert a befizetési 
kötelezettség teljesítésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
36/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a HURO/1101. számú pályázat 
pályázatírási díjának fedezetének biztosítása érdekében 326.000 Ft pótbefizetést vállal, a 
Békési Kistérségi Társulás 7/2012. (I. 10.) számú határozatában foglalt szerint. 
A Képviselő-testület a pótbefizetés összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére 
biztosítja, egyben felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
37/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
intézményvezetői állására a következők szerint írja ki a pályázatot: 
A pályázatot meghirdető szerv Mezőberény Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 
Képviseli Siklósi István polgármester 
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
www.mezobereny.hu 

A meghirdetett munkahely megnevezése Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4. 

A meghirdetett munkakör megnevezése Intézményvezető (magasabb vezető) 
Az intézményvezetői megbízás időtartama 5 év, kezdő napja 2012. 08.01, zárónapja 

2017. 07.31. 
Szükséges végzettségek Felsőfokú óvodapedagógus diploma, 

pedagógus szakvizsga 
Szakmai gyakorlat Öt év óvodapedagógus szakmai gyakorlat 
Előnyfeltételek A vezetői megbízásnál előnyt jelent a német 

és/vagy szlovák nyelv alapfokú szintű, 
nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt 
ismerete, valamint a közoktatási vezető 
szakvizsga, illetve az óvodavezetői, 
óvodavezető-helyettesi szakmai gyakorlat 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok A Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
intézményvezetői feladatainak az ellátása a 
hatályos jogszabályi előírások és szakmai 
elvárások szerint 

A pályázattal együtt benyújtandó iratok Iskolai végzettségeket igazoló iratok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti 
erkölcsi bizonyítvány. A pályázathoz csatolni 
kell a szakmai önéletrajzot és a 
helyzetelemzésre épülő vezetői programot is. 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez 
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hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának feltételei A pályázatokat egy példányban, írásban, zárt 

borítékban kell beküldeni az alábbi címre: 
Polgármesteri Hivatal 5650 Mezőberény 
Kossuth tér 1. „Óvodavezetői pályázat” 
felirattal, valamint a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószám feltüntetésével. A 
vezetői programot CD mellékleten is csatolni 
kell. 

Juttatások A Kjt vonatkozó előírásai alapján 
A pályázat elbírásának a határideje A hatályos jogszabályi előírások szerint. 
További felvilágosítást ad Siklósi István polgármester 

Tel.: 66/515-500 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
38/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat főigazgatói állására a következők szerint írja ki a pályázatot: 
A pályázatot meghirdető szerv Mezőberény Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 
Képviseli Siklósi István polgármester 
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
www.mezobereny.hu 

A meghirdetett munkahely megnevezése Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat, 5650 Mezőberény Petőfi út 
17-19. 

A meghirdetett munkakör megnevezése Intézményvezető (főigazgató, magasabb 
vezető) 

Az intézményvezetői megbízás időtartama 5 év, kezdő napja 2012. 08.01., zárónapja 
2017. 07.31. 

Szükséges végzettségek Az intézményben pedagógus munkakör 
betöltéséhez szükséges megfelelő, felsőfokú 
végzettség, pedagógus szakvizsga 

Szakmai gyakorlat Az intézmény által ellátott szakterületek 
valamelyikében szerzett legalább öt éves 
pedagógus szakmai gyakorlat 

Előnyfeltételek A vezetői megbízásnál előnyt jelent a német 
nyelv közép szintű, nyelvvizsga 
bizonyítvánnyal igazolt ismerete, valamint a 
közoktatási vezető szakvizsga, illetve az 
intézmény által ellátott szakterületek 
valamelyikén szerzett legalább öt-éves 
intézményvezetői szakmai gyakorlat 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
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Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményvezetői feladatainak 
az ellátása (fő-igazgató) a hatályos 
jogszabályi előírások és szakmai elvárások 
szerint 

A pályázattal együtt benyújtandó iratok Iskolai végzettségeket igazoló iratok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti 
erkölcsi bizonyítvány. A pályázathoz csatolni 
kell a szakmai önéletrajzot és a 
helyzetelemzésre épülő vezetői programot is. 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának feltételei A pályázatokat egy példányban, írásban, zárt 
borítékban kell beküldeni az alábbi címre: 
Polgármesteri Hivatal 5650 Mezőberény 
Kossuth tér 1. „Iskolaigazgatói pályázat” 
felirattal, valamint a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószám feltüntetésével. A 
vezetői programot CD mellékleten is csatolni 
kell. 

Juttatások A Kjt vonatkozó előírásai alapján 
A pályázat elbírásának a határideje A hatályos jogszabályi előírások szerint. 
További felvilágosítást ad Siklósi István polgármester 

Tel.: 66/515-500 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
39/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Petőfi Sándor 
Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ igazgatói állására a következők szerint írja 
ki a pályázatot: 
A pályázatot meghirdető szerv Mezőberény Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 
Képviseli Siklósi István polgármester 
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
www.mezobereny.hu 

A meghirdetett munkahely megnevezése Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és 
Közétkeztetési  Központ 5650 Mezőberény, 
Petőfi út 13-15. 
 

A meghirdetett munkakör megnevezése Intézményvezető (magasabb vezető) 
Az intézményvezetői megbízás időtartama 5 év, kezdő napja 2012. 08.01., zárónapja 

2017. 07.31. 
Szükséges végzettségek Az intézményben pedagógus munkakör 

betöltéséhez szükséges megfelelő, felsőfokú 
végzettség, pedagógus szak-vizsga 
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Szakmai gyakorlat Az intézmény által ellátott szakterületek 
valamelyikében szerzett legalább öt éves 
pedagógus szakmai gyakorlat 

Előnyfeltételek A vezetői megbízásnál előnyt jelent a német 
nyelv legalább középszintű, nyelvvizsga 
bizonyítvánnyal igazolt ismerete, valamint a 
közoktatási vezető szakvizsga, illetve az 
intézmény által ellátott szakterületek 
valamelyikén szerzett leg-alább ötéves 
intézményvezetői szakmai gyakorlat 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok A Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és 
Közétkeztetési Központ intézményvezetői 
feladatainak az ellátása (intézményvezető) a 
hatályos jogszabályi előírások és szakmai 
elvárások szerint 

A pályázattal együtt benyújtandó iratok Iskolai végzettségeket igazoló iratok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti 
erkölcsi bizonyítvány. A pályázathoz csatolni 
kell a szakmai önéletrajzot és a 
helyzetelemzésre épülő vezetői programot is. 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának feltételei A pályázatokat egy példányban, írásban, zárt 
borítékban kell beküldeni az alábbi címre: 
Polgármesteri Hivatal 5650 Mezőberény 
Kossuth tér 1. „Gimnáziumi igazgatói 
pályázat” felirattal, valamint a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószám 
feltüntetésével. A vezetői programot CD 
mellékleten is csatolni kell. 

Juttatások A Kjt vonatkozó előírásai alapján 
A pályázat elbírásának a határideje A hatályos jogszabályi előírások szerint. 
További felvilágosítást ad Siklósi István polgármester 

Tel.: 66/515-500 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
40/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Mécses Szolgáló Közösség 
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás-tervezettel és felhatalmazza Siklósi 
István polgármestert az együttműködés aláírására.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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41/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Balog Zsolt az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külsős, szakember tagjának, tisztségéről való 
lemondását. 
 
 
42/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság külsős, szakember tagjának megválasztása titkos szavazással 
történjen, és az ismertetett választási szabályok alapján Dr. Hantos Katalin jelölt neve 
felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
43/2012.(I.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság külsős, szakember tagjának titkos szavazással történő megválasztásánál 11 
támogató szavazattal Dr. Hantos Katalin (5650 Mezőberény, Kastély köz 1. II/7. sz.), az 
elfogadott választási szabályok alapján, a bizottság tagja lett. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
44/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Soul Light Kft. bérleti díjának 
(Hajnal u. 2-4. sz. alatti önkormányzati ingatlanban) vizsgálata során megállapítja, hogy a 
fizetett bérleti díj, bruttó 80.000,- Ft/hó a piaci áraknak megfelelő mértékű, ezért nem járul 
hozzá, hogy a bérlő részére egy kedvezőbb bérleti díj kerüljön megállapításra. 
Felelős: Nagy Sándor a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: Értesítésre azonnal 
 
 
45/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Geotermikus 
rendszer kiépítése Mezőberényben” beruházás – kiegészítő munkáinak tárgyában a 
közbeszerzési eljárást elindítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
46/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a „Geotermikus rendszer kiépítése Mezőberényben” beruházás – 
kiegészítő munkáinak tárgyában, kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás lefolytatására kérje fel 
Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó urat és kössön vele megbízási 
szerződést, a megbízási díj nettó 200.000,-Ft + Áfa, azaz 254.000,- Ft-ban kerüljön 
meghatározásra 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
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47/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, folytasson tárgyalást Murony községgel a kistérségi informatikai hálózattal 
kapcsolatos, AH-val kötött haszonbérleti szerződés módosításából eredő önkormányzati 
fizetési kötelezettség ügyében. Mezőberény átvállalja a Murony községet terhelő 1.573.118,- 
Ft fizetési kötelezettséget azzal a feltétellel, hogy Murony a részére megállapított 
tulajdonrészből minimum 1,72%-át (felét) átadja Mezőberény Önkormányzat részére.  
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
48/2012.(I.30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzat 
megkeresésére kinyilatkozza, hogy egy esetlegesen lefolytatandó 2012. július 1-jétől 2013. 
június 30. napjáig terjedő gázévre élni kíván a konzorciumi csatlakozás és a közös földgáz 
beszerzés lehetőségével, valamint kezdeményezi egy villamos energia beszerzésével 
kapcsolatos konzorcium létrehozását is. 
Felelős:  Siklósi István polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2012.(I.31.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2012.(I.31.) önkormányzati 

rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2012.(I.31.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2012.(I.31.) önkormányzati 

rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
 

*** 
 
 
49/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1.) Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külsős szakember tagjának eskütétele 
2.) Közbeszerzés geotermikus energiával kapcsolatosan  
3.) Mezőberény város 2012. évi költségvetésének tárgyalása 
4.) Nevelési intézményfejlesztés (Kálvin utcai óvoda) 
5.) Egyéb bejelentés 
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      - 2012. év Kolbászfesztivál díszvendége Mezőberény 
      - 2013.  Év sportolója és embere címátadás helyszíne 
      - Jutalom részösszegről lemondás 
 
 
50/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Dr. Baji Mihály jegyzőt, hogy 
Dr. Szathmáry Péter közbeszerzési tanácsadó bevonásával a közbeszerzési szabályzat 
kidolgozásáról és elkészítéséről intézkedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő 2012. február 27-i ülése 
 
 
51/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Geotermikus energia 
hasznosítása Mezőberényben” elnevezésű projekt további kivitelezésének tárgyában a 
„Geotermikus energia hasznosítása – visszasajtoló kút továbbfúrása és csővezeték rendszer 
anyagminősítésének megváltoztatása” című ajánlati felhívását meghirdeti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint, intézkedésre azonnal 
 
 
52/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak cafetéria 
juttatásának zárolása mellett fogadja el a város 2012. évi előterjesztett költségvetését, 
márciusban visszatérve a további lehetőségek megtárgyalására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
53/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi 
Regionális Operatív Program DAOP-4.2.1-11 azonosítószámú pályázati kiírását támogatja, 
azon a Kálvin utcai óvoda fejlesztésével részt kíván venni és felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, Gubis Andrásné intézményvezetőt és a Polgármesteri Hivatal Beruházási 
csoportját a pályázat előkészítésére, benyújtására és a fejlesztés megtervezésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
54/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2012. évben 
megrendezésre kerülő Békéscsabai Kolbászfesztivál díszvendégeként Mezőberény 
programokkal mutatkozzon be. A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a további egyeztetések lefolytatására.  
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: értelem szerint 
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55/2012.(II.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 2013. évben a Békés 
Megyei Hírlap által megrendezésre kerülő Év sportolója és embere címátadás helyszíne 
Mezőberény legyen, vállalva a meghívottak megvendégelését. Felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: értelem szerint 
 
 
56/2012. (II.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Siklósi István a 
részére a 672/2011.(XII.23.) sz. határozattal megállapított jutalom összegéből 120.781 Ft-ról 
lemond. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
57/2012.(II.10.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-4.cím: PH igazgatási működési kiadások, kiadási előirányzatát csökkenti:154 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások: 
 I./1. Személyi juttatások: „-„121 eFt 
 I./2. Munkaadókat terhelő járulékok: „-„33 eFt 
és ezzel egyidejűleg: 
 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások: 
 I./4. Egyéb működési kiadások: 
 I./4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 
 kiadási előirányzatát  megemeli: 154 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület részére: 77 eFt 
 Nyeregben Alapítvány részére: 77 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 

*** 
 
 
58/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
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II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók az 556/2011.(XI.03.) sz., 574/2011.(XI.28.) 
sz., 589/2011.(XI.28.) sz., 606/2011.(XI. 28.) sz., 609/2011.(XI.28.) sz., 
615/2011.(XII.01.)sz., 622/2011.(XII.23.)sz., 623/2011.(XII.23.) sz., 
625/2011.(XII.23.)sz., 628/2011.(XII.23.)sz., 629/2011.(XII.23.)sz., 
630/2011.(XII.23.)sz., 642/2011.(XII.23.) sz., 643/2011.(XII.23.) sz., 
645/2011.(XII.23.) sz., 682/2011.(XII.23.)sz., 683/2011.(XII.23.)sz., 
689/2011.(XII.23.)sz., 690/2011.(XII.23.)sz., 691/2011.(XII.23.) sz., 2/2012.(I.18.) 
sz., 5/2012.(I.18.) sz., 21/2012.(I.30.)sz., 31/2012.(I.30.)sz., 32/2012.(I.30.)sz., 
40/2012.(I.30.)sz., 43/2012.(I.30.)sz., 44/2012.(I.30.) sz., 46/2012.(I.30.) sz., 
48/2012.(I.30.) sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

II/2. 2011. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló beszámoló tudomásul vétele, a 
Mezőberényi Football Club és a Mezőberényi Kosárlabda Klub elszámolásának 
jóváhagyása. 

II/3. A 2011. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 
kapcsolatok támogatására pályázatok elszámolásának ellenőrzése. 

II/4. Állattartási rendelet felülvizsgálata (18/2012.(I.30.) sz. határozat) 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
II/6. Mezőberény Város Közbeszerzési Szabályzata 
II/7. Temető üzemeltetésre megállapodás (623/2011.(XII.23.) sz. hat.) 

III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása 
IV./ Városi elismerések adományozása 
V./ Bejelentések 

V/1. Köztemetőre vonatkozó önkormányzati szabályozás  
V/2. Kistérségi közösségi busz igénybevételének rendjéről szóló szabályzat módosítása 
V/3. Társulási megállapodás módosítása (házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) 
V/4. Mezőberényi Református Egyházközség támogatási kérelme 
V/5. Gépjármű-használati szabályzat módosítása  
V/6. Az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
V/7. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2012.(I.31.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
V/8. A 2012. évi gyepmesteri szolgáltatási díj változása  
V/9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

18/2008.(V.26.) MÖK számú, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 
12/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása  

V/10. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 16/2007.(VI.19.) MÖK. sz. rendelet 
módosítása 

V/11. 2012. évi sporttámogatás elosztása 
V/12. A Mezőberényi Szektorlabda Egyesület elnökének kérelme 
V/13. Az OPSKK 2011. évi beszámolója és 2012. évi munkaterve 
V/14. Intézményi átcsoportosítások 
V/15. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/16. OPSKK fenntartói nyilatkozat kérése 
V/17. 2012. évi közös földgáz beszerzés  
V/18. Beruházások saját forrásának kötvény bevételből történő biztosítása 
V/19. Körösök Völgyét bemutató film támogatása 
V/20. Jegyzői pályázat kiírása 
V/21. Létszámcsökkentés, álláshely megszüntetés 
V/22. Igénybejelentés létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó jogszabályi 

kötelezettségek teljesítéséhez 
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V/23. Egyéb bejelentés 
VI./ Zárt ülés 

VI/1. Városi elismerések adományozásáról döntéshozatal 
VI/2. Egyéb bejelentés 

- könyvvizsgálói feladatok ellátására ajánlatkérés 
- geotermikus energia beruházás további ügye 
- művészetoktatási intézmény jövőbeni kérdése (szóbeli) 

 
 
59/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. január 30-i zárt, valamint a 
2012. február 10-i rendkívüli ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
60/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
61/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 556/2011.(XI.03.) sz., 
574/2011.(XI.28.) sz., 589/2011.(XI.28.) sz., 606/2011.(XI. 28.) sz., 609/2011.(XI.28.) sz., 
615/2011.(XII.01.)sz., 622/2011.(XII.23.)sz., 623/2011.(XII.23.) sz., 625/2011.(XII.23.)sz., 
628/2011.(XII.23.)sz., 629/2011.(XII.23.)sz., 630/2011.(XII.23.)sz., 642/2011.(XII.23.) sz., 
643/2011.(XII.23.) sz., 645/2011.(XII.23.) sz., 682/2011.(XII.23.)sz., 683/2011.(XII.23.)sz., 
689/2011.(XII.23.)sz., 690/2011.(XII.23.)sz., 691/2011.(XII.23.) sz., 2/2012.(I.18.) sz., 
5/2012.(I.18.) sz., 21/2012.(I.30.)sz., 31/2012.(I.30.)sz., 32/2012.(I.30.)sz., 40/2012.(I.30.)sz., 
43/2012.(I.30.)sz., 44/2012.(I.30.) sz., 46/2012.(I.30.) sz., 48/2012.(I.30.) sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
62/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság és 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által ellenőrzött Mezőberényi Football Club 2011. évi 
sporttámogatások felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. 
Köszönetet mond a sportegyesület vezetőinek és tagjainak a 2011. évben végzett munkájáért 
és további eredményes szereplést kíván.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. február 27. 
 
 
63/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság és 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által ellenőrzött Mezőberényi Kosárlabda Klub 2011. évi 
sporttámogatások felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. 
Köszönetet mond a sportegyesület vezetőinek és tagjainak a 2011. évben végzett munkájáért 
és további eredményes szereplést kíván.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. február 27. 
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64/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi sporttámogatások 
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót tudomásul veszi. Köszönetet mond a 
sportegyesületek vezetőinek és tagjainak a 2011. évben végzett munkájáért és további 
eredményes szereplést kíván.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. február 27. 
 
 
65/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi Városi rendezvények és 
Nemzetközi kapcsolatok elszámolásának ellenőrzéséről készült beszámolót tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
66/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
67/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja, ezzel egyidejűleg a 353/2009.(VII.13.)számú 
határozattal jóváhagyott szabályzat hatályát veszti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
68/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 623/2011.(XI.23.) számú határozat 
végrehajtásaként az előterjesztéshez csatolt, Mezőberény Város Önkormányzata és a 
Mezőberényi Református Egyházközség (5650 Mezőberény, Kálvin János t. 9. sz.) között 
temető üzemeltetésre vonatkozó megállapodást jóváhagyja, egyben felhatalmazza Siklósi 
István polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
69/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet-
tervezet 3.§ (2) bekezdés utolsó mondat „feladatelhagyás esetén” szövegrészének törlésével 
egyetért.   
 
 
70/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet-
tervezet 12.§ (2) bekezdés második mondatát módosítva, az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
„Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem a 
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megjelölt célra, a megjelölt határidőre használja fel, a támogatás összegét köteles a folyósító 
számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban nem 
részesülhet.” 
 
 
71/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon kívüli 
intézmények cafetéria juttatásban részesülő dolgozói és a Mezőberényi Városi Önkormányzat 
cafetéria juttatásban részesülő dolgozói számára adható cafetéria juttatás fedezetét a 2012. évi 
költségvetésében zárolja és ideiglenesen az általános tartalék állományát a zárolt összeggel 
megemeli az alábbiak szerint: 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatát csökkenti: 432 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások előirányzata: 432 eFt 
 (Közterület rendjének fenntartása) 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát csökkenti: 2611 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások előirányzata: 2176 eFt 
 I.3. Dologi kiadás előirányzat: 435 eFt 
2.A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatát csökkenti: 3816 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások előirányzata: 3180 eFt 
 I.2. Szociális hozzájárulási adó: 636 eFt 
2.B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Ált. Iskola kiadási előirányzatát csökkenti: 9936 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások előirányzata: 8280 eFt 
 I.2. Szociális hozzájárulási adó: 1656 eFt 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát csökkenti: 7324 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások előirányzata: 5969 eFt 
 I.3. Dologi kiadások: 1355 eFt 
5. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási ei-át csökkenti: 1512 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások előirányzata: 1172 eFt 
 I.2. Szociális hozzájárulási adó: 117 eFt 
 I.3. Dologi kiadások: 223 eFt 
6. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási ei-át csökkenti: 6840 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások: 
 I.1. Személyi juttatások előirányzata: 5700 eFt 
 I.3. Dologi kiadások: 1140 eFt 
ezzel egyidejűleg 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
 V. Pénzforgalom nélküli kiadások 
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 Általános tartalék kiadási előirányzatát megemeli: 32471 eFt-tal 
A zárolás részbeni illetve teljes feloldásának lehetőségét legkésőbb a 2012. évi június havi 
Képviselő-testületi ülésén felül vizsgálja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
              Önkormányzati intézményvezetők 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
72/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a város által ellátott 
feladatok költséghatékonyabb ellátása érdekében, abban a tekintetben kerüljön 
felülvizsgálatra az intézmények költségvetése, hogy az legkésőbb a 2013. évi költségvetésben 
megtakarítást eredményezzen. A felülvizsgálat kiemelten kezelje az önként vállalt feladatokat, 
azok esetlegesen más formában vagy más források bevonásával történő ellátását, de a 
szolgáltatások mennyiségét és színvonalát csak a legszükségesebb esetben érintse. A 
felülvizsgálattal kitűzött, megtakarítási iránycél az intézmények étkeztetési és felhalmozási 
kiadásai nélkül számított költségvetésének legalább 6%-a. A cél elérése érdekében 
Mezőberény város 2012. évi költségvetési rendeletének 3.§ (2) bekezdés utolsó mondata 
értelmében végrehajtatott intézkedésekre is sor kerülhet. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Harmati László a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 
              Önkormányzati intézményvezetők  
Határidő: 2012. júniusi testületi ülés 
 
 
73/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések alapításáról szóló 
előterjesztést, tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
74/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy Sándort, a Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy a központi jogszabályok, valamint a helyi 
önkormányzati rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével a temetői munkák és 
szolgáltatások végzésének egyes részleteiről, az üzemeltetéssel kapcsolatos technikai 
feladatokról, a temetői létesítmények használatának összehangolásáról megállapodást kössön 
a temetkezési szolgáltatókkal. 
Felelős: Nagy Sándor igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
75/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság azon javaslatát, hogy a közösségi busz igénybevételének rendjéről 
szóló szabályzat 2. pontjának 5. bekezdése a következők szerint legyen kiegészítve „valamint 
a büntetés díja, amennyiben erre a megrendelő adott okot”. 
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76/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
által üzemeltetett kistérségi közösségi busz (Mercedes Sprinter) igénybevételének rendjéről 
szóló szabályzat módosítását - az előterjesztéshez csatolt egységes szerkezetben - jóváhagyja. 
Felelős: Nagy Sándor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
77/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2/2007. (I. 8.) számú határozatával 
elfogadott, a házi segítségnyújtás Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő ellátására 
vonatkozó társulási megállapodás módosításait – figyelemmel a Békés Megyei 
Kormányhivatal törvényességi észrevételére – az előterjesztéshez csatoltan, egységes 
szerkezetben elfogadja. 
Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a társulási 
megállapodás módosításának aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
78/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/2007. (I. 8.) számú határozatával 
elfogadott, az idősek nappali ellátásának Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő 
ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosításait – figyelemmel a Békés Megyei 
Kormányhivatal törvényességi észrevételére – az előterjesztéshez csatoltan, egységes 
szerkezetben elfogadja. 
Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a társulási 
megállapodás módosításának aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
79/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetés szűkös lehetőségei 
miatt 2012. évben nem tudja támogatni a Mezőberényi Református Egyházközségnek a 
templom felújításával kapcsolatos kérelmét. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
80/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a hivatali gépjárművek 
üzemeltetésére, hivatali gépjárművek magáncélú használatának elszámolására vonatkozó 
szabályzat módosítását – az előterjesztéshez csatolt egységes szerkezetben – elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
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81/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Siklósi István polgármestert, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db Opel Astra személygépkocsikra CASCO 
biztosítást kössön, kérjen különböző biztosítóktól ajánlatokat és a lehető legkedvezőbb 
feltételekkel kösse meg a biztosításokat. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
82/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy kérje le az önkormányzati bérlakásokat érintően a fennálló közüzemi 
tartozásokat, amely tartalmazza a már kikötött fogyasztóhelyek adatait is. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
83/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi gyepmesteri tevékenység 
végzésére elfogadja a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. ajánlatát és vállalja 2012. január 1-
től a 210.000,- Ft+Áfa/ hónap díj megfizetését. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
84/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszeréről előterjesztett rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében a 
házi segítségnyújtás díjának emelését nem támogatja, a 190 Ft/óra meghatározással ért egyet. 
 
 
85/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete A gyermekvédelem helyi rendszeréről 
szóló rendelet-tervezet mellékletének 5./ pontjában a bölcsődei intézményi térítési díj 
mértékét „35 Ft/igénybevett nap”-ban határozza meg.  
 
 
 
86/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007.(VI.19.) 
önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében szereplő forgalomképtelen törzsvagyon köréből 
vagyonelemeket – a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 5.§ (4) bekezdés 
szerinti – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként 
forgalomképtelen törzsvagyonnak minősíteni. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
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87/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évben a költségvetésben 
biztosított, sportra fordítható támogatás felosztását, a kimutatás szerint tudomásul veszi 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: 2012. február 27. 
 
 
88/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hicz András Mezőberényi 
Szektorlabda Egyesület elnökének támogatási kérelmét nem támogatja, nem tud részére 
forrást biztosítani. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a kérelmezőt a 
döntésről értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
89/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2011. évi, előterjesztés szerinti beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. február 27. 
 
 
90/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2012. évi, előterjesztés szerinti munkatervét jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: 2012. február 27. 
 
 
91/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
3. cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül 

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának csökkentése:                  145 e Ft  
- Ezzel egyidejűleg a dologi kiadási előirányzat növelése:                   145 e Ft 

Felelős: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
92/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
3. cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül 

    Beruházási kiadások előirányzatának csökkentése:       1.716 e Ft 
Ezzel egyidejűleg a felújítási kiadások előirányzatának növelése:     1.716 e Ft 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
93/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

I. Működési kiadások 
 I./4. Egyéb működési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 120 eFt-tal 
 (Lakásfenntartási támogatás – 882113 szakf.) 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

I. Működési kiadások 
 I./4. Egyéb működési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át csökkenti: 120 eFt-tal 
 (Ápolási díj - 882115 szakf.) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
94/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 
 I./2.2. Helyi adók előirányzatát megemeli: 7000 eFt-tal 
 (Magánszemélyek kommunális adója: 7000 eFt) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Általános tartalék kiadási előirányzatát megemeli: 7000 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
95/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozik a Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra-fejlesztése- „Tudásdepó Expressz” TIOP-1.2.3.11/1 pályázat 
benyújtásához a projektben vállalt tevékenységek elvi támogatásáról, valamint a fenntartásra 
vonatkozó kötelezettségek kapcsán arról, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett 
projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség (5 év) biztosításának lehetőségét 
akadályozná. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
96/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 
közös földgáz beszerzésre irányuló konzorciumhoz, jóváhagyja a csatolt Szindikátusi 
Szerződés tervezetet. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a közös energia beszerzés tárgyában a 
Szindikátusi Szerződést aláírja a gesztor szerepét felvállaló Békés Megyei Önkormányzattal, 
és a közös földgáz beszerzés ügyében eljárjon.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
97/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény bevételből származó betéti 
állományból kívánja igénybe venni a következő beruházások esetében az alábbi pályázati 
saját forrás összegeket: 
 - 279421 e Ft: a Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben- (Pályázati azonosító: 

KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046) – Geotermikus energia felhasználására pályázat 
benyújtása és saját forrás biztosítása 

 - 15300 e Ft: a Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától 
 - 13123 e Ft: a „Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű” (Azonosítószáma: KEOP 

- 4.4.0) 
 - 16000 e Ft: a Kálmán fürdő továbbfejlesztése, meglévő hideg és meleg vizes kutak 

beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt 
 - 10000 e Ft: a Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása 
 - 24842 e Ft: az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Thököly 

utca (Azonosítószáma: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004) 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházások esetében a pályázati 
saját forrás összegének a „Mezőberény” kötvény bevételből történő lehívására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
98/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta, hogy a BetűNet 
Média- és Hírügynökség a Körösök Völgyét bemutató film elkészítésére vonatkozó kérelem 
elutasításra kerüljön. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
99/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, folytasson tárgyalást helyi vállalkozókkal annak érdekében, hogy a BetűNet 
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Média- és Hírügynökségnek a Körösök Völgyét bemutató filmjük elkészítéséhez kért anyagi 
támogatás biztosítható legyen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
100/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Baji Mihály jegyző közszolgálati 
jogviszonyát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14.§ (4) bekezdés 
alapján, 2012. március 31. napjával közös megegyezéssel, a 14. §. (2) és (3) bekezdése 
szerinti áthelyezés szabályainak figyelembe vételével megszünteti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. március 31. 
 
 
101/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Mezőberény Város 
Polgármesteri Hivatala jegyző munkakör betöltésére.  
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  
A munkavégzés helye: Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.  
Ellátandó feladatok: Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalának vezetése, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- 
és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.  
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek 
ellátása  
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
"Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 

- Magyar állampolgárság, 
- Cselekvőképesség, 
- Büntetlen előélet, 
- Igazgatásszervezői képesítés; vagy Állam- és jogtudományi doktori képesítés; vagy 

okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés és jogi vagy közigazgatási 
szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes 
körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítés;  

- Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Állam- és jogtudományi doktori képesítés 
- német vagy angol alapfokú nyelvismeret 
- közigazgatási szakvizsga 
- önkormányzatnál szerzett legalább 5 éves szakmai és vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Részletes szakmai önéletrajz. A végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. 3 

hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány. Szakmai gyakorlatról 
hiteles igazolás. A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési 
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elképzelések. Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében 
kéri tárgyalni. Nyilatkozat, hogy vagyonnyilatkozat megtételét vállalja. Adatkezelési 
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát 
megismerhetik  

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. május 1. napjától 
tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat  a NKI (Nemzeti Közigazgatási Intézet) 
honlapján való megjelenéstől számított 30 nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklósi István polgármester nyújt, a 
66/515-500-as telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak a Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala címére történő 
megküldésével (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……../2012 , valamint a munkakör 
megnevezését: jegyző 

- Személyesen: Siklósi István polgármester, Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth 
tér 1. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Mezőberény Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete bírálja el a pályázatokat az Ügyrendi- Jogi- és Közbiztonsági Bizottság 
véleményezése alapján, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A 
pályázat esetében hiánypótlásra nincs lehetőség. A képviselő testület fenntartja a jogot, hogy a 
pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.  
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő soros testületi 
ülés időpontja. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:  

- www.mezobereny.hu - 2012. március 5. 
- Berény tv - 2012. március 5. 
- Mezőberényi Hírmondó – márciusi száma 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezobereny.hu honlapon 
szerezhet.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
102/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2012. évi 
költségvetését érintően a Mezőberény Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló 
5/2012.(II.27.) számú önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására, 
az alábbi létszámcsökkentésről, álláshely megszüntetésekről dönt. Mezőberényi Kistérségi 
Általános Iskola: 2 fő (2 fő Murony), 
Mezőberényi Kistérségi Óvoda: 3 fő (3 fő Bélmegyer). 
A létszámcsökkenést 2012.02.29.-től kell végrehajtani. 
Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak foglalkoztatására nincs lehetőség, 
képzettségüknek megfelelő álláshely nem áll rendelkezésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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103/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a: 
- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskolánál, 2 fő létszámleépítést rendelt el 
102/2012.(II.27.) számú határozatával. (ebből: 2 fő után igénybejelentés a feladatellátás 
racionálisabb megszervezéséből adódó, álláshely megszüntetésével együtt járó 
létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.)     
 - Mezőberényi Kistérségi Óvodánál 3 fő létszámleépítést rendelt el 102/2012.(II.27.) számú 
határozatával. (ebből: 3 fő után igénybejelentés a feladatellátás racionálisabb 
megszervezéséből adódó, álláshely megszüntetésével együtt járó létszámcsökkentési 
döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.) 
A létszámváltozások a 2012. évi éves átlagos állományi létszám, és a 2012. évi engedélyezett 
dolgozói létszám, álláshely szám megállapításánál még nem kerültek érvényesítésre. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről 
szóló:6/2012.(II.27.) számú rendelet 6. számú melléklete alapján a Mezőberényi Kistérségi 
Általános Iskola meghatározott engedélyezett dolgozói létszáma, álláshely száma: 137 fő, a 
2012. évi éves átlagos állományi létszáma: 138 fő. 
- a 102/2012.(II.27.) számú határozat alapján a Képviselő-testület az intézményi engedélyezett 
dolgozói létszámát, álláshely számát 2 fővel   csökkentette./ 
   Engedélyezett dolgozói létszám álláshely szám 
    - létszámváltozás előtt:                                            137 fő 
    - létszám változás (– 2 fő)                                          -2 fő 
    - létszámváltozást követően:                                    135 fő 
     2012. évi éves átlagos állományi létszáma 
    - létszámváltozás előtt:                                            138 fő 
    - létszám változás (– 2 fő-0.75fő                              - 1  fő 
    - létszámváltozást követően:                                    137 fő 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről szóló: 
6/2012.(II.27.) számú rendelet 6. számú melléklete alapján a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
meghatározott engedélyezett dolgozói létszáma, álláshely száma: 53 fő, a 2012. évi éves 
átlagos állományi létszáma: 53 fő. 
- a 102/2012.(II.27.) számú határozat alapján a Képviselő-testület az intézményi engedélyezett 
dolgozói létszámát, álláshely számát 3 fővel csökkentette./ 
   Engedélyezett dolgozói létszám álláshely szám 
    - létszámváltozás előtt:                                              53 fő 
    - létszám változás (– 3 fő)                                          -3 fő 
    - létszámváltozást követően:                                     50 fő 
     2012. évi éves átlagos állományi létszáma 
    - létszámváltozás előtt:                                               53 fő 
    - létszám változás (– 3 fő-0.5 fő)                                 0  fő 
    - létszámváltozást követően:                                       53 fő 
Az önkormányzat költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalnál a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az Önkormányzati költségvetési 
szervénél, intézményénél a 2012. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési 
döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében 
pályázatot nyújt be. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
104/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30) önkormányzati rendelete értelmében, az 
abban megfogalmazott feltételekkel egy, javasolt személy részére adományoz elismerést 
„Mezőberény Kultúrájáért”. 
 
 
105/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30) önkormányzati rendelete értelmében, az 
abban megfogalmazott feltételekkel egy, javasolt személy részére adományoz elismerést 
„Mezőberény Sportjáért”. 
 
 
106/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelete értelmében, az 
abban megfogalmazott feltételekkel kettő, javasolt személyek részére adományoz elismerést 
„Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”. 
 
 
107/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelete értelmében, az 
abban megfogalmazott feltételekkel egy, javasolt vállalkozás részére adományoz 
„Mezőberény Vállalkozója” elismerést. 
 
 
108/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Mezőberény 
Neveléséért – Oktatásáért” elismerést is adományoz a városi elismerések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet értelmében. 
 
 
109/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelete alapján 2012. 
évben a „Mezőberény Kultúrájáért ” elismerést Borgula Györgyné (szül: Raffay Julianna 
Erzsébet, Mezőberény, 1961.04.21 an: Gyebnár Julianna, lakcím: Mezőberény, Jókai u. 64. 
sz.) lakosnak adományozza. 
Az adományozás indokát a  benyújtott ajánlás és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. március 15. 
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110/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelete alapján 2012 
évben a „Mezőberény Sportjáért ” elismerést Henger Péter (szül.: Balatonfűzfő 1955.március 
6. an: Kameler Edith, lakcím: Mezőberény, Kölcsey ltp. 1/A. 1/4. sz.) lakosnak adományozza. 
Az adományozás indokát a benyújtott ajánlás és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: 2012. március 15. 
 
 
111/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi  elismerések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelete alapján 2012 
évben a „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért” elismerést Hoffmanné Czirbuly 
Mária (szül.: 1956. március 26., an.: Túsz Julianna) Mezőberény, József A. u. 60. számú 
lakosnak adományozza. 
Az adományozás indokát a benyújtott ajánlás és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. március 15. 
 
 
112/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi  elismerések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelete alapján 2012 
évben a „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért” elismerést  Dr. Szombatiné B. 
Szabó Klára (szül.: 1953. október 24., an.: Tejes Julianna) Mezőberény, Puskin u. 29. számú 
lakosnak adományozza. 
Az adományozás indokát a benyújtott ajánlás és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: 2012. március 15. 
 
 
113/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelete alapján 2012 
évben a „Mezőberény Neveléséért–Oktatásáért”” elismerést Wéber Károly Ferencné 
(Várhalmi Magdolna, szül.:1945. július 22., an.: Bánkuti Magdolna, lakcím: Mezőberény, 
Puskin u. 38. sz.) lakosnak adományozza. 
Az adományozás indokát a benyújtott ajánlás és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: 2012. március 15. 
 
 
 
114/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelete alapján 2012 
évben a „Mezőberény Vállalkozója” elismerést a FábaFém Bt. (Mezőberény, Békési út 42. 
sz.) részére adományozza. 
Az adományozás indokát a benyújtott ajánlás és végzett tevékenység leírása adja. 
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Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: 2012. március 15.  
 
 
115/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, folytasson tárgyalást dr. Orosz Tivadar könyvvizsgálóval (5600 Békéscsaba, 
Dr. Becsey O. u 3.sz.) a 2011-2012. évek költségvetési beszámolóit érintő folyamatos 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására beadott pályázatot érintően, meghatározott időre -2012. 
március 1 napjától 2013. április 30-ig- szóló feladatellátás díjának 80.000 Ft + ÁFA/hó 
meghatározásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
116/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, intézkedjen a geotermikus távfűtési rendszer II. ütemi bővítéséhez (gázmotor 
telepítés, 2. számú visszasajtoló kút megfúrása, további önkormányzati intézmények 
bekapcsolása) szükséges tervezési feladatok beindításáról a KEOP-4.2.0./B konstrukciójú  
pályázaton való részvétel érdekében.  
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
117/2012.(II.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Siklósi István 
polgármester úr a művészetoktatási intézmény és egyéb esetleges iskolai intézmény átvétellel, 
együttműködéssel kapcsolatban tárgyalásokat folytasson az egyházakkal.  
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az állatok tartásáról szóló 
49/2005.(XI.28) MÖK sz. rendelet módosításáról szóló 5/2012.(II.28.) önkormányzati 

rendelete 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2012.(II.27.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2012.(II.28.) önkormányzati 

rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2012.(II.28.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2012.(II.28.) önkormányzati 

rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2012.(I.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2012.(II.28.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2012.(II.28.) önkormányzati 

rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011.(III.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2012.(II.28.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007.(VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
118/2012.(III.08.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1. SZMSZ módosítás, Közbeszerzési Bíráló Bizottság megszüntetése 
2. Eseti Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozása 
- Az ülés felfüggesztése az eseti Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésének idejére 
3. „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” elnevezésű projekt visszasajtoló kút 

továbbfúrására és csővezeték rendszer anyagminőségének megváltoztatására beérkezett 
ajánlat tárgyalása  

- Az ülés felfüggesztése az eseti  Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésének idejére 
4. „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” elnevezésű projekt visszasajtoló kút 

továbbfúrására és csővezeték rendszer anyagminőségének megváltoztatása tárgyában 
lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 

5. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
 
 
119/2012.(III.08.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 358/2010.(X.15.) számú 
határozatával tudomásul vett bizottsági tagok közül a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
elnökének és tagjainak megbízatását visszavonja.  
A Képviselő-testület a többi Bizottság összetételén nem változtat. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
120/2012.(III.08.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város közbeszerzési 
szabályzat 4.3.1. pontja alapján 2012. március 8-tól a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezőberényben” elnevezésű projekt visszasajtoló kút továbbfúrására és csővezeték rendszer 
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anyagminőségének megváltoztatására kiírt pályázattal kapcsolatos Közbeszerzési Bíráló 
Bizottságot állít fel, egyben tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 

- Frey Mihály aljegyző Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke 
- Borgula Péter beruházási csoportvezető Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
- dr. Szathmáry Péter ügyvéd Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
- Kovács Edina képviselő Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
- Harmati László képviselő Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
- Kovács Lászlóné képviselő Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezőberényben” elnevezésű projekt visszasajtoló kút továbbfúrására és csővezeték rendszer 
anyagminőségének megváltoztatására kiírt pályázattal kapcsolatos közbeszerzési elbírálással 
kapcsolatosan történik, a megvalósulást követően a bizottsági tagok megbízatása megszűnik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
121/2012.(III.08.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezőberényben” elnevezésű projekt visszasajtoló kút továbbfúrására és csővezeték rendszer 
anyagminőségének megváltoztatására beérkezett ajánlat megtárgyalását az Apuaplus Kft által 
ismertetett végleges ajánlati árakkal befejezettnek nyilvánítja, és visszautalja a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottságnak az írásbeli szakvélemény megfogalmazása érdekében.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
122/2012.(III.08.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” elnevezésű projekt 
visszasajtoló kút továbbfúrására és csővezeték rendszer anyagminőségének megváltoztatása 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, mint lezáró döntést 
meghozó az Aquaplus Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. (6726 Sándorfalva, 
Sövényházi út 1.sz.) ajánlatát nyilvánítja érvényesnek, mint egyetlen érvényes ajánlatot 
benyújtó ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás nettó értéke: 
visszasajtoló kút továbbfúrása: 12.590.100,- Ft, csővezeték rendszer anyagminőségének 
megváltoztatása: 25.833.947,- Ft, összesen: nettó 38.424.047,- Ft. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
123/2012.(III.08.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.4.4.1 cím: OPSKK felhalmozási kiadások - Helyi közművelődési tevékenység  
           egyéb beruházási kiadások előirányzatát                                                        250 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
1.0.4.2 cím: Önk. Felhalmozási kiadások, Felújítási kiadások  
              előirányzatán belül a Pályázati saját forrás alap biztosítása,   



38 

              elkülönítése előirányzatát                                            csökkenti   „-„         250 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2012.(III.09.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
124/2012.(III.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadta. 
Az MLSZ által kiírt, országos labdarugó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázaton 
való részvétel megtárgyalása 
 
 
125/2012.(III. 21.) MÖK sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Gyermek FC 
kezdeményezése alapján az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához 
kapcsolódó pályázati felhívás” alapján benyújtható Műfüves labdarúgó építése 
Mezőberényben tárgyú pályázathoz nem tudja biztosítani a kért önerőt, a pályázatot így nem 
nyújtja be. 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
Határidő:  intézkedés azonnal 
 
 

*** 
 
 
126/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Parlament Magyarországot 
elítélő határozatának elítélése – Lakitelek nyilatkozata tárgyú előterjesztést (VIII/9.) az ülés 
napirendjéről leveszi. 
 
 
127/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 536/2011.(X.24.) sz., 580/2011.(XI.28.) sz., 

605/2011.(XI.28.)sz., 626/2011.(XII.23.)sz., 671/2011.(XII.23.)sz., 
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681/2011.(XII.23.)sz., 16/2012.(I.30.)sz., 19/2012.(I.30.)sz., 20/2012.(I.30.)sz., 
34/2012.(I.30.)sz., 35/2012.(I.30.)sz., 45/2012.(I.30.)sz., 47/2012.(I.30.)sz., 
51/2012.(II.10.) sz., 52/2012.(II.10.) sz., 53/2012.(II.10.) sz., 54/2012.(II.10.) sz., 
55/2012.(II.10.) sz., 62/2012.(II.27.) sz., 63/2012.(II.27.) sz., 64/2012.(II.27.) sz., 
67/2012.(II.27.) sz., 68/2012.(II.27.) sz., 74/2012.(II.27.) sz., 76/2012.(II.27.) sz., 
77/2012.(II.27.) sz.., 78/2012.(II.27.) sz., 79/2012.(II.27.) sz., 80/2012.(II.27.) sz., 
81/2012.(II.27.) sz., 82/2012.(II.27.) sz., 83/2012.(II.27.) sz., 86/2012.(II.27.) sz., 
88/2012.(II.27.) sz., 89/2012.(II.27.) sz., 90/2012.(II.27.) sz., 95/2012.(II.27.) sz., 
96/2012.(II.27.) sz., 97/2012.(II.27.) sz., 116/2012.(II.27.) sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Hiányzó közlekedési táblák kihelyezése (620/2011.(XII.23.)sz. hat.) 
II/3. Természeti értékek védelme (10-11/2012.(I.30.)sz. hat.) 
II/4. A közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelet 

és a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet módosítása 

II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
IV./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról 
V./ Tájékoztató a Békéscsaba Hivatásos Tűzoltóság, és a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület tevékenységéről 
VI./ Közbeszerzési terv elfogadása 
VII./ Közoktatási Esélyegyenlőségi terv 
VIII./ Bejelentések 

VIII/1. Körösi Vízgazdálkodási Társulat tagi hozzájárulás kérelme 
VIII/2. Körösi Vízgazdálkodási Társulat támogatási kérelme közfeladat ellátásra 
VIII/3. A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról szóló 3/1999.(III.01.) 

MÖK. sz. rendelet hatályon kívül helyezése 
VIII/4. A víz és csatornadíjjal kapcsolatos határozat visszavonása, rendelet hatályon kívül 

helyezése 
VIII/5. 2012.évi vízterhelési díj mértékének jóváhagyása 
VIII/6. TÁMOP-3.4.4/B-11/2 „Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása- (Magyar 

Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program)” című pályázaton való részvétel 
VIII/7. TÁMOP-3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” című pályázaton való részvétel 
VIII/8. Kistarcsai Internálótábor Emlékmúzeum létrehozásának támogatási kérelme 
VIII/9. Levéve napirendről. Lakitelek nyilatkozata – Az Európai Parlament 

Magyarországot elítélő határozatának elítélése 
VIII/10. A Kálmán-fürdő 2012. évi belépőjegy árainak megállapítása 
VIII/11. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtására kötött finanszírozási szerződés 

módosításának jóváhagyása 
VIII/12. Petőfi Sándor Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 
VIII/13. Önkormányzati vagyoni ügyekkel kapcsolatos határozatok módosítása 
VIII/14. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VIII/15. A 2012. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 

kapcsolatok pályázat alapítványi támogatása 
VIII/16. Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról szóló 34/2006. (X.17.) MÖK számú rendelet módosítása 
VIII/17. TÁMOP-5.4.9-11/1 pályázaton való részvétel 
VIII/18. Kálvin óvoda korszerűsítése – DAOP-4.2.1-11 pályázaton való részvétel 
VIII/19. TIOP-3.4.2-11/1 pályázaton való részvétel 
VIII/20. TÁMOP-3.4.3-11/2. pályázaton való részvétel - Gimnázium 
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VIII/21. TÁMOP-3.4.4/B-11/2. pályázaton való részvétel – Gimnázium 
VIII/22. „Tudásdepó-Express” TÁMOP-3.2.4/A-11/1. pályázaton való részvétel 
VIII/23. 2012. évet érintő átcsoportosítás 
VIII/24. 2012.évi költségvetési rendelet módosítása 
VIII/25. Tiszteletdíjról való lemondás 
VIII/26. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VIII/27. Egyéb bejelentés 

IX. Zárt ülés 
IX/1. Egyházakkal együttműködésről tárgyalás 
IX/2. Geotermikus energia II. ütem pályázaton való részvétel 
IX/3. Szalai Barna Tenisz Club kérelme (sürgősséggel) 
IX/4. A városi honlap karbantartási feladat ellátása (szóbeli) 
IX/5. Egyéb bejelentés 

 
 
128/2012.(III.26) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. február 27-i zárt, valamint a 
2012. március 8-i és 2012. március 21-i rendkívüli ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette. 
 
 
129/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
130/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 536/2011.(X.24.) sz., 
580/2011.(XI.28.) sz., 605/2011.(XI.28.) sz., 626/2011.(XII.23.)sz., 671/2011.(XII.23.) sz., 
681/2011.(XII.23.)sz., 16/2012.(I.30.) sz., 19/2012.(I.30.) sz., 20/2012.(I.30.)sz., 
34/2012.(I.30.) sz., 35/2012.(I.30.) sz., 45/2012.(I.30.) sz., 47/2012.(I.30.) sz., 
51/2012.(II.10.)sz., 52/2012.(II.10.) sz., 53/2012.(II.10.) sz., 54/2012.(II.10.) sz., 
55/2012.(II.10.) sz., 62/2012.(II.27.) sz., 63/2012.(II.27.) sz., 64/2012.(II.27.) sz., 
67/2012.(II.27.) sz., 68/2012.(II.27.) sz., 74/2012.(II.27.) sz., 76/2012.(II.27.) sz., 
77/2012.(II.27.) sz.., 78/2012.(II.27.) sz., 79/2012.(II.27.) sz., 80/2012.(II.27.) sz., 
81/2012.(II.27.) sz., 82/2012.(II.27.) sz., 83/2012.(II.27.) sz., 86/2012.(II.27.) sz., 
88/2012.(II.27.) sz., 89/2012.(II.27.) sz., 90/2012.(II.27.) sz., 95/2012.(II.27.) sz., 
96/2012.(II.27.) sz., 97/2012.(II.27.) sz., 116/2012.(II.27.) sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
 
131/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Mónus Illés utcán és a Luther u. nyugati részén lévő tehergépjárművel 
behajtani tilos táblát szüntesse meg. A Képviselő-testület a Gyár és Hattyú utcai lakosok 
kérelmét nem támogatja, a Gyár utca keleti végén a „tehergépjárművel behajtani tilos” 
forgalomirányító jelzőtáblát „kivéve célforgalom” jelzőtáblával nem egészíti ki, tájékoztatja 
az érintetteket, hogy az utcába történő behajtáshoz a Polgármesteri Hivatal 12-es számú 
irodájában eseti behajtási engedélyt lehet kérni. 
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Felelős: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezető 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
132/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta a Győri János utca, 
Puskin u. felől a Fortuna tér irányába történő, egyirányú utcává alakítását.  
 
 
133/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Hősök útján a Mikszáth Kálmán u. után „megállni tilos” táblát, illetve a 
Liget tér, a Hajnal u. és a Hősök útja útkereszteződésében, a Hősök útja útburkolata mellé 
„várakozni tilos” táblát, a Petőfi utcán a Vadász utca csatlakozása után „Parkoló” jelzőtáblát 
és „3,5 t alatt” kiegészítő táblát helyezzen el. 
A 4 db jelzőtábla beszerzésére az Önkormányzat nettó 34.380.- bruttó 43.663.- Ft-ot biztosít a 
2012. évi költségvetés 5. sz. melléklet 421100 szakfeladatra elkülönített bruttó 500.000 Ft 
terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezető 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
134/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta azon indítványt, hogy 
az eredeti elképzelés szerint a Kossuth téren a Hősök útja találkozásánál a K&H bank épület 
északi homlokzati fala elé 2,00 cm-re a homlokzati faltól a járdán való parkolás 
megakadályozása érdekében az úttest mellé 3,50 m szélességű területen kiemelt szegély 
körüljön, és a kiemelt szegély közé virág kerüljön. 
 
 
135/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Kossuth téren a Hősök útja találkozásánál a K&H bank épület északi 
homlokzati fala elé 150 cm-re a homlokzati fallal párhuzamosan egy 10 cm széles sárga 
vonalat fessen fel a hősök útja járdájával összekötve. A vonalon belül (a terület két végén) 2 
db gyalogos forgalom jel kerüljön felfestésre. 
A burkolati jel felfestésére az Önkormányzat nettó 31.500 Ft, bruttó 40.000.- Ft-ot biztosít a 
2012. évi költségvetés 5. sz. melléklet 421100 szakfeladatra elkülönített bruttó 500.000 Ft 
terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezető 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
136/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta Barna Márton 
képviselő indítványát, a Szent János u. irányából a kereszteződés északi részéről a Malom 
utcára hajtva, nem kerül kihelyezésre „elsőbbségadás kötelező” tábla.  
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137/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy Polgármesteri Hivatal és a Mezőberényi Rendőrőrs munkatársával felmért, 
a közlekedés biztonsága érdekében szükséges 2 db „kerékpárút”, 1 db „megállni tilos” táblát, 
1 db kiegészítő-táblát és 7 db „elsőbbség adás kötelező” jelzőtáblát helyezzen ki az alábbiak 
szerint:  
- 2 db „kerékpárút” jelzőtábla:                   kerékpárúton Jeszenszky u. irányából a Luther tér 

felé fordulva a járda elé és után 
- 1 db „megállni tilos” és  
- 1 db kiegészítő tábla „50 m hosszban”: a Luther tér 6. sz lakóépülettel szemben 
- 1 db „elsőbbség adás kötelező” jelzőtábla: Illyés Gyula utcáról a felső Thököly utcára 

kanyarodva 
- 2 db „elsőbbség adás kötelező” jelzőtábla: Arany János u. irányából az Ady E. utcára hajtva 
- 1 db „elsőbbség adás kötelező” jelzőtábla: Ady E. u. irányából a Frey Á. utcára hajtva 
- 1 db „elsőbbség adás kötelező” jelzőtábla: Kereki u. irányából a Sport utcára hajtva 
- 2 db „elsőbbség adás kötelező” jelzőtábla: Körgát u. irányából az Köröstarcsai útra hajtva. 
A 11 db jelzőtábla beszerzésére az Önkormányzat nettó 108.459.- bruttó 137.743.- Ft-ot 
biztosít a Városi Közszolgáltató Intézmény részére a 2012. évi költségvetés 5. sz. melléklet 
421100 szakfeladatra elkülönített bruttó 500.000 Ft terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezető 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
138/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felszólítja a Városi Közszolgáltató 
Intézményt a hiányzó, közlekedés biztonsága érdekében szükséges 7 db „elsőbbség adás 
kötelező” jelzőtábla pótlására: 
- Edison u. irányából a Luther utcára hajtva 
- Kereki u. déli irányából a Tessedik utcára hajtva 
- Belentai utcáról a Csabai útra hajtva a kereszteződés nyugati részén 
- Galilei u. irányából a Jeszenszky utcára hajtva 
- Madár u. irányából a Vésztői utcára hajtva 
- Bajcsy-Zs u. irányából a Vésztői utcára hajtva 
- Eötvös J. u. irányából a Gyomai utcára hajtva. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezető 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
139/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés 5. sz. 
melléklet 421100 szakfeladatra elkülönített bruttó 500.000 Ft terhére bruttó 150.000 Ft-ot 
utcanév táblák kihelyezésére, pótlására fordít.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
140/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi természeti értékek védelmével 
kapcsolatban jelzőtábla beszerzésére és a védettség bejegyzésére bruttó 43.200.- Ft-ot biztosít 
a 2012 évi költségvetése általános tartaléka terhére. 



43 

Felelős: dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
141/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
142/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi 
Rendőrőrsnek, hogy a város lakói érdekében eredményes munkát végez, az őrs 2011. évi  
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
 
143/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgárőr Egyesület 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2011. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
 
144/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2011. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
 
145/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2011. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
 
146/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozat mellékleteként (I. számú) 
elfogadja Mezőberény Város Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési tervét. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
                                                    (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
 
147/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bélmegyer – Mezőberény - Murony 
Közoktatási Intézményi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét megvitatta 
és jóváhagyja. A Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtásáért 
felelősnek Öreg István főigazgatót nevezi meg, és elfogadja, hogy az Esélyegyenlőségi 
Munkacsoportnak is elnöke legyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv aláírására.  
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Felelős: Siklósi István polgármester 
              Öreg István Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola főigazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
148/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösi Vízgazdálkodási Társulat 
vízgazdálkodási közfeladatának ellátásához 2012. évben 167 640 Ft tagi hozzájárulást fizet. A 
tagi hozzájárulás megfizetésének forrása a 2012. évi költségvetés általános tartaléka. A 
testület Siklósi István polgármestert bízza meg a megállapodás aláírásával. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
149/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete forráshiány miatt nem tudja támogatni 
a Körösi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatási kérelmét. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
150/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel 
kötött, a 2012. évre vonatkozó hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról szóló 
megállapodással kapcsolatos 640/2011.(XII.23.) számú határozatát azonnali hatállyal 
visszavonja, és a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötött megállapodástól eláll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Zrt-t a határozatról tájékoztassa. 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
151/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. által a vízterhelési díj 2012. április 1-től bevezetendő mértékére tett 
javaslattal az alábbiak szerint: 
Lakossági csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által fizetendő:      11,40 Ft/m3+ÁFA 
Önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által fizetendő: 11,40 
Ft/m3+ÁFA 
Hatósági csatornadíjat fizető igénybe vevő által fizetendő:                           17,10 Ft/m3+ÁFA 
Szippantott ( kihordásos ) szennyvíz után fizetendő:                                     25,70 Ft/m3+ÁFA 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatról a Békés 
Megyei Vízművek Zrt-t tájékoztassa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
152/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó támogatja a 
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium 
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és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részvételét a TÁMOP – 3.4.4/B-11/2 „Országos 
tehetségsegítő hálózat létrehozása – (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program)” 
című pályázaton. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat 
aláírására.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Öreg István intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
153/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó támogatja a 
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részvételét a TÁMOP – 3.4.3-11/2 „Iskolai 
tehetséggondozás” című pályázaton. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogató nyilatkozat aláírására.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Öreg István intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
154/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Internálótábor Emlékmúzeum 
létrehozásával egyetért, azonban forráshiány miatt nem tudja támogatni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
155/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó soron 
következő számában a közlemény rovatba kéri megjelentetni, Kistarcsa Város 
Önkormányzatának a Kistarcsai Internálótábor Emlékmúzeum létrehozása tárgyában küldött 
kérelmét felhívását a pénzügyi számlaszám feltüntetésével. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
156/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán-fürdő nyitva tartását, 
kedvezmények érvényesítését jóváhagyja. A belépő jegyeinek 2012. évi szezonnyitástól 
érvényes díjait az alábbiak szerint állapítja meg, és egyben felkéri Nagy Sándort, a Városi 
Közszolgáltató igazgatóját, hogy az árak alkalmazásáról intézkedjen:  
Jegyárak: 
a) Felnőtt napi jegy   800 Ft 
b) Felnőtt kedvezményes jegy 16-19 óráig      530 Ft 
c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig       320 Ft 
d) Gyermek kedvezményes jegy 16-19 óráig     250 Ft 
e) Diák, nyugdíjas napi jegy        590 Ft 
f) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig     430 Ft 
g) Felnőtt úszójegy         430 Ft 
h) Diák, nyugdíjas úszójegy        370 Ft 
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i) Termáljegy 9,30 -12 óráig        480 Ft 
j) Látogatói jegy         100 Ft 
Következő tételek csak az éjszakai fürdőzés napján érvényesek! 
Jegyárak: éjszakai fürdés 
k) Éjszakai jegy  felnőtt (19-02)        800 Ft 
l) Éjszakai jegy diák ,nyugdíjas (19-02)      590 Ft 
Bérletek: 
m) Havi felnőtt bérlet        16.000 Ft/hó 
n) Havi diák, nyugdíjas bérlet      12.800 Ft/hó 
o) 10 alkalomra szóló felnőtt bérlet          7.000 Ft 
ö) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet         4.800 Ft 
p) 10 alkalomra szóló úszóbérlet        3.700 Ft 

 (felnőtt, diák, nyugdíjas) 
r) Oktatói bérlet           7.000 Ft/év 
s) VIP jegy  ingyenes vagy egyéni megállapodás alapján 
Csoportos belépő 10 fő felett: 
- Szervezett rendezvények jegyárai: iskolák, üdülő csoportok,  
   versenyek, edzőtáborok, külföldi (kivéve a testvérvárosi amely ingyenes)  
   delegációk stb. 
   Napi (egységesen a strand nyitva tartás idejében)             530 Ft/fő 
- Helyi oktatási intézményi jegyárak: 9,30 -12. óráig (óvoda, iskola, gimnázium) 
 osztályok és csoportok tanórák, óvodai foglalkozás keretében szervezett  
  úszásoktatása ingyenes. 
- Egyéb esetekben:           260 Ft 
Nagycsaládosok számára kedvezményes belépő: (csak napi jegy)  5 fő  
(2 felnőtt +3 gyermekig,14 év felett diákigazolvány bemutatása kötelező)       1.900 Ft 
további gyermek:           210 Ft 
Árak az ÁFÁ-t tartalmazzák 
Felelős: Nagy Sándor igazgató  
Határidő: értelem szerint  
 
 
157/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Országos Egészségbiztosító 
Pénztár és a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat között létrejött egészségügyi 
szolgáltatások nyújtására kötött finanszírozási szerződés módosítását - mely arra vonatkozik, 
hogy Hornokné Braun Edit tartós távolléte miatt az otthoni szakápolásban a szakápolói 
feladatokat Plaveczné Dombi Renáta látja el - jóváhagyja. 
Felelős: Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
158/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium Alapító 
Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
159/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 625/2011. (XII. 23.), 628/2011. 
(XII. 23.), 629/2011. (XII. 23.) és 630/2011. (XII. 23.) számú határozatait – figyelemmel a 
Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására – visszavonja, azzal, hogy egyúttal 
meghatalmazza Siklósi István polgármestert, és Kálmán János közoktatási szakértőt, hogy a 
Képviselő-testület 2012. májusi ülésére - a vagyongazdálkodás hatékonyságának javítása 
érdekében – előterjessze az intézményi vagyon átcsoportosítása miatti intézményátszervezésre 
vonatkozó javaslatot. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Kálmán János közoktatási szakértő 
Határidő: értelem szerint 
 
 
160/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  csökkenti: 18000 eFt-tal 

 (852011 szakf.  KEOP-2011-4.9.0. pály. saját forrás 
 Energetikai korszerűsítés a Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk. 
 Luther tér 1. sz. alatti intézményegységében) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  csökkenti: 7500 eFt-tal 

 (370000 szakf. DAOP-2009-5.2.1/A pály. 
 Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése II. ütem) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  csökkenti: 8000 eFt-tal 

 (841403 szakf. A Városi Sporttelep: 
 saját forrás biztosítása, tribün felújítása) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Általános tartalék kiadási előirányzatát megemeli: 33500 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
161/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
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7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 952 eFt-tal 
 Ebből: Személyi juttatások: 839 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 113 eFt 
 (890441-0 szakf. – Közfoglalkoztatás: rövid) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 952 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
B) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 115 eFt-tal 
 Ebből: Személyi juttatások: 88 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 19 eFt 
 Dologi és egyéb folyó kiadások: 8 eFt 
 (890442-0 szakf. – Közfoglalkoztatás: hosszú) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 115 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
C) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 541 eFt-tal 
 Ebből: Személyi juttatások:  255 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 218 eFt 
 Dologi és egyéb folyó kiadások: 68 eFt 
 (890443-1 szakf. Közfoglalkoztatás mintaprogram – Mezőgazd.) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 541 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
D) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 347 eFt-tal 
 Ebből: Személyi juttatások:  273 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 74 eFt 
 (890443-2 szakf. TÁMOP-1.12-11/1. Közfoglalkoztatás) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 347 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
E) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 1663 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (421100 szakf. DAOP-2009/5.1.2.B Városközpont rehabilitációja) 



49 

ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 1663 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
F) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 167 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 

(841403 szakf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: 
Mezőőri őrsz., Közter. Felügy.+lakossági telefon 
kiadások továbbszámlázása) 

ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 167 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
G) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 4 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (841173 szakf. Statisztikai tevékenység) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 4 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
H) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 988 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (841403-20 szakf. KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 
 Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben /OPSKK/) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 988 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
I) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 24 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (889101 szakf. DAOP-4.1.3/C Új bölcsőde építése) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 24 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
J) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 2065 eFt-tal 
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 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (841403-0 szakf. Város- és községgazdálkodás, 
 Tervezési munkák) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 2065 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
K) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 388 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (841403-2 Város- és községgazdálkodás, 
 VÖK csatornamű kiadásai) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 388 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
L) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  megemeli: 63 eFt-tal 

 (421100 szakf. DAOP-3.1.2./A-11 Kerékpár forgalmi hálózat 
 fejlesztése a dél-alföldi régióban: Petőfi út) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 63 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
M) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  megemeli: 688 eFt-tal 

 (841403-20 szakf. KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 
 Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben /OPSKK/) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 688 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
N) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  megemeli: 120 eFt-tal 

 (852000 szakf. TIOP-1.1.1./09/1. 
 A pedagógiai módszertani reformot támogató 
 informatikai infrastruktúra fejlesztése) 
ezzel egyidejűleg 
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7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 120 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
O) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  megemeli: 125 eFt-tal 

 (889101 szakf. Bölcsőde melletti épület bontása) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 125 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
P) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  megemeli: 9000 eFt-tal 

 (841403-14 szakf. Energia megtakarítást 
 eredményező projekt) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 9000 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
Q) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./2. Felújítási kiadások ÁFA-val előirányzatát megemeli: 9 eFt-tal 
 (873011 szakf. TIOP-3.4.2. 
 Puskin u. szociális otthon felújítása) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 9 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
R) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

I. Működési kiadások 
 I./4. Egyéb működési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  megemeli: 649 eFt-tal 
 (882111 szakf. RÁT előleg) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 649 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
S) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
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II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  megemeli: 6393 eFt-tal 
 841126-6 szakf. Az Új Magyarország vidékfejlesztési 
 Program IV. (LEADER) tengely… 
 Civil központ kialakítása Mezőberényben 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 6393 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
162/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./3. Működési támogatások 
 I./3.5. Normatív kötött támogatások előirányzatát csökkenti: 1 eFt-tal 
 (Szociális továbbképzés és szakvizsga) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 1 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
B) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I./3. Működési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei.-ból működési célú előirányzatát csökkenti: 1 eFt-tal 
 (Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások) 
és ezzel egyidejűleg  
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 1 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
C) 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási bevételek 
 II./2. Felhalmozási támogatások 
 II./2.2 Fejlesztési célú támogatások ei-át csökkenti: 1349 eFt-tal 
 (2011. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejűleg  
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 1349 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
163/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  csökkenti: 196 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (382200 szakf. Veszélyes hull. kezelése, ártalmatlanítása) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 150 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (381201 szakf. Eü. és más fertőzővesz. hull. begy. ,száll., átrak) 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 46 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (381103 szakf. Telep. hull. vegyes (öml.) begy.,száll.,átrak) 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  csökkenti: 636 eFt-tal 

 (889101 szakf. DAOP-4.1.3/C 
 Mezőberény, Puskin u. 9. - Új bölcsőde építése) 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 636 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (889101 szakf. DAOP-4.1.3/C 
 Mezőberény, Puskin u. 9. - Új bölcsőde építése) 
C) 
7-3.cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatát  csökkenti: 221 eFt-tal 
 I. Működési bevételek 
 I.4. Egyéb működési bevételek 
 I.4.1. Támogatásértékű működési bevételek 
 (Átvétel Statisztikai Hivataltól) 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát csökkenti: 221 eFt-tal 
 I./1. Személyi juttatások: „-„ 167 eFt 
 I./2. Munkaadókat terhelő járulékok: „-„ 54 eFt 
 (841173 szakf. Statisztikai tevékenység) 
D) 
7-3.cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatát  megemeli: 133 eFt-tal 
 I. Működési bevételek 
 I.1. Működési bevételek 
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 (841403 szakf. Város- és községgazdálkodás 
 ÁHT-n belül közüzemi díj továbbszáml., intézményi 
 telefon továbbszáml., egyéb továbbszámlázás) 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 110 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (841403 szakf. Város- és községgazdálkodás 
 Közv. szolg. bev. ÁHT-n belül: Telefon továbbszáml. 
 ill. egyéb továbszáml. 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 23 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 

(841403 szakf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: 
Mezőőri őrsz., Közter. Felügy.+lakossági telefon 
kiadások továbbszámlázása) 

E) 
7-3.cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatát  megemeli: 133 eFt-tal 
 I. Működési bevételek 
 I.1. Működési bevételek 
 (842421-0 szakf. Mezőőri járulék) 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  megemeli: 133 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
 (842421 szakf. Kisegítő mg. szolg.) 
F) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát  csökkenti:1050 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.1. Személyi juttatások: „-„827 eFt 
 I.2. Munkaadókat terhelő járulékok „-„223 eFt 
 (852000 szakf. TIOP-1.1.1./09/1. 
 A pedagógiai módszertani reformot támogató 
 informatikai infrastruktúra fejlesztése) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  megemeli: 1050 eFt-tal 

 (852000 szakf. TIOP-1.1.1./09/1. 
 A pedagógiai módszertani reformot támogató 
 informatikai infrastruktúra fejlesztése) 
G) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

I. Működési kiadások 
 I./4. Egyéb működési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  csökkenti: 241 eFt-tal 
 (882111 szakf. Rendsz. szoc. segély 67%-os: „-„763 eFt 
 882112 szakf. Időskorúak járadéka: „-„70 eFt 
 882111 szakf. Rendsz. szoc. segély /55 év feletti/: 592 eFt 
ezzel egyidejűleg 
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7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
I. Működési kiadások 

 I./4. Egyéb működési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  megemeli: 241 eFt-tal 
 (882111 szakf. RÁT előleg) 
H) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

I. Működési kiadások 
 I./4. Egyéb működési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  csökkenti: 300 eFt-tal 
 882116-0 Ápolási díj – méltányossági  „-„753 eFt 
 882118-0 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 39 eFt 
 882122-0 Átmeneti segély 15 eFt 
 882124-0 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 
 (Egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 34 eFt 
 882129-0 Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások: 
 Átmeneti kölcsön 125 eFt 
 Tartásdíj megelőlegezés 68 eFt 
 889922-0 Házi segítségnyújtás – Szakértői biz. 172 eFt 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát megemeli: 300 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelő járulékok 
 852115-0 Ápolási díj alanyi jogon 
I) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát csökkenti: 165 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelő járulékok 
 882116-0 Ápolási díj méltányossági alapon  
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát megemeli: 165 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelő járulékok 
 882115-0 Ápolási díj alanyi jogon 
J) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./2. Felújítási kiadások ÁFA-val előirányzatát csökkenti: 1965 eFt-tal 
 (421100-7 szakf. Mezőberényi utak kátyúzása) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./2. Felújítási kiadások ÁFA-val előirányzatát megemeli: 1965 eFt-tal 
 (421100-8 szakf. Mezőberényi járdák betonozása) 
K) 
10-6.cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatát megemeli: 90 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
ezzel egyidejűleg 
10-6.cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatát csökkenti: 90 eFt-tal 
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 I. Működési kiadások 
 I.1. Személyi juttatások 
L) 
9-6.cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát megemeli: 51 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.4. Egyéb működési kiadások 
 I.4.2. Működési célú pe. átadás ÁHT-n kívülre 
ezzel egyidejűleg 
9-6.cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát csökkenti: 51 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
164/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./3. Működési támogatások 
 I./3.5. Normatív kötött támogatások előirányzatát megemeli: 1 eFt-tal 
 (Rendszeres szociális segély) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át megemeli: 1 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát megemeli 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./3. Működési támogatások 
 I./3.5. Normatív kötött támogatások előirányzatát megemeli: 36 eFt-tal 
 (Adósságkezelés) 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./4. Egyéb működési kiadások 
 I./4.3. Társ. szoc. pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 36 eFt-tal  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
165/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
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7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I./3. Működési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei.-ból működési célú előirányzatát megemeli: 130 eFt-tal 
 (Helyi közösségi közlekedési támogatás) 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I./4. Egyéb működési kiadások 
 I./4.2. Működési célú pénzeszköz átadás 
 áht-n kívülre előirányzatát megemeli: 130 eFt-tal 
  (Helyi közösségi közlekedési támogatás) 
B) 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási bevételek 
 II./2. Felhalmozási támogatások 
 II./2.2 Fejlesztési célú támogatások ei-át megemeli: 3048 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

I. Működési kiadások 
 I./4. Egyéb működési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  megemeli: 3048 eFt-tal 
 (Szociális célú tűzifa) 
C) 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek  

I./3. Működési támogatások 
I./3.2. Központosított előirányzatból műk. célú ei-át csökkenti: 4750 eFt-tal 
(2011. évi bérpolitikai intézkedések) 

és ezzel egyidejűleg  
7-3. cím: Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási bevételek 
 II./2. Felhalmozási támogatások 
 II./2.2 Fejlesztési célú támogatások ei-át megemeli: 4750 eFt-tal 
 (2011. évi bérpolitikai intézkedések) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
166/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 6249 eFt-tal 
 Tartásdíj megelőlegezés: 626 eFt 
 Kieg. Gyermekvédelmi tám.: 55 eFt 
 MÁK egyszeri GYVT: 5568 eFt 
ezzel egyidejűleg 
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7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
I. Működési kiadások 

 I./4. Egyéb működési kiadások 
 I./4.3. Társ. és szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. ei-át  megemeli: 6249 eFt-tal 
 Tartásdíj megelőlegezés: 626 eFt 
 Kieg. Gyermekvédelmi tám.: 55 eFt 
 MÁK egyszeri GYVT: 5568 eFt 
B) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 334 eFt-tal 
 (Nemzeti Erőforrás Minisztérium - ESZA pályázat) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át megemeli: 334 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát megemeli 
C) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.2. Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről ei-át megemeli: 250 eFt-tal 
 (TAPPE Környezetvédelmi támogatás) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át megemeli: 250 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát megemeli 
D) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási bevételek 
 II./3. Egyéb felhalmozási bevételek 
 II./3.1. Támogatásértékű felhalm. bev. csökkenti: 234744 eFt-tal 
 (KEOP Geotermikus energia felhasználására 

pályázat benyújtása) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II.1. Beruházási kiadások ÁFA-val csökkenti: 234744 eFt-tal 
 (KEOP Geotermikus energia felhasználására 

pályázat benyújtása) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
167/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
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A) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek ei-át csökkenti: 1000 eFt-tal 
 (FM Hiv.-tól Agrár Term. tám. - Mezőőri őrszolgálat) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 1000 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
B) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek ei-át csökkenti: 303 eFt-tal 
 (AHB Mozgáskorlátozottak támogatása) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 303 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti  
C) 
7-3.cím: PH költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek ei-át csökkenti: 48 eFt-tal 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram – erdő: „-„21 eFt 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram – belvíz: „-„27 eFt 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 48 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
168/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatát  csökkenti: 1 eFt-tal 
 I. Működési bevételek 
 I./1. Működési bevételek 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatát  megemeli: 1 eFt-tal 
 I. Működési bevételek 
 I./2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 
 I./2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
169/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  csökkenti: 2136 eFt-tal 
 I./1. Személyi juttatások: „-„300 eFt 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások: „-„1836 eFt 
 841112 szakf. Jogalkotás 
ezzel egyidejűleg 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  
 I./1. Személyi juttatások előirányzatát megemeli: 300 eFt-tal 
 841126-0 szakf. Önk. igazgatási tev.  
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát megemeli: 1836 eFt-tal 
 841126-0 szf. Önk. igazgatási tev.: 1200 eFt 
 841126-2 szf. Építésügyi hatóság: 292 eFt 
 841126-4 szf. Családi iroda: 140 eFt 
 841126-6 szf. Civil központ: 204 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
170/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés egyéb 
működési és felhalmozási kiadásokon belül az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott 
hatásköréből a 842155 szakfeladat nemzetközi kapcsolatai előirányzatát 125.000,- Ft-tal 
csökkenti, egyben ugyanazon szakfeladaton belül az alapítványok támogatására Képviselő-
testületi hatáskörbe 125.000,- Ft előirányzatot biztosít. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
171/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi és Goethe Alapítvány (5650 
Mezőberény, Petőfi u. 13-15.) kérelmét - az alapítványi támogatás előirányzat terhére – mely 
a 2012. május 1-11 közötti Lingeni utazással kapcsolatos, részben támogatja, és a kérelmező 
részére a program megvalósítására 125.000,- Ft összeget biztosít.  
A támogatottra a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni 
azzal a feltétellel, hogy az elszámolást a Képviselő-testület felé kell megtennie. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
rendezvény lebonyolítását követő 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekről 
legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
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Ha a kedvezményezett számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, Mezőberény 
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 
12.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell 
függeszteni; amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást 
nem a megjelölt célra, a megjelölt határidőre használja fel, a támogatás összegét köteles a 
folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban 
nem részesülhet.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottat a döntésről Ket. 
szerinti határozattal értesítse.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
172/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés egyéb 
működési és felhalmozási kiadásokon belül az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott 
hatásköréből a 890302 szakfeladat városi rendezvények előirányzatát 110.000,- Ft-tal 
csökkenti, egyben ugyanazon szakfeladaton belül az alapítványok támogatására Képviselő-
testületi hatáskörbe 110.000,- Ft előirányzatot biztosít. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
173/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Spektrum Alapítvány (5650 
Mezőberény, Juhász Gy. u. 1.) kérelmét - az alapítványi támogatás előirányzat terhére – mely 
a 2012. július 23-23 közötti nyári gyermektáborozással kapcsolatos, részben támogatja, és a 
kérelmező részére a program megvalósítására 30.000,- Ft összeget biztosít.  
A támogatottra a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni 
azzal a feltétellel, hogy az elszámolást a Képviselő-testület felé kell megtennie. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
rendezvény lebonyolítását követő 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekről 
legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Ha a kedvezményezett számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, Mezőberény 
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 
12.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell 
függeszteni; amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást 
nem a megjelölt célra, a megjelölt határidőre használja fel, a támogatás összegét köteles a 
folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban 
nem részesülhet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottat a döntésről Ket. 
szerinti határozattal értesítse.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
174/2012.(III..26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Könyvtárpártoló Alapítvány (5650 
Mezőberény, Fő u. 4.) kérelmét - az alapítványi támogatás előirányzat terhére – mely a 2012. 
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október 1 és november 30 közötti irodalmi est a könyvtárban programmal kapcsolatos, 
részben támogatja, és a kérelmező részére a program megvalósítására 30.000,- Ft összeget 
biztosít.  
A támogatottra a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni 
azzal a feltétellel, hogy az elszámolást a Képviselő-testület felé kell megtennie. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
rendezvény lebonyolítását követő 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekről 
legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Ha a kedvezményezett számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, Mezőberény 
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 
12.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell 
függeszteni; amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást 
nem a megjelölt célra, a megjelölt határidőre használja fel, a támogatás összegét köteles a 
folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban 
nem részesülhet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottat a döntésről Ket. 
szerinti határozattal értesítse.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
175/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nyeregben Alapítvány (5650 
Mezőberény, Kodály u. 26.) kérelmét - az alapítványi támogatás előirányzat terhére – mely a 
2012. június 29 és augusztus 10 közötti lovasbemutató programmal kapcsolatos, részben 
támogatja, és a kérelmező részére a program megvalósítására 50.000,- Ft összeget biztosít.  
A támogatottra a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni 
azzal a feltétellel, hogy az elszámolást a Képviselő-testület felé kell megtennie. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
rendezvény lebonyolítását követő 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekről 
legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Ha a kedvezményezett számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, Mezőberény 
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 
12.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell 
függeszteni; amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást 
nem a megjelölt célra, a megjelölt határidőre használja fel, a támogatás összegét köteles a 
folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban 
nem részesülhet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottat a döntésről Ket. 
szerinti határozattal értesítse.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
176/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Modellkísérleti 
program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című TÁMOP-5.4.9-11/1 
pályázati felhívásra Murony Község Önkormányzatával közösen nyújtja be pályázati anyagát. 
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- A tervezett fejlesztés teljes beruházási költsége: bruttó 34.953.000,- Ft. 
- A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a  

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő benyújtásáról. 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, Murony Község Önkormányzatával a konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
177/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-4.2.1-11 
pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: Kálvin utcai óvoda kapacitásbővítése és minőségi nevelés 
feltételeinek megteremtése 

- A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 4., hrsz.:907 
- A projekt összes költsége: 221.475.700,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erő költsége: 21.475.700,- Ft 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás 
- A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: 200.000.000,- Ft. 
- Az önkormányzat kötelezettségvállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében 
elkülöníti. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő benyújtásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
178/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálvin óvoda korszerűsítése – 
DAOP-4.2.1-11 pályázaton való részvételhez a szükséges önerőt 2012. évben 10.737.850,- Ft-
t a 2012. évi költségvetése elkülönített tartaléka terhére biztosítja, míg a 2013. évi saját forrást 
10.737.850,- Ft-t a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
179/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TIOP–3.4.2-
11/1pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: Puskin utcai idősek otthonának korszerűsítése 
Mezőberényben 

- A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezőberény, Puskin u. 1., hrsz.:1104 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 179.913.901,- Ft. 
- A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a  
- A TIOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 179.913.901,- Ft. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő benyújtásáról. 
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Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
180/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó támogatja a Petőfi 
Sándor Gimnázium részvételét a TÁMOP-3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” című 
pályázaton. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
181/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó támogatja a Petőfi 
Sándor Gimnázium részvételét a TÁMOP-3.4.4/B-11/2 „Országos tehetségsegítő hálózat 
létrehozása- (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program)” című pályázaton. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
182/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó elviekben támogatja az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részvételét a „Tudásdepó-Express” – A könyvtári 
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében TÁMOP-3.2.4/A-11/1. című pályázaton. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Smíriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
183/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát  csökkenti: 3048 eFt-tal 
 (Szociális célú tűzifa) 
ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./5. Egyéb működési célú kiadások 
 1./5./Társadalom, szoc. pol. és egyéb jutt., tám. ei-át  megemeli: 3048 eFt-tal 
 (882122 szakfeladat – Átmeneti segély) 
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2) 
a) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 

1. Működési kiadások 
 1./5. Egyéb működési célú kiadások 
 1./5./Társadalom, szoc. pol. és egyéb jutt., tám. ei-át  csökkenti: 176111 eFt-tal 
 882111 szf. Aktív korúak ellátása: „-„129139 eFt 
 882113 szf. Lakásfennt. tám. normatív alapon: „-„30037 eFt 
 882115 szf. Ápolási díj alanyi jogon: „-„ 16850 eFt 
 882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás: „-„85 eFt 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 

1. Működési kiadások 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó ei-át  csökkenti: 4044 eFt-tal 
 (882115 szf. Ápolási díj alanyi jogon) 
ezzel egyidejűleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 

1. Működési kiadások 
 1./5. Egyéb működési célú kiadások 
 1./5./Társadalom, szoc. pol. és egyéb jutt., tám. ei-át  megemeli: 176111 eFt-tal 
 882111 szf. Aktív korúak ellátása: 129139 eFt 
 882113 szf. Lakásfennt. tám. normatív alapon: 30037 eFt 
 882115 szf. Ápolási díj alanyi jogon: 16850 eFt 
 882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás: 85 eFt 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 

1. Működési kiadások 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó ei-át  megemeli: 4044 eFt-tal 
 (882115 szf. Ápolási díj alanyi jogon) 
b) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6./1. Irányító szerv alá tart. kv- szervnek foly. tám. ei-át megemeli: 180155 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3./1. Irányító szervtől kapott működési tám. ei-át megemeli: 180155 eFt-tal 
3.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
 5. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 5./1. Fejlesztési célú tartalék ei-át  csökkenti: 50000 eFt-tal 
 (Geotermikus energia felhasználás) 
ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 50000 eFt-tal 
 (Geotermikus energia felhasználás) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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184/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Kovács 
Lászlóné képviselő a részére megállapított március havi tiszteletdíjáról: 89.300 Ft-ról lemond.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
185/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Kovács Edina 
képviselő a részére megállapított március havi tiszteletdíjáról: 89.300 Ft-ról lemond.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
186/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Burján 
Katalin képviselő a részére megállapított március havi tiszteletdíjáról: 68.150 Ft-ról lemond. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
187/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szilágyi Tibor 
képviselő a részére megállapított március havi tiszteletdíjáról: 21.150 Ft-ról lemond. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
188/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Papp Zoltán 
képviselő a részére megállapított március havi tiszteletdíjáról: 21.150 Ft-ról lemond. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
189/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát csökkenti: 362 eFt-tal 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 
és ezzel egyidejűleg  
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát csökkenti: 362 eFt-tal 
 1. Működési kiadások: 
 1.1. Személyi juttatások előirányzata: „-„ 289 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzata: „-„73 eFt 
 841112 szakfeladat: Jogalkotás 
B) 
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1. cím: Mezőberény Városi Önkormányzat kiadási előirányzatát csökkenti: 362 eFt-tal 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési 
 szervnek folyósított támogatás 
és ezzel egyidejűleg  
1. cím: Mezőberény Városi Önkormányzat kiadási előirányzatát megemeli: 362 eFt-tal 
 1. Működési kiadások: 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Működési célú pénzeszköz átadások 
 A Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület 
 részére támogatás biztosítása 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§. szerint a kedvezményezettet 
számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a felhasználást követő 30 naptári 
napon belül, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
190/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilatkozza, a Mezőberényi 
Kistérségi Általános Iskolát, mint önkormányzati intézményét nem kívánja egyházi 
fenntartásba adni.  
 
 
191/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium Mezőberény, Petőfi u. 13-15. sz. alatti önkormányzati intézmény átadásáról 
tárgyalás történjen a városban található egyházak valamelyikével. 
 
 
192/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium és 
Kollégium Mezőberény, Petőfi u. 13-15. sz. alatti önkormányzati intézmény fenntartói 
jogainak átadása érdekében a Magyarországi Evangélikus Egyház képviselőivel folytatja le a 
tárgyalást, szerződés-tervezet egyeztetését. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
193/2012.(III.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvileg egyetért azzal, hogy a 
Magyarországi Evangélikus Egyházzal, mint intézményfenntartóval a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Kollégium átadására vonatkozóan a következő szempontok mentén kerüljön 
megfogalmazásra megállapodás: 

- Az önkormányzat az ingatlanokat tulajdonjogilag nem, csak működtetésre adja át 
térítésmentesen az egyházi fenntartónak, kizárólag középiskolai feladatellátásra, 
határozatlan időre. Az átadás részleteit megállapodásban kell rögzíteni.  

- Nem kerül átadásra a Közétkeztetési Központ. 
- A megállapodást közös megegyezés alapján bármely fél a mindenkor hatályos 

jogszabályok alapján mondhatja fel. Tekintettel a nevelési év zavartalan indítására a 
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felmondást a feladatellátás megszűnését megelőző és december 31-ig közölni kell a 
másik féllel. A megállapodás felmondását indokolni kell. 

- Az önkormányzat más indok meghatározása nélkül is felmondhatja a megállapodást, 
ha az intézményfenntartást az állam az önkormányzatok feladatává teszi, s azt 
jogszabályokban rögzíti. 

- Az egyházi fenntartó az intézményt nem szüntetheti meg. Amennyiben annak 
fenntartása bármilyen oknál fogva ellehetetlenül, a mindenkor hatályos jogszabályok 
szerint adja vissza a feladatellátást az önkormányzatnak. 

- A feladatellátás megszűnése esetén az ingatlan működtetése visszakerül az 
önkormányzathoz. 

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

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

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

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

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

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

- Az egyházi fenntartó vállalja, hogy azokat a dolgozókat, akik továbbra is az 
intézményben kívánnak dolgozni, jogfolytonossággal átveszi, és számukra a 
mindenkor hatályos jogszabályok szerinti bért és járandóságokat biztosítja. 

- Az egyházi fenntartó az első 5 éves ciklusban nem változtat a 2012-ben megválasztott 
igazgató személyén. 

- Az intézmény nevében továbbra is szerepel a Petőfi Sándor Gimnázium megnevezés, 
valamint a település neve. 

- Az átadáskor ellátott feladatokat csak az önkormányzat egyetértésével, vagy 
jogszabályi előírások miatt szüntetheti meg. (pl. középiskola: gimnázium, két tanítási 
nyelvű iskola, hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó programja, 
stb.) 

- Meglévő hagyományok fenntartását biztosítják. (pl. Sándor-bál) 
- Új közfeladatot az egyházi fenntartó indíthat és fenntarthat. 
- Az egyházi fenntartó a gimnáziumi és a kollégiumi étkeztetés során a Közétkeztetési 

Központ szolgáltatásait veszi igénybe. 
- Az önkormányzat az Igazgató Tanácsba legalább két főt delegál, melyek közül az 

egyik a mindenkori polgármester. 
- A folyamatban lévő pályázatokat, a már beadott, illetve a 2012 szeptemberig beadni 

tervezett pályázatokat az egyházi pályázó tovább menedzseli, azzal a megkötéssel, 
hogy az ahhoz szükséges saját erőt az önkormányzat biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy tárgyalásokat ezen 
elvek mentén folytassa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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194/2012.(III.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Önkormányzat Képviselő-testülete a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezőberényben II. ütem” projekt megvalósításához szükséges tervezési munkák 
elkészítésével a Mengineering Kft.-t (1139 Budapest, Petneházy utca 52., I. em. 103.) bízza 
meg, melynek fedezetét – maximum 6.629.000, Ft- + ÁFA = 8.418.830,- Ft – a 2012. évi 
költségvetése terhére biztosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a megbízási 
szerződés aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
195/2012.(III.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Önkormányzat Képviselő-testülete a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezőberényben II. ütem” projekt megvalósításához szükséges komplett megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésével és a pályázat benyújtásával a Mengineering Kft.-t (1139 Budapest, 
Petneházy utca 52., I. em. 103.) bízza meg, melynek fedezetét - maximum  5.475.000, Ft- + 
ÁFA = 6.953.250,- Ft – a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja és felhatalmazza Siklósi 
István polgármester urat a megbízási szerződés aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
196/2012.(III.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta a Szalai Barna Tenisz 
Club (Mezőberény, Sport u. 1/B) kérelme alapján 300.000 Ft támogatás biztosítását a Városi 
Közszolgáltató Intézményen keresztül történő salakbeszerzéshez. 
 
 
197/2012.(III.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szalai Barna Tenisz Club 
(Mezőberény, sport u. 1/B.) részére bruttó 200.000 Ft-ot biztosít a teniszpályák 
felújítási/fenntartási munkálatai (salakvásárlás) fedezetére, a 2012. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére, utólagos elszámolás mellett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 53.§. szerint a kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási 
kötelezettséget a felhasználást követő 30 naptári napon belül, de legkésőbb tárgyév december 
31-ig kell teljesíteni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
             Nagy Imre club elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
198/2012.(III.26.) sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a városi honlap 
karbantartási feladatait Szalai Barna (Mezőberény, Röntgen u. 11. sz.) vállalkozó 30.000 Ft + 
ÁFA havi karbantartási összegért ellássa egy éven keresztül, melynek fedezete a 2012. évi 
költségvetés általános tartaléka. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a helyi jelentőségű védett természeti 
területekről és természeti értékekről szóló 14/2012.(III.27.) önkormányzati rendelete 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2012.(III.27.) önkormányzati 

rendelete a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2012.(III.27.) önkormányzati 

rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2012.(III.27.) önkormányzati 

rendelete a lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról szóló 3/1999.(III.01.) 
MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2012.(III.27.) önkormányzati 

rendelete az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XI.24.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2012.(III.27.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 34/2006.(X.17.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2012.(III.27.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.27.) 
számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
 
Elszámozás miatt nincs 199. számú határozat 
 
 
 

*** 
 
 
 
200/2012.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1. Jegyző munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos áthelyezési megállapodás, 

valamint a munkába járás  költségeinek megtárgyalása 
2. Egyéb bejelentés 

Rendőrség megkereséséről tájékoztatás  
Gimnázium igazgatói pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
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201/2012.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Baji Mihály jegyző 
munkaviszonyának áthelyezéssel történő megszűnése okán, nem ért egyet 1 havi jutalom 
megfizetésével. 
 
 
202/2012.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Baji Mihály jegyző 
munkaviszonyának áthelyezéssel történő megszűnése okán, nem javasolja, hogy 2012. évben 
eltöltött idő arányában jutalmat kapjon. 
 
 
203/2012.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Dr. Baji 
Mihály jegyző munkaviszonyának áthelyezéssel történő megszűnése okán, az áthelyezési 
megállapodásba beírásra kerüljön az „erkölcsi elismerés” szövegrész. 
 
 
204/2012.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy Dr. Baji Mihály jegyző munkaviszonyának áthelyezéssel történő 
megszűnése okán, az áthelyezési megállapodást az áthelyezést kérő munkáltatóval, valamint a 
köztisztviselővel együttesen aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
205/2012.(IV.03) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
Intézményvezetői pályázatok érvényességének elbírálása  
 
 
206/2012.(IV.03) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
intézményvezetői pályázatára beérkezett, Nagyné Mikó Magdolna (lakcím: 5643, Bélmegyer 
Wesselényi u.22.) pályázatát formai okokból (a borítékon nem szerepel a pályázati azonosító, 
valamint nem került benyújtásra az adatkezeléshez kapcsolódó nyilatkozat) érvénytelennek 
nyilvánítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
207/2012.(IV.03) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
intézményvezetői pályázatára beérkezett, Nagyné Kerekes Anikó (lakcím: 5650, Mezőberény 
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Hunyadi János u. 9/2.) pályázatát formai okból (a benyújtott pályázat nem lett aláírva, ezáltal 
nincs hitelesítve) érvénytelennek nyilvánítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
208/2012.(IV.03) sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményvezetői pályázatára beérkezett, Dr. Magocsa László (lakcím: 6500, 
Baja Szent Antal u. 111/A. II.8.) pályázatát formai okokból (pályázat nem tartalmaz CD 
mellékleten benyújtott vezetői programot, valamint eredeti erkölcsi bizonyítványt) 
érvénytelennek nyilvánítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

*** 
 
 
209/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
Nyílt ülés 
1./ Óvodavezetői pályázatok elbírálása, óvodavezető választása 
2./ Általános Iskola igazgatói pályázatok elbírálása, igazgató választása 
3./ Gimnáziumi igazgatói pályázatok elbírálása, igazgató választása 
4./ Egyéb bejelentés 
     - Közösségi közlekedés című DAOP-3.2.1/A-11 azonosítószámú pályázaton való részvétel 
Zárt ülés: 
1./ Jegyzői pályázatok elbírálása, jegyző választás 
2./ Egyéb bejelentés 
 
 
210/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberényi 
Kistérségi Óvoda óvodavezetői pályázat szavazólapjára kerüljön fel Kissné Wagner Mária 
neve.  
 
 
211/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberényi 
Kistérségi Általános Iskola főigazgatói pályázat szavazólapjára kerüljön fel Öreg István 
pályázó neve. 
 
 
212/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőberényi Petőfi 
Sándor gimnázium igazgatói pályázat szavazólapjára kerüljön fel Szilágyi Tibor pályázó 
neve. 
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213/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
óvodavezetőjének titkos szavazással történő megválasztásához az alábbi szavazási menetet 
határozza meg: 
- a szavazás során, amennyiben a jelöltre a képviselő-testület tagjai minősített többségben (7 

szavazat) „igen”-nel szavaznak, kinevezésre kerül; 
- abban az esetben, ha nem kapja meg a jelölt a képviselő-testület tagjainak minősített 

többségű szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat ismételten kiírásra kerül az 
álláshelyre. 

 
 
214/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola főigazgatójának titkos szavazással történő megválasztásához az alábbi szavazási 
menetet határozza meg: 
- a szavazás során, amennyiben a jelöltre a képviselő-testület tagjai minősített többségben (7 

szavazat) „igen”-nel szavaznak, kinevezésre kerül; 
- abban az esetben, ha nem kapja meg a jelölt a képviselő-testület tagjainak minősített 

többségű szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat ismételten kiírásra kerül az 
álláshelyre. 

 
 
215/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Petőfi Sándor 
Gimnázium igazgatójának titkos szavazással történő megválasztásához az alábbi szavazási 
menetet határozza meg: 
- a szavazás során, amennyiben a jelöltre a képviselő-testület tagjai minősített többségben (7 

szavazat) „igen”-nel szavaznak, kinevezésre kerül; 
- abban az esetben, ha nem kapja meg a jelölt a képviselő-testület tagjainak minősített 
többségű szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat ismételten kiírásra kerül az 
álláshelyre 
 
 
216/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-3.2.1/A-
11 pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben 
- A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezőberény, hrsz: 0320; 951/1; 951/2; 

951/3; 3537; 3542/2; 3543; 3544/9; 2601/1; 2601/6; 2601/7; 2601/8; 2601/9; 2284/1; 
2284/3; 2284/4; 2284/5; 2284/6  

- A projekt összes költsége: 134.325.429,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erő költsége: 6.716.272,- Ft 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás 
- A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: 127.609.157,- Ft. 
- Az önkormányzat kötelezettségvállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében 
elkülöníti. 

Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: 2012. május 03. 
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217/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ”Közösségi közlekedés fejlesztése 
Mezőberényben” – DAOP-3.2.1/A-11 pályázaton való részvételhez a szükséges önerőt 
6.716.272,- Ft-ot a 2012. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés, 2012.08. havi testületi ülés 
 
 
218/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a mezőberényi Kistérségi Óvoda 
óvodavezetőjének titkos szavazással történő megválasztásánál 11 igen szavazattal Kissné 
Wagner Mária, az elfogadott választási szabályok alapján, a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
óvodavezetője lett.  
 
 
219/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola főigazgatójának titkos szavazással történő megválasztásánál 9 igen szavazattal Öreg 
István, az elfogadott választási szabályok alapján, a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 
főigazgatója lett.  
 
 
220/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium 
igazgatójának titkos szavazással történő megválasztásánál 11 igen szavazattal Szilágyi Tibor, 
az elfogadott választási szabályok alapján, a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium 
igazgatója lett.  
 
 
221/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kissné Wagner Mária (Mezőberény, 
Mátyás kir. u. 26. sz.) pályázót – a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát megtartva, 
(óvodapedagógus munkakörbe) - megbízza a Mezőberényi Kistérségi Óvoda óvodavezető 
beosztás (magasabb vezető) ellátásával 2012. augusztus 1.  napjától 2017. július 31. napjáig. 
A Képviselő-testület Kissné Wagner Mária illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi 
223.700,- Ft-ban (Kettőszázhuszonháromezer-hétszáz forint) állapítja meg a következő 
részletezés szerint: 
- alapilletmény (Kjt „G” fizetési osztály, 9 fizetési fokozat)  

+ további szakképzettség miatti illetmény (Kjt. 66. § (4) bek. 5%) 
169.228,-Ft 
    8.461,-Ft 

Garantált illetmény kerekítve 177.700,-Ft 
- magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 230 %-a)   46.000,-Ft  
Összesen: 223.700,-Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint.  
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222/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Öreg István (Mezőberény, Győri J. u. 
5/C sz.) pályázót – a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát megtartva (pedagógus 
munkakörbe) - megbízza a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola főigazgatói beosztás 
(magasabb vezető) ellátásával 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig. 
A Képviselő-testület Öreg István főigazgató illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi 
326.700,- Ft-ban (Háromszázhuszonhatezer-hétszáz forint) állapítja meg a következő 
részletezés szerint: 
- alapilletmény (Kjt „I” fizetési osztály, 12 fizetési fokozat)  

+ további szakképzettség miatti illetmény (Kjt. 66. § (4) bek. 10%) 
242.465,- Ft 
  24.247,- Ft 

Garantált illetmény kerekítve 266.700,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 300 %-a)   60.000,- Ft  
Összesen: 326.700,- Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
223/2012.(IV.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szilágyi Tibor (Mezőberény, Kereki 
u. 10. sz.) pályázót – a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát megtartva (pedagógus 
munkakörbe) – megbízza a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium igazgatói beosztás 
(magasabb vezető) ellátásával 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig. 
A Képviselő-testület Szilágyi Tibor igazgató illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi 
289.200- Ft-ban (Kettőszáznyolcvankilencezer-kettőszáz forint) állapítja meg a következő 
részletezés szerint: 
- alapilletmény (Kjt „I” fizetési osztály, 8 fizetési fokozat)  

+ további szakképzettség miatti illetmény  (Kjt. 66. § (4) bek. 10%) 
208.385,- Ft 
  20.839,- Ft 

Garantált illetmény kerekítve 229.200,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 250 %-a)  
- idegennyelvtudási pótlék (a pótlékalap 50 %-a) 

 50.000,- Ft 
 10.000,- Ft 

Összesen: 289.200,- Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
224/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
jegyzői állására kiírt pályázatból – az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslata 
alapján dr. Hellmann Zoltán, dr. Smiri Sándor és dr. Strassburger Gyöngyi pályázókat az 
alábbi indok miatt kizárja: 

- dr. Hellmann Zoltán (1158 Budapest, Szűcs István u. 19.) pályázót, mivel pályázata 
hiányos, a borítékon nem lett feltüntetve a pályázati azonosító, nem lett eredeti 
erkölcsi bizonyítvány csatolva a pályázathoz, valamint nincs csatolva igazolás szakmai 
gyakorlatról, így formai okokból nem felel meg a pályázati kiírásnak, 

- dr. Smiri Sándor (5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 6.) pályázót, mivel nem eredeti 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, csak másolatot csatolt pályázatához, 

- dr. Strassburger Gyöngyi (5540 Szarvas, Malom u.42.) pályázót, mivel nem eredeti 
erkölcsi bizonyítványt, csak másolatot csatolt pályázatához, mely erkölcsi 
bizonyítvány 3 hónapnál régebbi volt. 
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225/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal jegyzői állására benyújtott pályázatát dr. Timár István Szilveszter 
visszavonta, a pályázattól elállt. 
 
 
226/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
jegyzői állására pályázókat nem kívánja újra meghallgatni, mivel az megtörtént az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottság, mint szakbizottság ülésén.  
 
 
227/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjének választásnál az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, 
mint szakbizottság által javasolt öt pályázó neve – dr. Földesi Szabolcs, Gácsér Béla, dr. 
Kőfalvi Edit, dr. Répási János, és dr. Zelenyánszki Miklós - kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
228/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjének titkos szavazással történő megválasztásához az alábbi szavazási menetet 
határozza meg: 
- a szavazás első körében amennyiben egy jelöltre a képviselő-testület tagjai minősített 

többségben (7 szavazat) „igen”-nel szavaznak, kinevezésre kerül; 
- abban az esetben, ha nem kapja meg egyik jelölt sem a képviselő-testület tagjai „igen” 

szavazatának minősített többségét (7 szavazat), ismételten szavazásra kerül sor, és a II. 
fordulóban az első fordulóban kettő, legtöbb szavazatot kapott jelölt neve kerül fel a 
szavazólapra 

- a szavazás második körében, amennyiben egy jelöltre a képviselő-testület tagjai minősített 
többségben (7 szavazat) „igen”-nel szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül; 

- abban az esetben, ha a második körben sem kapja meg egyik jelölt sem a képviselő-testület 
tagjainak minősített többségű szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat ismételten 
kiírásra kerül az álláshelyre. 

 
 
229/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjének titkos szavazással történő megválasztásánál 7 igen szavazattal dr. Földesi 
Szabolcs, az elfogadott választási szabályok alapján, a Polgármesteri Hivatal jegyzője lett 
 
 
230/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete dr. Földesi Szabolcs (szül.: Karcag, 
1969. augusztus 22. an.: Szabó Eszter Terézia) 5527 Bucsa, Bocskai u. 13. szám alatti lakos 
pályázót kinevezi Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala jegyzőjévé, a Csárdaszállás 
Polgármesteri Hivatalnál fennálló jegyzői jogviszonyának jogszerű megszűnését követő 
naptól kezdődően határozatlan időre, 6 hónap próbaidő kikötéssel. 
Kinevezéssel egyidőben megállapított juttatásai: 
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Alapilletmény                                   309.200,- Ft 
Vezetői illetménypótlék                      92.760,- Ft 
Illetmény összesen:                           401.960,- Ft 
Illetmény összesen kerekítve:           402.000,- Ft 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
231/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy dr. Földesi 
Szabolcs 2012. május 1-től, mint Mezőberény város jegyzője, legkésőbb 2012. december 31-
ig Csárdaszállás jegyzői feladatait ellássa maximum heti 1 alkalommal, szabadsága terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
232/2012.(IV.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Frey Mihály aljegyző részére, aki egy 
hónapon (2012. április) keresztül ellátta a jegyzői teendőket, végzett munkájáért egy havi 
jegyzői vezetői pótléknak megfelelő összegű, 92.800,- Ft jutalom kifizetését határozza meg. A 
Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges technikai teendők 
ellátásával.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
233/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
            - Gronaui útról beszámoló       
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 411/2011.(VIII.29.)sz., 530/2011.(X.24.)sz., 

538/2011.(X.24.)sz., 582/2011.(XI.28.)sz., 583/2011.(XI.28.)sz., 584/2011.(XI.28.)sz., 
585/2011.(XI.28.)sz.,  586/2011.(XI.28.)sz., 587/2011.(XI.28.)sz., 
588/2011.(XI.28.)sz., 641/2011.(XII.23.)sz., 649/2011.(XII.23.)sz., 
650/2011.(XII.23.)sz., 651/2011.(XII.23.)sz., 652/2011.(XII.23.)sz., 
653/2011.(XII.23.)sz., 654/2011.(XII.23.)sz., 655/2011.(XII.23.)sz., 
656/2011.(XII.23.)sz., 657/2011.(XII.23.)sz., 658/2011.(XII.23.)sz., 
659/2011.(XII.23.)sz., 660/2011.(XII.23.)sz., 661/2011.(XII.23.)sz., 
662/2011.(XII.23.)sz., 663/2011.(XII.23.)sz., 664/2011.(XII.23.)sz., 
665/2011.(XII.23.)sz., 667/2011.(XII.23.)sz., 668/2011.(XII.23.)sz., 
674/2011.(XII.23.)sz., 15/2012.(I.30.)sz., 17/2012.(I.30.)sz., 23/2012.(I.30.)sz., 
24/2012.(I.30.)sz., 25/2012.(I.30.)sz., 26/2012.(I.30.)sz., 27/2012.(I.30.)sz., 
28/2012.(I.30.)sz., 29/2012.(I.30.)sz., 30/2012.(I.30.)sz., 81/2012.(II.27.)sz., 
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91/2012.(II.27.)sz., 92/2012.(II.27.)sz., 93/2012.(II.27.)sz., 94/2012.(II.27.)sz., 
102/2012.(II.27.)sz., 115/2012.(II.27.)sz., 117/2012.(II.27.)sz., 122/2012.(III.08.)sz., 
123/2012.(III.08.)sz., 125/2012.(III.21.)sz., 149/2012.(III.26.)sz.,  
150/2012.(III.26.)sz., 151/2012.(III.26.)sz., 154/2012.(III.26.)sz., 
155/2012.(III.26.)sz., 156/2012.(III.26.)sz., 157/2012.(III.26.)sz., 
158/2012.(III.26.)sz., 160/2012.(III.26.)sz., 161/2012.(III.26.)sz., 
162/2012.(III.26.)sz., 163/2012.(III.26.)sz., 164/2012.(III.26.)sz., 
165/2012.(III.26.)sz., 166/2012.(III.26.)sz., 167/2012.(III.26.)sz., 
168/2012.(III.26.)sz., 169/2012.(III..26.)sz., 171/2012.(III..26.)sz., 
173/2012.(III..26.)sz., 174/2012.(III..26.)sz., 175/2012.(III..26.)sz., 
183/2012.(III.26.)sz., 189/2012.(III.26.)sz., 197/2012.(III.26.)sz., 
198/2012.(III.26.)sz., 204/2012.(III.29.)sz., 206/2012.(IV.03)sz., 207/2012.(IV.03)sz., 
208/2012.(IV.03)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Petőfi Sándor Gimnázium Pedagógiai Program határidő módosítási kérelme. 
(493/2011.(IX.26.) 

II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
IV./ Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
V./ Beszámoló Mezőberény sportéletéről 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Levéve napirendről (megtárgyalva 2012.04. 24-i rendkívüli testületi ülésen) 
          - Közösségi közlekedés című DAOP-3.2.1/A-11 a.számú pályázaton való részvétel 
VI/2. Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület kérelme 
VI/3. TÖOSZ tagság 
VI/4. Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 
VI/5. 666/2011.(XII.23.) sz. határozat visszavonása 
VI/6. A 2012. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 

kapcsolatok pályázat alapítványi támogatása 
VI/7. Mezőberényi Református Egyházközség fellebbezése 
VI/8. Az OPSKK Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódás miatti törlési 

jegyzékének tudomásulvétele  
VI/9. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságokba 
VI/10. Mosoda kialakításához fedezetbiztosítás iránti kérelem 
VI/11. A Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 
VI/12. Helyi termelői piac 
VI/13. Az óvodai létszám alakulása 
VI/14. Az iskolai létszám alakulása, az első osztályok indítása a 2012/2013-as tanévben 
VI/15. Gimnázium egyházi fenntartásba adása, megállapodás-tervezetek véleményezése 
VI/16. Trianon emlékmű építéséhez hozzájárulás 
VI/17. Uniós pénzek befagyasztása elleni tiltakozás 
VI/18. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 
VI/19. Az OPSKK TÁMOP pályázataihoz fenntartó nyilatkozat 
VI/20. Erdőtelepítés, erdőgazdálkodás 
VI/21. Díszkivilágításra ajánlat 
VI/22. NIF Zrt. kérelme 
VI/23. Egyéb bejelentés 
           - ÁSZ vizsgálat eredménye 

VII./ Zárt ülés 
VII/1. Geotermikus energia - II. határidő módosítási kérelem 
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VII/2. Árajánlat Mezőberény belterület 4/5 és 4/6 hrsz-ú ingatlanokra (Békési út 
tömbbelső) 

VII/3. Önkormányzati lakásokból való kilakoltatások 
VII/4. K&H Bank Zrt. által az egyéb kondíciók (kötvény) és a számlavezetési kondíciók 

módosítására javaslat 
VII/5. Egyéb bejelentés 

 
 
234/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. március 26-i zárt, a március 
29-i rendkívüli zárt, az április 3-i rendkívüli nyílt, az április 24-i rendkívüli nyílt, valamint az 
április 24-i rendkívüli zárt üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
235/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
236/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
események keretében ismertetett Gronauban tett szakmai látogatás beszámolóját tudomásul 
vette. 
 
 
237/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 411/2011.(VIII.29.)sz., 
530/2011.(X.24.)sz., 538/2011.(X.24.)sz., 582/2011.(XI.28.)sz., 583/2011.(XI.28.)sz., 
584/2011.(XI.28.)sz., 585/2011.(XI.28.)sz.,  586/2011.(XI.28.)sz., 587/2011.(XI.28.)sz., 
588/2011.(XI.28.)sz., 641/2011.(XII.23.)sz., 649/2011.(XII.23.)sz., 650/2011.(XII.23.)sz., 
651/2011.(XII.23.)sz., 652/2011.(XII.23.)sz., 653/2011.(XII.23.)sz., 654/2011.(XII.23.)sz., 
655/2011.(XII.23.)sz., 656/2011.(XII.23.)sz., 657/2011.(XII.23.)sz., 658/2011.(XII.23.)sz., 
659/2011.(XII.23.)sz., 660/2011.(XII.23.)sz., 661/2011.(XII.23.)sz., 662/2011.(XII.23.)sz., 
663/2011.(XII.23.)sz., 664/2011.(XII.23.)sz., 665/2011.(XII.23.)sz., 667/2011.(XII.23.)sz., 
668/2011.(XII.23.)sz., 674/2011.(XII.23.)sz., 15/2012.(I.30.)sz., 17/2012.(I.30.)sz., 
23/2012.(I.30.)sz., 24/2012.(I.30.)sz., 25/2012.(I.30.)sz., 26/2012.(I.30.)sz., 27/2012.(I.30.)sz., 
28/2012.(I.30.)sz., 29/2012.(I.30.)sz., 30/2012.(I.30.)sz., 81/2012.(II.27.)sz., 
91/2012.(II.27.)sz., 92/2012.(II.27.)sz., 93/2012.(II.27.)sz., 94/2012.(II.27.)sz., 
102/2012.(II.27.)sz., 115/2012.(II.27.)sz., 117/2012.(II.27.)sz., 122/2012.(III.08.)sz., 
123/2012.(III.08.)sz., 125/2012.(III.21.)sz., 149/2012.(III.26.)sz.,  150/2012.(III.26.)sz., 
151/2012.(III.26.)sz., 154/2012.(III.26.)sz., 155/2012.(III.26.)sz., 156/2012.(III.26.)sz., 
157/2012.(III.26.)sz., 158/2012.(III.26.)sz., 160/2012.(III.26.)sz., 161/2012.(III.26.)sz., 
162/2012.(III.26.)sz., 163/2012.(III.26.)sz., 164/2012.(III.26.)sz., 165/2012.(III.26.)sz., 
166/2012.(III.26.)sz., 167/2012.(III.26.)sz., 168/2012.(III.26.)sz., 169/2012.(III..26.)sz., 
171/2012.(III..26.)sz., 173/2012.(III..26.)sz., 174/2012.(III..26.)sz., 175/2012.(III..26.)sz., 
183/2012.(III.26.)sz., 189/2012.(III.26.)sz., 197/2012.(III.26.)sz., 198/2012.(III.26.)sz., 
204/2012.(III.29.)sz., 206/2012.(IV.03)sz., 207/2012.(IV.03)sz., 208/2012.(IV.03)sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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238/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Petőfi Sándor Gimnázium 
Pedagógiai Programjának módosítására vonatkozó -493/2011. ( IX.26.) sz. számú 
határozatban szereplő -2012. március 30-i határidőt 2012. július 31-re módosítja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 

  Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
 
 
239/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
240/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 2011. évi költségvetés 

bevételeit 5.951.514 eFt előirányzattal 
                6.004.217 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: 877 eFt ) 
kiadásait  5.951.514 eFt előirányzattal, 
                4.571.252 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -48258 eFt ) 
 

az egyenleget 1.432.965 eFt-tal jóváhagyja, és a 2011 évi költségvetés alapján a 2011. I.-IV. 
n. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
241/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az intézmények 2011. évi 
jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4-5. oszlopa 
szerint az intézményeket terhelő befizetési kötelezettség összegét: 
- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola esetében: 5805 eFt összegben állapítja 
meg, 
- Mezőberényi Kistérségi Óvoda esetében:  1905 eFt összegben állapítja 
meg, 
és kötelezi az intézményeket a feltüntetett összegek önkormányzat javára 2012. május 10-ig 
történő befizetésére. 
Befizetendő összeg: 
     - Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola: 5805 eFt 
     - Mezőberényi Kistérségi Óvoda: 1905 eFt 
Felelős: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
               Mezőberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetője 
Határidő: 2012. május 10. 
 
 
242/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2011. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az 
elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./ 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
Intézményi működési bevételeit 5244 eFt-tal csökkenti 
ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát 5244 eFt-tal megemeli 
2.A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
Intézményi működési bevételeit 3098 eFt-tal csökkenti 
ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát 3098 eFt-tal megemeli 
2.B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 
Intézményi működési bevételeit  3653 eFt-tal csökkenti 
ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát 3653 eFt-tal megemeli 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium  
Intézményi működési bevételeit 11229 eFt-tal csökkenti 
ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát 11229 eFt-tal megemeli 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
Intézményi működési bevételeit 76 eFt-tal csökkenti 
ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát 76 eFt-tal megemeli 
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
Intézményi működési bevételeit 1348 eFt-tal csökkenti  
ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát 1348 eFt-tal megemeli 
Felelős:   Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                Mezőberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetője 
                Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
                Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
 Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 
                Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosítás átvezetésekor 
 
 
243/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2011. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott alábbi összegeket az 
intézmények szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően. 
2012. évi költségvetés: 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény 

1. Működési bevételek 
 1./4. Egyéb működési bevételek 
 Előző évi műk. célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele ei-át megemeli: 101 eFt 
ezzel egyidejűleg: 

1. Működési kiadások 
1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 101 eFt 

2.A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda  
1. Működési bevételek 

 1./4. Egyéb működési bevételek 
 Előző évi műk. célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele ei-át megemeli: 1218 eFt 
ezzel egyidejűleg: 

1. Működési kiadások 
1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 1218 eFt 

 Murony költségmegtakarítása 



82 

2.B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 
1. Működési bevételek 

 1./4. Egyéb működési bevételek 
 Előző évi műk. célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele ei-át megemeli: 1470 eFt 
ezzel egyidejűleg: 

1. Működési kiadások 
1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 1470 eFt 

 Murony költségmegtakarítása 
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 

1. Működési bevételek 
 1./4. Egyéb működési bevételek 
 Előző évi műk. célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele ei-át megemeli: 1 eFt 
ezzel egyidejűleg: 

1. Működési kiadások 
1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 1 eFt 

Felelős:    Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
                Mezőberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetője 
                Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: Költségvetési rendeletmódosítás átvezetésekor 
 
 
244/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1./4. Egyéb működési bevételek 
 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele 

25819 eFt, 14991 eFt 
 bevételi előirányzatát megemeli: 40810 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát megemeli: 40810 eFt-tal 
      ebből:  - Szabad felhasználású előirányzat: 25819 eFt 
                  - Zárolt, elkülönített bevételek 
                    előirányzata 14991 eFt 
B) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát megemeli: 10297 eFt-tal 

1. Működési bevételek 
 1./4. Egyéb működési bevételek 
 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 
   Intézményi működési bevételek, (egyéb int. műk. bev.) 
   bevételi előirányzatát csökkenti: 10000 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát megemeli: 297 eFt-tal 
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      ebből: Dologi kiadások előirányzatát 
        - Egyéb eszköz beszerzések 150 eFt 
        - 2012. évi várható szabadidő pénzbeli megváltása fedezetére: 147 eFt 
            - Személyi juttatások: 116 eFt 
            - Szociális hozzájárulási adó: 31 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester, Frey Mihály aljegyző 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
245/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. 
évi hitelesített egyszerűsített pénzügyi beszámoló, mérleg közzétételéről gondoskodjon 2012. 
június 30-ig. 

bevételeit 4.541.273 eFt előirányzattal 
                4.612.603 eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: 877 eFt ) 
kiadásait  4.541.273 eFt előirányzattal, 
                3.179.638 eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -48.258 eFt ) 

az egyenleget 1.432.965  eFt-tal jóváhagyja, és a 2011 évi költségvetés alapján a 2011. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Hitelesített mérleg közzétételére 2012. június 30. 
 
 
246/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló 
beszámolót elfogadja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
247/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Iroda által 2011. 
évben végzett munkaszervezeti feladatok ellátásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
248/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőberény Város 
Sportéletéről szóló 2012.évi beszámolót és azt elfogadta.  
 
 
249/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Otthonközeli Szociális Támogató 
Közhasznú Egyesület (5700 Gyula, Szent István u. 15.) kérelmét - mely a házi 
segítségnyújtáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadására vonatkozik – nem támogatja, 
a kérelmező részére a házi segítségnyújtáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat nem ad ki. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatról a 
kérelmezőt értesítse. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. május 15. 
 
 
250/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván tagja lenni a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a testület döntéséről a 
TÖOSZ titkárságát tájékoztassa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012. május 15. 
 
 
251/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Mezőberény Város 
Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, hogy Mezőberény Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításait - az Önkormányzat szakfeladatainak, szakfeladat-
rendjének SZMSZ mellékleteként történő beállítása érdekében - a 2012. május havi rendes 
testületi ülésre terjessze elő. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: 2012. május havi rendes testületi ülés 
 
 
252/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Mezőberény Város 
Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, hogy Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratában a szakfeladat-rend változása miatt szükséges módosításokat végezze el, és a 
2012.május havi képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: 2012.május havi rendes Képviselő-testületi ülés 
 
 
253/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 666/2011.(XII.23.) sz. határozatát 
visszavonja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012.05.15-ig. 
 
 
254/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Spektrum Alapítvány (5650 
Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.) kérelmét a Városi rendezvények, és kulturális értékek 
teremtésének támogatására előirányzat terhére „Légy Te is karácsonyi angyalka!” 
rendezvényt nem támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a pályázót a döntésről 
értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester     
Határidő: értelem szerint 
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255/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Református 
Egyházközség 2012. évi városi rendezvények pályázati támogatás tárgyában benyújtott 
fellebbezését elutasítja, egyben az Oktatási és Kulturális Bizottság – átruházott hatáskörben - 
44/2012.(III.14.) határozatszám alatt hozott döntését, valamint a Ket. szerinti 1239-49/2012. 
ikt. számú határozatot helyben hagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a pályázót a döntésről 
értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
256/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKK 
Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány 
ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a 1/2012 
törlési jegyzéken felsorolt könyveket törölte.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: május 2. 
 
 
257/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 2012. évi 
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében – a vizsgabizottságokba tanácskozási joggal 
delegálja Mezeiné Szegedi Erzsébet és Körösi Mihály önkormányzati képviselőket. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: az érettségi vizsgák befejezése 
 
 
258/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat mosoda megvalósításával egyetért, az előterjesztés „A” változat szerinti 
megvalósításához a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére 2.000,- eFt-ot biztosít 
a 2012. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidő: beszámolás a Képviselő-testület felé 2012. június havi testületi ülés 
 
 
 
259/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa által 2012. április 10-én, a 24/2012. (IV. 10.) sz. határozatával elfogadott társulási 
megállapodás módosítási javaslatot - mely arról szól, hogy  A „Megállapodás” II. fejezetének 
1.12.) pontja hatályát veszti, helyébe a 1.12.) Kistérségi informatikai hálózat kiépítése, 
működtetése, hasznosítása; információs bázisok, honlapok létrehozása, kezelése, működtetése 
szöveg lép - jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békési Kistérségi 
Társulást a határozatról értesítse. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012.05.15. 
 
 
260/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. június 1-től 
szombati napokon történő helyi termelői piac megtartásához lehetőséget biztosít.  
Megbízza a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy a piac bonyolításához szükséges 
intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a helypénz és a parkolási díj az őstermelőknek ingyenes 
legyen. A Képviselő-testület a rendelkezések szabályozása érdekében a májusi ülésén az 
Önkormányzat által fenntartott piacról szóló rendeletét módosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
              Városi Közszolgáltató Intézmény vezetője 
Határidő: 2012. május 29 
 
 
261/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Mezőberényi 
Kistérségi Óvoda Kálvin úti Tagóvodájában a 2012-2013. nevelési évben négy csoport 
induljon. Ezzel együtt biztosítja a fedezetet az 1 fő óvónő és az 1 fő dajka foglalkoztatására 
egy nevelési évre – 2012. szeptember 1-től 2013. június 30-ig – úgy, hogy a délutáni 
tevékenységeket három csoportban oldja meg.  Megbízza az intézményvezetőt, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a költségvetési 
rendeletben kerüljön átvezetésre a létszámváltozás: az engedélyezett álláshely változás + 2 fő, 
változás átvezetése után 52 fő; a 2012. évi átlagos állományi létszám + 1 fő, változás 
átvezetése után 54 fő, továbbá a Magyar Államkincstár előirányzat változásról szóló 
tájékoztatását követően, a pótlólagosan megítélt támogatás. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető 
              Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: intézkedésre azonnal, illetve a költségvetési rendelet módosításaikor átvezetés 
 
 
262/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012-2013. nevelési évben a város 
óvodájában 13 óvodai csoport indítását rendeli el. Megbízza az intézményvezetőt, hogy a 
maximális csoportlétszám túllépésről (valamennyi tagóvoda esetében) a júniusi Képviselő-
testületi ülésre készítsen tájékoztatót. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: intézkedésre azonnal, illetve a Képviselő-testület júniusi ülése 
 
 
263/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete tudomásul veszi az általános iskola főigazgatója 
tájékoztatását a 2012/2013. tanévre beiratkozott első osztályos gyermekek létszámáról. A 
hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével ehhez a létszámhoz 5 első osztály 
indítását engedélyezi, de csak a 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott 
keretszámok figyelembe vételével. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
   Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
264/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi abbéli szándékát, hogy a 
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium fenntartói jogát az önkormányzat által is elfogadható, 
megállapodásban rögzített feltételek alapján átadja a Magyarországi Evangélikus Egyháznak. 
Végleges döntést a megállapodások ismeretében hoz a képviselő-testület. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: határozat megküldésére 2012. május 02. 
 
 
265/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ közös igazgatású többcélú intézményének gimnázium 
és kollégium intézményegysége fenntartói jogának, a közoktatási feladatellátáshoz szükséges 
ingatlanok és ingóságok használatának biztosításával a Magyarországi Evangélikus Egyház 
számára történő átadásáról szóló megállapodás-tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármester a megállapodás aláírására.  
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: értelem szerint 
 
 
266/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ intézményegységeként működő gimnáziumot és 
kollégiumot, a közoktatási feladatellátásához szükséges ingatlanok Evangélikus Egyház 
használatába adásáról szóló közoktatási megállapodás-tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármester a megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: értelem szerint 
 
 
267/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete a KDNP Mezőberényi Szervezete 
kérelmét támogatja, és elvi hozzájárulását adja, hogy Mezőberényben az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ Művelődési ház melletti, a Petőfi szobor mögötti területen a KDNP 
Mezőberényi Szervezete Trianoni Emlékművet állítson fel, az alábbi szöveggel: 
„TRIANON 1920-2012 Mezőberény; ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART; a tekercsen: CUM 
DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE” 
Az önkormányzat elvi hozzájárulása nem mentesíti az építtetőt az engedélyek beszerzése alól, 
amennyiben az emlékmű állítása engedélyekhez kötött. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a KDNP Mezőberényi 
Szervezetét a határozatról tájékoztassa. 
Felelősök: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012. május 15. 
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268/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta Harmati László 
képviselő módosító indítványát, hogy a testület foglalkozzon az uniós pénzek befagyasztása 
elleni tiltakozás tárgyú felhívással a csatlakozás érdekében.  
 
 
269/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem csatlakozik Budakeszi Város 
uniós pénzek befagyasztása elleni tiltakozás tárgyú felhívásához. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
270/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti 
egységes szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012.05.10. 
 
 
271/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó elviekben támogatja az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részvételét az „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok – lokális színterek” TÁMOP - 6.1.2/11/1 című pályázaton.  
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a következő 5 évben nem hoz olyan 
döntést, mely a fenntartási kötelezettséget akadályozná. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
272/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó elviekben támogatja az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részvételét a „Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatás fejlesztés érdekében” TÁMOP 3.2.12-12/1 című pályázaton.  
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a következő 5 évben nem hoz olyan 
döntést, mely a fenntartási kötelezettséget akadályozná. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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273/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó elviekben támogatja az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részvételét a „Múzeumok Mindenkinek Program – 
Múzeumok oktatási képzési szerepének erősítése” TÁMOP-3.2.8.B-12/1 című pályázaton. A 
Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a következő 5 évben nem hoz olyan 
döntést, mely a fenntartási kötelezettséget akadályozná. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
274/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete erdőgazdálkodással (érintett területek: 
15A, 16A és 16B erdőrészek) és erdőtelepítésekkel (érintett területek: 03542hrsz, 4,4254 ha, 
valamint Boldis-hát több helyrajzi számon 14,7577 ha) kapcsolatos tervek, szakvélemények 
költségeinek fedezetére összesen bruttó 224.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
                  tervek, egyéb dokumentumok elkészítésre 2012. június 30. 
 
 
275/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Blachere Illumination 
Hungary Kft. megkeresését díszvilágítási berendezések ajánlatával kapcsolatban, de jelenleg 
nem kíván élni vele. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
276/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
részére a kisajátításra került, a tervezett felüljáró nyomvonalában lévő, a Mezőberény 683/3, 
674/4, 634/8, 634/10, 675/3, 676/1, 678/2, 677/2, 0344/3, 0344/4, 0358/3, 0361/4, 0361/5, 
0366/2, 0362/2 hrsz. alatti ingatlanokra, a területre lépési engedélyt 2012. június 01-el 
engedélyezi, amennyiben az ingatlanok vételára 2012. május 31-ig teljes összegben 
megfizetésre kerül. Mezőberény Város Önkormányzata korábbi teljesítés esetén a vételár 
megfizetését követő munkanapon biztosítja a területre lépést.  
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
277/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aquaplus Kútfúró, 
Építő és Termál-energetikai Kft.-vel (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) megkötött 
Vállalkozási Szerződés és annak módosításában szereplő kivitelezési határidőt 2012. július 
20-ra, a befejezési határidőt (műszaki átadás-átvétel és üzempróba lezárása) 2012. július 31-re 
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módosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a Vállalkozási Szerződés 
módosítás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: 2012. május 07. 
 
 
278/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a VAS-FA ÉP Kft. vételi 
ajánlatát és értékesíti számára a Mezőberény belterület 4/5 hrsz-ú ingatlanból tulajdonában 
álló 189 m2 területet 3.000,- Ft + Áfa /m2 vételárért. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére és intézkedik a Földhivatali bejegyzés 
megindításáról. A telekvásárlással összefüggő megosztási költség a vevőt terheli. A 
Képviselő-testület jelen határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kéri a szerződés 
megkötését, az árajánlat 30 napig érvényes. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
279/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Károlyi és Társa birtokában lévő, Mezőberény belterület 4/6 hrsz-ú 
ingatlan ügyében, érdekmúlás kapcsán bízzon meg ügyvédet a 2006. évben kötött adás-vételi 
előszerződéstől való elállás megvalósítása érdekében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
280/2012.(V.02.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a K&H Bank Zrt., Mezőberény 
kondíciók változása tárgyú megkeresésére kinyilatkozza, hogy a kondíciókat át kívánja 
részletesen vizsgálni  a május 29-i Képviselő-testületi ülésen történő döntéshozatal érdekében. 
Felkéri Siklósi István polgármestert, hogy az ülésre hívja meg a bank képviselőit, valamint a 
könyvvizsgálót. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. május 29. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2012.(V.03.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2012.(V.03.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
 

*** 
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281/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a sürgősségi indítványként 
előterjesztett „Leg a Láb” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérését IV/19. sorszámmal  
napirendre tűzi. 
 
 
282/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete sürgősségi indítványként napirendre 
tűzi IV/20. sorszám alatt a „Műfüves labdarugó pálya építése” előterjesztés megtárgyalását. 
 
 
283/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 672/2011.(XII.23.) sz., 4/2012.(I.18.) sz., 

36/2012.(I.30.) sz., 56/2012.(II.10.) sz., 110/2012.(II.27.) sz., 111/2012.(II.27.) sz., 
112/2012.(II.27.) sz., 113/2012.(II.27.) sz., 114/2012.(II.27.) sz., 131/2012.(III.26.) 
sz., 133/2012.(III.26.) sz., 135/2012.(III.26.) sz., 137/2012.(III.26.) sz., 
138/2012.(III.26.) sz., 177/2012.(III.26.) sz., 194/2012.(III.26.)sz., 
195/2012.(III.26.)sz., 221/2012.(IV.24.) sz., 222/2012.(IV.24.) sz., 223/2012.(IV.24.) 
sz., 230/2012.(IV.24.)sz., 231/2012.(IV.24.)sz., 232/2012.(IV.24.)sz., 
246/2012.(V.02.) sz., 247/2012.(V.02.) sz., 249/2012.(V.02.) sz., 250/2012.(V.02.) sz., 
253/2012.(V.02.) sz., 254/2012.(V.02.) sz., 255/2012.(V.02.) sz., 256/2012.(V.02.) sz., 
259/2012.(V.02.) sz., 263/2012.(V.02.) sz., 264/2012.(V.02.) sz., 267/2012.(V.02.) sz., 
269/2012.(V.02.) sz., 270/2012.(V.02.) sz., 275/2012.(V.02.) sz., 277/2012.(V.02.) sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. 2012. évi városi rendezvények és nemzetközi kapcsolatok pályázat támogatásairól 
tájékoztatás 

II/3. Helyi termelői piac (260/2012.(V.02.) sz. hat.) 
II/4. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása (251/2012.(V.02.) sz. hat.) 
II/5. Az OPSKK Könyvtár intézkedési terve (13/2012.(I.30.)sz. hat.) 
II/6. Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 

(252/2012.(V.02.) sz. hat.) 
II/7. Vagyoni ügyek (159/2012.(III.26.) sz. határozat) 
II/8. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
II/9. Kimutatás képviselők, bizottsági tagok megjelenéséről 
II/10. Erdőtelepítés, erdőgazdálkodás (274/2012.(V.02.) sz. hat.) 

III/ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
munkáról 

IV./ Bejelentések 
IV/1. Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata által támogatott szervezetek 

elszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzéséről 
IV/2. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a mezőberényi nemzetiségi 

önkormányzatokkal  
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IV/3. A 2012. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 
kapcsolatok pályázat alapítványi támogatások módosításainak elfogadása. 

IV/4. „Békés Megyéért” kitüntető díjra javaslattétel 
IV/5. Önkormányzati vagyon nyilvántartása 
IV/6. A 2012. évi kompenzáció következtében előirányzat rendezés 
IV/7. A 2012. évi városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok támogatás következtében 

előirányzat rendezés 
IV/8. Szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítása 
IV/9. Békés Megyei Önkormányzat támogatási kérelme kopjafa állításhoz 
IV/10. Az OPSKK Könyvtár zárva tartása 
IV/11. Mezei őrszolgálat működési kiadások, dologi kiadások, előirányzat módosítása 
IV/12. Mezőberényi sportpályán járda- és mozgáskorlátozott rámpa kiépítése 
IV/13. Árajánlat – Műszaki ellenőri tevékenység lebonyolítása 
IV/14. Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete kérelme 
IV/15. Tiszteletdíjról való lemondás 
IV/16. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
IV/17. Mezőberényi Kistérségi Óvoda támogatási kérelme  
IV/18. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére tagdíj fizetése 
IV/19.  „Leg a Láb” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérését  
IV/20. Műfüves labdarugó pálya építése 
IV.21. Egyéb bejelentés 

V./ Zárt ülés 
V/1. Telekrész eladása - Lendon Invest Kft. 
V/2. Kálmán fürdő továbbfejlesztése 
V/3. Döntés szerződés semmisségéről (Károlyi és Társa Kft.) 
V/4. K&H Bank Zrt. által az egyéb kondíciók (kötvény) és a számlavezetési kondíciók 

módosítására javaslat 
V/5. Öveges program  
V/6. Egyéb bejelentés 

 
 
284/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. május 2-i zárt ülésen hozott 
határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
285/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
286/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 672/2011.(XII.23.) sz., 
4/2012.(I.18.) sz., 36/2012.(I.30.) sz., 56/2012.(II.10.) sz., 110/2012.(II.27.) sz., 
111/2012.(II.27.) sz., 112/2012.(II.27.) sz., 113/2012.(II.27.) sz., 114/2012.(II.27.) sz., 
131/2012.(III.26.) sz., 133/2012.(III.26.) sz., 135/2012.(III.26.) sz., 137/2012.(III.26.) sz., 
138/2012.(III.26.) sz., 177/2012.(III.26.) sz., 194/2012.(III.26.)sz., 195/2012.(III.26.)sz., 
221/2012.(IV.24.) sz., 222/2012.(IV.24.) sz., 223/2012.(IV.24.) sz., 230/2012.(IV.24.)sz., 
231/2012.(IV.24.)sz., 232/2012.(IV.24.)sz., 246/2012.(V.02.) sz., 247/2012.(V.02.) sz., 
249/2012.(V.02.) sz., 250/2012.(V.02.) sz., 253/2012.(V.02.) sz., 254/2012.(V.02.) sz., 
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255/2012.(V.02.) sz., 256/2012.(V.02.) sz., 259/2012.(V.02.) sz., 263/2012.(V.02.) sz., 
264/2012.(V.02.) sz., 267/2012.(V.02.) sz., 269/2012.(V.02.) sz., 270/2012.(V.02.) sz., 
275/2012.(V.02.) sz., 277/2012.(V.02.) sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
287/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Kollégium fenntartói jogát 2012. augusztus 21-től a Magyarországi 
Evangélikus Egyháznak „MEGÁLLAPODÁS”-ban és „KÖZOKTATÁSI 
MEGÁLLAPODÁS”-ban rögzített feltételek mellett jogutódlással adja át. 
Az átadással kapcsolatos teendők ellátásával megbízza Siklósi István polgármestert, valamint 
Szilágyi Tibor igazgatót. 
Felelősök: Siklósi István polgármester 
                  Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: 2012. augusztus 21. 
 
 
288/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi városi rendezvények és 
nemzetközi kapcsolatok pályázat támogatásairól szóló tájékoztatást elfogadta. 
 
 
289/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
260/2012.(V.02.) sz. határozatát. 
 
 
290/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. szeptember 1-től 
szombati napokon történő helyi termelő piac megtartásához lehetőséget biztosít. Megbízza a 
Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy a piac bonyolításához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
              Városi Közszolgáltató Intézmény vezetője 
Határidő: értelem szerint 
 
 
291/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Könyvtára intézkedési tervét a pontosítások megtételével („nyara” időpontoknál a 
határidő augusztus 31.) jóváhagyja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
292/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatala Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti 
egységes szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012. 06. 08. 
 
 
293/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 2012. 
július 15-e napjával a városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adja az alábbi ingatlanokat:  
a.) a 3125 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Martinovics u. 25. szám alatt található 

tornaterem és sportudvar,  
b.) a 2413 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Luther tér 1. szám alatt található iskola és 

sportcsarnok társasházzá való nyilvánításával, és az így létrejövő 2413/A/1. hrsz-ú 
ingatlan,  

c.) a 14 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Petőfi út. 14. sz. alatti kollégium, valamint 
konyha telekmegosztásával, az így létrejövő 14/2. hrsz-ú ingatlan (5650 Mezőberény, 
Tavasz u. 7.), valamint a létrejövő 14/1. hrsz-ú ingatlan társasházzá való nyilvánításával, 
és az így létrejövő 14/1/A/2. hrsz-ú ingatlan, 

d.) a 3675 hrsz-ú, 2141 m2 nagyságú, Mezőberény, Liget tér 5. sz. alatti ingatlan – egységes 
pedagógiai szolgálat –,  

e.) az 1134 hrsz-ú, 1361 m2 nagyságú, Parádóhuta, Dobra u. 4. sz. alatti ingatlan – üdülő – . 
f.) a 3385 hrsz-ú, 484 m2 nagyságú, Tessedik tér 1. sz. alatti ingatlan – zeneiskolai épület. 
A feladat illetve a létszám az a.), b.), d.), f.) pontok esetében nem kerül átadásra, csak az 
ingatlanvagyon kezelése. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert és az érintett intézmények 
vezetőit, hogy a telekmegosztással, társasházzá nyilvánítással, valamint az üzemeltetéssel 
kapcsolatos szükséges feladatokat ellássák. A Képviselő-testület a szükséges költségek 
fedezetére maximum 1.000,- eFt-ot biztosított a 2012. évi költségvetésében az 1. cím 
felhalmozási célú kiadások előirányzatai között. 
Megbízza a polgármestert, hogy a véleményezési és engedélyeztetési eljárást folytassa le. 
Felelős: Siklósi István polgármester, érintett intézmények vezetői 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
294/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság által, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
295/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 34/2006. (X.17.) MÖK számú 
rendelet 4. § (1), (6), valamint (7) bekezdésének megfelelően a 2011. novembertől 2012. 
májusig terjedő időszakra a képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseken való 
megjelenésről készített kimutatást tudomásul veszik, hivatkozva az önkormányzati SZMSZ 
40. § (3) bekezdésére, az adott időszakban kötelezettséget szegő képviselő és bizottsági tag 
nem volt, így tiszteletdíj csökkentést nem alkalmaz. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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296/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az erdőgazdálkodással és 
erdőtelepítésekkel kapcsolatos 274/2012.(V.2.) sz. határozatát azonnali hatállyal visszavonja. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
297/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az erdőtelepítéssel (érintett terület: 
0345/2 hrsz, 4,4254 ha) kapcsolatos tervek, szakvélemények költségeinek fedezetére összesen 
bruttó 70.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal, tervek, egyéb dokumentumok elkészítésre 2012. június 30. 
 
 
298/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az erdőgazdálkodással (érintett 
területek: 15A, 16A és 16B erdőrészek) kapcsolatos tervek, szakvélemények költségeinek 
fedezetére összesen bruttó 18.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal, tervek, egyéb dokumentumok elkészítésre 2012. június 30. 
 
 
299/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az erdőtelepítéssel (érintett területek: 
Boldis-hát több helyrajzi számon 14,7577 ha) kapcsolatos tervek, szakvélemények 
költségeinek fedezetére összesen bruttó 136.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal, tervek, egyéb dokumentumok elkészítésre 2012. június 30. 
 
 
300/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján - 
megtárgyalta a gyámhivatal hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
2011. évi beszámolót és megköszönve a beszámolókat készítők végzett munkáját azt 
elfogadja. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámoló a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú 
melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelel, egyben felhatalmazza dr. Földesi 
Szabolcs jegyzőt, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére a 
beszámolót megküldje. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző  
Határidő: intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012. június 15. 
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301/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzata által 2011. évben támogatott szervezetek elszámolási kötelezettsége 
teljesítésének ellenőrzéséről szóló beszámolót. 
 
 
302/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság javaslatát nem támogatta, a civil szervezetek támogatásáról nem kíván rendeletet 
alkotni. 
 
 
303/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete és a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodást jóváhagyja, a 2010. november 30-án megkötött 
együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi, és felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
304/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény közötti 
együttműködési megállapodást jóváhagyja, a 2010. november 30-án megkötött 
együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi, és felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
305/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete és a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodást jóváhagyja, a 2010. november 30-án megkötött 
együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi, és felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
306/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Spektrum Alapítvány módosítási 
kérelmét, mely 2012. július 23-27. közötti Nyári napközis tábor rendezvénnyel kapcsolatos, 
elfogadja (módosított összköltségvetés 130.000 Ft, önrész 100.000 Ft), a 173/2012. (III.26.) 
MÖK határozatot változatlan formában fenntartja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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307/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Könyvtárpártoló Alapítvány 
módosítási kérelmét, mely 2012. október 01. és november 30. közötti Irodalmi est a 
könyvtárban rendezvénnyel kapcsolatos, elfogadja (módosított összköltségvetés 43.000 Ft, 
önrész 13.000 Ft), a 174/2012. (III.26.) MÖK határozatot változatlan formában fenntartja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
308/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nyeregben Alapítvány módosítási 
kérelmét, mely 2012. jún. 29- aug. 10. közötti Lovasbemutatóval kapcsolatos, elfogadja 
(módosított összköltségvetés 90.000 Ft, önrész 40.000 Ft), a 175/2012. (III.26.) MÖK 
határozatot változatlan formában fenntartja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
309/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Békés Megyéért” kitüntető díjra 
jelölt személyről, amennyiben érkezik javaslat, a határidőnek megfelelően, a júniusi testületi 
ülésen  dönt.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
310/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbiak szerint rendelkezik: 
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala könyveiben 
2011. december 31-ei állapot szerint szerepeltetett vagyonelemek 2012. január 2-ai dátummal 
kerüljenek a Mezőberény Város Önkormányzat könyveibe átvezetésre. 
- A nemzetiségi önkormányzat vagyonelemei 2012. június 30-ig kerüljenek a Nemzetiségi 
önkormányzatok könyveibe átvezetésre. 
- A polgármesteri hivatal vagyonelemei 2012. szeptember 30-ig kerüljenek a Polgármesteri 
Hivatal könyveibe átvezetésre. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal, illetve 2012. június 30. és 2012. szeptember 30.  
 
 
311/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1./3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1./3./ Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 15996 eFt-tal 

(2012. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
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 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 821 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 221 eFt-tal 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát  1447 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 391 eFt-tal 
2./B alcím: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát  3861 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát  1043 eFt-tal 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát  2856 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 771 eFt-tal 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 247 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 66 eFt-tal 
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát  2011 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 543 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 841112 szakfeladat 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 54 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 16 eFt-tal 
 841126-0 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát  790 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát  211 eFt-tal 
 841126-1 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát  112 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 31 eFt-tal 
 841126-2 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 66 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18 eFt-tal 
 841126-3 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 42 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10 eFt-tal 
 841133 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát  135 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 eFt-tal 
 842421 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
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 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 39 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11 eFt-tal 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát  116 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 31 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
312/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./5. Egyéb működési célú kiadások 
 1./5./ Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát        csökkenti: 160 eFt-tal 
 (842155 szakfeladat - Egyéb külkapcsolatok finanszírozása) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./5. Egyéb működési célú kiadások 
 1./5./ Támogatásértékű működési kiadások előirányzatát             megemeli: 30 eFt-tal 
 (841127 szakfeladat – Helyi nemz. önk. igazg. tev.) 
 Nemzetiségi Önkormányzat részére állami támogatás ei. biztosítása, 
 városi rendezvények, nemzetközi kapcs. tám. előirányzat biztosítása 
 (Testvérvárosi küldöttek fogadása – Német Nemzetiségi Önkormányzat) 
2/B alcím: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 130 eFt-tal 
 (XII. Nemzetközi matematika verseny) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
313/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./5. Egyéb működési célú kiadások 
 1./5./ Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát               csökkenti: 494 eFt-tal 
 (890302 szakfeladat – Civil szervezetek program- és egyéb tám.) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./5. Egyéb működési célú kiadások 
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 1./5./ Támogatásértékű működési kiadások előirányzatát             megemeli: 50 eFt-tal 
 (841127 szakfeladat – Helyi nemz. önk. igazg. tev.) 
 Nemzetiségi Önkormányzat részére állami támogatás ei. biztosítása, 
 városi rendezvények, nemzetközi kapcs. tám. előirányzat biztosítása 
  - Német nemzetiségi első osztályosok tábora (NNÖ): 30 eFt 
  - Roma Majális (CNÖ): 20 eFt 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 20 eFt-tal 
  - Képzőművészeti kiállítás 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 404 eFt-tal 
  - Városi Szépíró verseny a Magyar nyelv napján:  10 eFt 
  - Városi gyermeknap – pünkösdi királyság:  75 eFt 
  - I. Dalostalálkozó Szabó Antal és Szabó Antalné emlékére: 20 eFt 
  - 100 éves a mezőberényi sport:  200 eFt 
  - Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny: 14 eFt 
  - Petőfi Versmondó Verseny: 15 eFt 
  - Mesélj nekem!: 20 eFt 
  - Városi ünnepségek jeles napokhoz kötődően: 50 eFt 
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 20 eFt-tal 
  - Idősek karácsonya 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
314/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete forráshiány miatt nem kíván 
csatlakozni az 1848-as forradalom és szabadságharc székelyföldi színhelyén, Csíkkozmás 
településen tervezett kopjafa állításhoz. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
315/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OPSKK Könyvtár teljes zárva 
tartását 2012. június 18-ától 2012. július 14-éig jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
316/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat dologi többlet 
kiadásaihoz:1.cím 3 .Működési kiadások, dologi kiadások 8424211 Közterület rendjének 
fenntartása (mezőőri őrszolgálat), 146eFt-ot biztosít a 2012. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére. 



101 

Felelős: Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
317/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a IV/12. számú 
bejelentés - Mezőberényi sportpályán járda- és mozgáskorlátozott rámpa kiépítése- zárt ülésen 
kerüljön megtárgyalásra, üzleti érdeket érintő információk ismertetése érdekében. 
 
 
318/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy „A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása” megnevezésű 
beruházás kapcsán szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásának elvégzése tárgyában a 
megbízási szerződést megkösse a Körös-Road Kft.-vel, a megbízási díj 300.000,- Ft + ÁFA, 
azaz bruttó 381.000,- Ft összegben kerüljön rögzítésre, melynek fedezete a 2012. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére kerüljön beállításra. 
.Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. június 15. 
 
 
319/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Mezőberényi 
Egyesülete részére:1.cím 5. Működési kiadások – egyéb működési kiadások, működési célú 
pénzeszköz átadások címen 241eFt-ot biztosít a 2012. évi költségvetése általános tartaléka 
terhére. A kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a 
felhasználást követő 30 naptári napon belül, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kell 
teljesíteni.  
Felelős: Siklósi István polgármester, Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
320/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Hantos 
Katalin, önkormányzati bizottság nem képviselő tagja, a részére megállapított február, 
március és április havi tiszteletdíjáról: 63.300 Ft-ról lemond.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
321/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./5. Egyéb működési célú kiadások 
 1./5./ Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát               csökkenti: 170 eFt-tal 
 (842155 szf. - Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai) 
 Hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozása 
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és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát                                              megemeli: 170 eFt-tal 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége) 
 Gronauba küldöttség utazási kiadására 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
322/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek: 
 1./1. Működési bevételek előirányzatát                                          csökkenti: 693 eFt-tal 
 (Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát                                                csökkenti: 693 eFt-tal 
 (841126-0 szf. – Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja) 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek: 
 1./1. Működési bevételek előirányzatát                                        csökkenti: 2567 eFt-tal 
 (Békés Megyei Vízművek Zrt.-től a vízdíjba, csatornadíjba 
 beépített rekonstrukciós megtakarítás, bérleti díj növekménye) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások előirányzatát                                                    csökkenti: 2567 eFt-tal 
 (2012. évi ivóvíz és szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
323/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./ Működési célú tartalékok előirányzatát                                     csökkenti: 336 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát                                               megemeli: 336 eFt-tal 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége /Áfa rendezés, Kamatkiadások, 

 Pénzügyi szolg., Egyéb kiadások/ 
  - 100 éves a mezőberényi sport: 73 eFt 
 Ebből: 
 Könyv nyomtatása: 50 eFt 
 Étkezési számla:   23 eFt 
  - Szociális étkeztetés: 166 eFt 
 (Gulyáságyúval étkeztetés) 
 Ebből: 
 Hús, kolbász: 150 eFt 
 Tojásfőzés: 16 eFt 
  - „Mezőberényért” kitüntetés: 77 eFt 
 (Címerklisé, Berény mappa) 
  - Egyéb rendezvényekre virág, koszorú: 20 eFt 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./ Működési célú tartalékok előirányzatát                                     csökkenti: 62 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát                                                 megemeli: 62 eFt-tal 
 (841403-0 szf. - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások) 
 Kóbor ebek befogása, elhelyezése… 
 Kutyabefogási eszközök: ketrecek, csali étel, stb. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
324/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások  
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát csökkenti: 666 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 666 eFt-tal 
 841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 

végrehajtó igazgatási tevékenysége /Áfa rendezés, Kamatkiadások, 
 Pénzügyi szolg., Egyéb kiadások/ 
 (Könyvvizsgálói díj) 
B) 
 - 6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
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 3. Támogatás 
 3./1. Irányító szervtől kapott működési támogatás előirányzatát csökkenti: 382 eFt-tal 
 és ezzel egyidejűleg 
 6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: 382 eFt-tal 
 841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége 
 (Könyvvizsgálói díj) 
 - 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6./1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át csökkenti: 382 eFt-tal 
 és ezzel egyidejűleg 
 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 382 eFt-tal 

841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége /Áfa rendezés, Kamatkiadások, 

 Pénzügyi szolg., Egyéb kiadások/ 
 (Könyvvizsgálói díj) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
325/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát csökkenti: 78 eFt-tal 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 
és ezzel egyidejűleg  
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát csökkenti: 78 eFt-tal 
 1. Működési kiadások: 
 1.1. Személyi juttatások előirányzata: „-„ 63 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzata: „-„ 15 eFt 
 841112 szakfeladat: Jogalkotás 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatát               csökkenti: 78 eFt-tal 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési 
 szervnek folyósított támogatás 
és ezzel egyidejűleg  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatát              megemeli: 78 eFt-tal 
 1. Működési kiadások: 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Működési célú pénzeszköz átadások 
 A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 
 részére, gyermekprogramjai megvalósításához támogatás biztosítása 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§. szerint a kedvezményezettet 
számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a felhasználást követő 30 naptári 
napon belül, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
326/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó támogatja a 
Mezőberényi Kistérségi Óvoda részvételét a TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés” című 
pályázaton. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói támogató nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
327/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához szükséges 
stabil pénzügyi háttér biztosítása érdekében vállalja az Egyesület által megállapított 2.231.795 
Ft tagdíj megfizetését. 
A tagdíj befizetése a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére – a 2/2012.(I.18.) 
sz. határozattal meghozott döntés alapján – nyújtott tagi kölcsön visszafizetésével 
párhuzamosan, annak ütemében történjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
328/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a „Leg a Láb” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére az állami 
feladat átvállalásának elismerésén alapuló ajánlást írjon alá.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: végrehajtásra azonnal 
 
 
329/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta, hogy egy 40 x 20 m-
es műfüves pálya építésére pályázat kerüljön benyújtásra.  
 
 
330/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „MLSZ országos labdarúgó 
pályaépítési II. ütemű programjához kapcsolódó pályázati felhívás” alapján benyújtható 
Műfüves labdarúgó pálya építése Mezőberényben tárgyú pályázathoz nem tudja biztosítani a 
kért önerőt, a pályázatot így nem nyújtja be. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
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331/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a zárt ülés napirendi pontjait az alábbi 
sorrendben tárgyalja: 
1. K&H Bank Zrt. által az egyéb kondíciók (kötvény) és a számlavezetési kondíciók 

módosítására javaslat 
2. Telekrész eladása - Lendon Invest Kft. 
3. Kálmán fürdő továbbfejlesztése 
4. Döntés szerződés semmisségéről (Károlyi és Társa Kft.) 
5. Öveges program  
6. Mezőberényi sportpályán járda- és mozgáskorlátozott rámpa kiépítése (IV/12.) 
7. Egyéb bejelentés 
 
 
332/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a K-17/2012.ÖEP iktatószámú K&H 
Bank Zrt. számlavezetési kondíciók módosítására kiajánlott számlán, alszámlán lévő összeg 
után, O/N BUBOR-1,04%-os ajánlatát azzal fogadja el, hogy a pénztári befizetés jutalék 
meghatározása 25 Ft-ban történjen meg. A bank által tett ajánlat további tartalmát a 
Képviselő-testület elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
333/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a K&H Bank Zrt. által javasolt, 
kamatfixálásra tett ajánlatát nem fogadja el. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
334/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a Mezőberény Város Önkormányzat tulajdonát képező Mezőberény, Hajnal u. 
2-4.sz., 3714/1 hrsz-ú ingatlanból 8736 m2 terület (I-II-III. számú gépház épületegyüttese és a 
régi irodaház. Hozzátartozik a gépház épületegyüttesének déli és északi határfalának 
meghosszabbított vonala és az utcafronti telekhatár által bezárt udvar területe, az azon fekvő 
melléképületek (tároló, kazánház, raktár) eladása érdekében adás-vételi előszerződés 
aláírására vagy szándéknyilatkozat kiadására a Lendon Invest Kft. (Mezőberény, Kossuth tér 
2. sz.) részére.  
A Képviselő-testület az ingatlan eladási árát minimum nettó 25 millió Ft-ban állapítja meg, az 
előszerződés vagy szándéknyilatkozat megkötésekor 1 millió Ft foglaló megfizetése mellett. 
Az ajánlat 2012. október 31-ig érvényes.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
335/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Nagy és Társai Bt. 
Kálmán Fürdő fejlesztésére vonatkozó árajánlatát és felhatalmazza a polgármestert a 
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Tervezési szerződés aláírására a tervező által vállalt 3.580.000 Ft + ÁFA összegben, melynek 
fedezete a 2012. évi költségvetés 1. cím felhalmozási célú kiadások 841403 szakfeladat 
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán Fürdő továbbfejlesztése, meglévő 
hideg és meleg vizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt címen 
szerepel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
336/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 279/2012.(V.02.) sz. határozatát 
azonnali hatállyal visszavonja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
337/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az általa és a Károlyi és Társa Kft. 
között 2006. augusztus 24.-én létrejött adásvételi előszerződést hatálytalannak tekinti és az 
előszerződésben foglalt ingatlan vonatkozásában a Károlyi és Társa Kft.-vel nem kíván 
végleges adásvételi szerződést kötni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntését a Károlyi és Társa Kft.-
vel közölje és az általa befizetett összeg visszafizetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
338/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a TÁMOP 3.1.3-11 azonosítószámú pályázati konstrukció keretében 
benyújtható a „Petőfi Sándor Gimnázium fejlesztésére, természettudományi laboratóriumok 
modernizációja” című pályázati dokumentáció előkészítésére és benyújtására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
339/2012.(V.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a sportpálya lelátójának kivitelezési munkájához kapcsolódóan, a 
térburkolattal rendelkező járda- és mozgáskorlátozott rámpa kiépítésére, maximum bruttó 
750.000 Ft összegben szerződéses kötelezettséget vállaljon, melynek fedezete a 2012. évi 
költségvetés általános tartaléka. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2012.(V.30.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat által fenntartott piacról szóló 21/2004.(VII.05.) MÖK sz. rendelet 
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és az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2012.(V.30.) önkormányzati 

rendelete a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2012.(V.30.) önkormányzati 

rendelete a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeleteinek 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
340/2012.(V.31.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli zárt ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
- K&H Bank Zrt. Mezőberény kötvény kamatfixálására tett ajánlatának megtárgyalása 
 
 
341/2012.(V.31.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezőberény kötvényt érintően, a piaci érték figyelembevételével 1,3% 
alatti, 5 éves időtartamú, kamatfixálásról állapodjon meg a K&H Bank Zrt.-vel.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 

*** 
 
 
342/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 507/2011.(X.13.)sz., 12/2012.(I.30.) sz., 

99/2012.(II.27.) sz., 148/2012.(III.26.) sz., 179/2012.(III.26.) sz., 182/2012.(III.26.) 
sz., 216/2012.(IV.24.) sz., 241/2012.(V.02.) sz., 245/2012.(V.02.) sz., 
265/2012.(V.02.) sz., 266/2012.(V.02.) sz., 273/2012.(V.02.) sz., 291/2012.(V.29.) 
sz., 292/2012.(V.29.) sz., 300/2012.(V.29.) sz., 303/2012.(V.29.) sz., 
304/2012.(V.29.) sz., 305/2012.(V.29.) sz., 306/2012.(V.29.) sz., 307/2012.(V.29.) 
sz., 308/2012.(V.29.) sz., 314/2012.(V.29.) sz., 315/2012.(V.29.) sz., 
319/2012.(V.29.) sz., 325/2012.(V.29.) sz., 326/2012.(V.29.) sz., 328/2012.(V.29.) 
sz., 335/2012.(V.29.) sz., 338/2012.(V.29.) sz., 258/2012.(V.02.) sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. 71/2012.(II.27.) sz. határozat módosítása (intézmények cafetéria juttatása) 
II/3. 72/2012.(II.27.)sz. határozat módosítása (intézmények költségvetésének 

felülvizsgálata) 
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II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III./ Oktatási intézmények beszámolója, jogállásban történő változások 
IV./ Bejelentések 

IV/1. Vízművek Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés kiegészítése 
IV/2. Vagyonrendelet módosítása 
IV/3. Állatok tartásáról szóló rendelet módosítása 
IV/4. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 
IV/5. SzűcsNet Kft.-vel helységbérleti szerződés módosítása 
IV/6. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat SZMSZ-ének módosítása 
IV/7. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása 
IV/8. Jászberénybe utazó hivatalos delegáció 
IV/9. Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása 
IV/10. Evangélikus Egyház kérése parádóhutai ingatlan üzemeltetésére 
IV/11. Városi Közszolgáltató Intézmény létszámbővítési kérelme 
IV/12. Jelzőtábla kihelyezése 
IV/13. Extrém Sport Klub létrehozása – Tízváros Alapítvány 
IV/14. Óvodai engedélykérés maximális létszámtól való eltéréshez (262/2012.(V.02.)sz. 

hat) 
IV/15. Osztály és csoport számok, létszámok alakulása a Mezőberényi Kistérségi 

Általános Iskolában 
IV16. Intézményi átcsoportosítás 
IV/17. Átcsoportosítások 
      IV/18. Petőfi Sándor Gimnázium Alapító Okirat módosítása 
IV/19. Petőfi Sándor Gimnázium Megszüntető Okirata 
IV/20. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okirat módosítása 
IV/21. Csatornahálózatra való rákötési kampányon való részvétel 
IV/22. Belvízrendezési program megállapodása 
IV/23. Mezőberény Hajnal u. 2-4.sz. társasházzá nyilvánítása 
IV/24. 2012. évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos rendeletalkotás 
IV/25. Egyéb bejelentés 
V./ Zárt ülés 
V/1. Beszámoló a 337/2012.(V.29.) sz. határozat végrehajtásáról (Károlyi és Társa Kft.)  
V/2. „Mezőberényért” kötvény tőketartozás deviza neme  
V/3. Petőfi Sándor Gimnázium intézményátadás miatti előirányzat módosítás  
V/4. Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása (DAOP-2.1.1/J-12 pályázat benyújtása) 
V/5. „Békés Megyéért” Kitüntető díj (309/2012.(V.29.) sz. hat.) 
V/6. Gubis Andrásné kérelme 
V/7. „Mezőberényért” kitüntetés adományozása 
V/8.Árajánlat – „A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása” 
V/9. Mezőberényi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának keresete 
V/10. Sárosi Gábor ingatlan vételi kérelme 
V/11. Zabán Imre kérelme 
V/12. Egyéb bejelentés 

 
 
343/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. május 29-i zárt, valamint 
május 31-i rendkívüli zárt ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
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344/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
345/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Befektetőbarát Település Program 
prezentációs bemutatását tudomásul vette.  
 
 
346/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 507/2011.(X.13.)sz., 
12/2012.(I.30.) sz., 99/2012.(II.27.) sz., 148/2012.(III.26.) sz., 179/2012.(III.26.) sz., 
182/2012.(III.26.) sz., 216/2012.(IV.24.) sz., 241/2012.(V.02.) sz., 245/2012.(V.02.) sz., 
265/2012.(V.02.) sz., 266/2012.(V.02.) sz., 273/2012.(V.02.) sz., 291/2012.(V.29.) sz., 
292/2012.(V.29.) sz., 300/2012.(V.29.) sz., 303/2012.(V.29.) sz., 304/2012.(V.29.) sz., 
305/2012.(V.29.) sz., 306/2012.(V.29.) sz., 307/2012.(V.29.) sz., 308/2012.(V.29.) sz., 
314/2012.(V.29.) sz., 315/2012.(V.29.) sz., 319/2012.(V.29.) sz., 325/2012.(V.29.) sz., 
326/2012.(V.29.) sz., 328/2012.(V.29.) sz., 335/2012.(V.29.) sz., 338/2012.(V.29.) sz., 
258/2012.(V.02.) sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
347/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 71/2012.(II.27.) sz. határozatát úgy 
módosítja, hogy a - a zárolás részbeni illetve teljes feloldásának lehetőségét legkésőbb a 2012. 
évi június havi Képviselő-testületi ülésen felül vizsgálja – szövegrész törlésre kerül.   
Felelős: Siklósi István polgármester  
              Önkormányzati intézményvezetők 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
348/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 72/2012.(II.27.) sz. határozatát úgy 
módosítja, hogy a határidő az alábbiakra változik: 2012. novemberi testületi ülés - a 2013. évi 
költségvetési koncepció tárgyalása. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Harmati László a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 
              Önkormányzati intézményvezetők  
Határidő: Intézkedésre azonnal, illetve 2012. novemberi testületi ülés – 2013 évi költségvetési   
                koncepció tárgyalása. 
 
 
349/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
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350/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
2011/2012-es nevelési évről készült beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
351/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola 2011/2012-es nevelési évről készült beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
352/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
2011/2012-es nevelési évről készült beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
353/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Oktatási intézmények 
beszámolója, jogállásban történő változások” napirendi pont „jogállásban történő változások” 
részét későbbi időpontban tárgyalja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 
354/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek 
Zrt-vel 2008. október 13. napján létrejött üzemeltetési szerződés előterjesztés szerinti bérleti 
díjjal kapcsolatos 1. számú kiegészítésével. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Zrt-vel az üzemeltetési szerződés 1. számú kiegészítését aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012. június 30. 
 
 
355/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szűcsnet Kft-vel 2011. december 
28-án kötött szerződés módosításával, mely a Mezőberény Fő út 4-6. szám alatti 
ingatlanrészre vonatkozik, az előterjesztésben foglaltak szerint egyetért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a SzűcsNet Kft-vel a 
szerződés módosítását aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012. június 30. 
 
 
 



112 

356/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az előterjesztésben foglaltak 
szerint, valamint az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Városi Humánsegítő 
és Szociális Szolgálat részére a határozatot küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
357/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. július 28-án megrendezésre 
kerülő „Berény” utónevű települések találkozóján Jászberényben 4 fős delegációval 
képviselteti magát. A delegáció vezetőjeként, Siklósi István polgármestert megbízza, hogy 
erről a szervezőket értesítse és  szervezze meg a város művészeti csoportjának bemutatóját. 
Az utazás költségeit, a maximum 120.000.- Ft-ot ( útiköltség-78.000.-Ft + ÁFA, ajándék, 
ebéd) a 842155 szakfeladat terhére hivatalos városi szintű feladatok finanszirozásának 
keretéből (fedezet biztosítás 841126-0 szakfeladat dologi kiadási előirányzatának emelésére) 
biztosítja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
358/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Parádóhuta, Dobra u. 4. sz. alatti 
üdülőt (hrsz.: 1134) minimum 5 év időtartamra a Petőfi Sándor Gimnázium jogutódjának 
használatába adja. Az 5 év letelte után a meghosszabbítás lehetőségét fenntartja 6 havi 
felmondási idő kikötésével. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 21. 
 
 
359/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy Sándort, a Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy a Petőfi Sándor Gimnázium jogutódjának 
igazgatójával a Mezőberény, Tavasz u. 7. sz. alatti garázs (hrsz.14/2) használati jogának 
átadásáról megállapodást kössön. 
Felelős: Nagy Sándor igazgató 
Határidő: 2012. augusztus 21. 
 
 
360/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részéről igényelt 0,25 fő álláshelyet (gépkocsivezető feladatok ellátása) nem engedélyezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Nagy Sándor igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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361/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részéről igényelt 1 fő (takarítási feladatok ellátása) foglalkoztatás kéréséről az augusztusi 
ülésen dönt.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. augusztusi testületi ülés 
 
 
362/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Széchenyi u. parkolójában a Fábafém volt telephelyével szemben a 
parkoló menetirány szerinti bejáratánál egy „Parkoló” jelzőtáblát helyezzen el, amit „3,5 t 
alatt” táblával egészítsen ki. 
A jelzőtábla beszerzéséről és kihelyezéséről a Városi Közszolgáltató Intézmény a 2012 évi 
költségvetése terhére gondoskodjon. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Nagy Sándor intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
363/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tízváros Alapítvány számára 5 éves 
időtartamra biztosítja a piaccsarnok kihasználatlan részét Extrém Sport Klub működtetésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
364/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tízváros Alapítvány részére nem 
nyújt anyagi támogatást Extrém Sport Klub működtetésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
365/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012-2013. nevelési évre a 
Mezőberényi Kistérségi Óvoda maximális csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi és az óvodai csoportok létszámát, maximális létszám túllépését, az alábbiak szerint 
engedélyezi:  
- Kálvin úti óvodában-kiscsoport 29/29 fő, középső csoport 26/29 fő, nagycsoport 22/29 fő,    
- Kinizsi úti óvodában- középső csoport 25/26 fő, nagycsoport 24/26 fő,  
- Mátyás király úti óvodában- nagycsoport 21/27 fő. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Gubis Andrásné intézményvezető 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
366/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012-2013. tanévben a Mezőberényi 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes 
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Pedagógiai Szakszolgálat részére 35 tanulócsoport, 12 napközis csoport és 1 kollégiumi 
csoport indítását engedélyezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
367/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012-2013. tanévben a Mezőberényi 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat alábbi osztályaiban, a közoktatási törvényben meghatározottak 
szerint, az osztálylétszám túllépését és a létszámokat a következőképpen engedélyezi:  
- 2. a (német nemzetiségi): 25/27 fő;  
- 3. a (német nemzetiségi): 27/29 fő;  
- 3. c (emelt testnevelés): 27/30 fő;  
- 3. d (általános tantervű): 22/28 fő,  
- 3. c (általános tantervű): 21/28 fő;  
- 4. a (német nemzetiségi): 29/33 fő;  
- 4. c (emelt testnevelés): 25/28 fő;  
- 5. c (emelt testnevelés): 29/33 fő;  
- 5. d (általános tantervű): 27/35 fő;  
- 6. c (emelt testnevelés): 29/31 fő;  
- 6. d (általános tantervű): 26/32 fő;  
- 7. c (emelt testnevelés): 29/31 fő;  
- 8. a (német nemzetiségi): 31/32 fő;  
- 8. c (emelt testnevelés): 31/34 fő;  
- 8. d (labdarúgó): 28/31 fő;  
- 8. e (általános tantervű): 25/33 fő.  
A napközis csoportoknak nincs maximális létszámhatára. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
368/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése: 
4.alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
1.4.Bevételi előirányzatán belül az egyéb működési bevételek                
1.4./ Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli:         11.670. eFt-al 
1. Kiadási előirányzatán belül működési kiadások 
1.1. Személyi juttatások előirányzatát megemeli                                         3.058. eFt-al 
1.2. Szociális hozzájárulási adó                                                                      825. eFt-al 
1.3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                             7.787. eFt-al 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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369/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
3. cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül  

Ellátottak pénzbeli juttatásának csökkentése:   8. 782 e Ft 
Ezzel egyidejűleg a  
- személyi juttatások előirányzatának növelése:   2. 651 e Ft 
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának növelése: 1. 131 e Ft 
- felújítási kiadások előirányzatának növelése   5. 000 e Ft 

Felelős: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G igazgató 
Határidő: 2012. június 25. 
 
 
370/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
3. cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül  

Működési bevétel növekedése     100 e Ft 
Dologi kiadások növelése      100 e Ft 

Felelős: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G igazgató 
Határidő: 2012. június 25. 
 
 
 
371/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 63 eFt-tal 
 (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 63 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás  megemeli: 63 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 63 eFt-tal 
 (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
372/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1) 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át                  csökkenti: 598 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát                                                 csökkenti: 598 eFt-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevétel előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                           csökkenti: 598 eFt-tal 
 (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
       6. Támogatás    
       6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át      csökkenti: 598 eFt-tal 
2) 
a) 
2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át               csökkenti: 3263 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások ei-át                                                         csökkenti: 3263 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás: -1741 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó: -471 eFt 
 1.3. Dologi kiadások: -1051 eFt 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevétel előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                        csökkenti: 3263 eFt-tal 
 (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
       6. Támogatás 
       6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  csökkenti  3263 eFt-tal 
b) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevétel előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
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 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                          megemeli: 157 eFt-tal 
 (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                                megemeli: 157 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
373/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                          megemeli: 196 eFt-tal 
 (Időskorúak járadéka) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át megemeli: 196 eFt-
tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás                         megemeli: 196 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át      megemeli: 196 eFt-tal 
 (Időskorúak járadéka) 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                        megemeli: 1220 eFt-tal 
 (Óvodáztatási támogatás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
      6. Támogatás 
       6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 1220 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás                      megemeli: 1220 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
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 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át    megemeli: 1220 eFt-tal 
 (Óvodáztatási támogatás) 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                          megemeli: 237 eFt-tal 
 (Adósságkezelés) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 237 eFt-tal 
 (Adósságkezelés) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
374/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 80850 eFt-tal 
 (Arany János Tehetséggondozó Program) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 80850 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át megemeli: 80850 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás előirányzatát 12902 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó 3563 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát 5593 eFt-tal 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 48492 eFt-tal 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4.2. Felújítások előirányzatát 10300 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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375/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát megemeli: 76 eFt-tal 
 (Vállalkozók kommunális adója) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át  csökkenti: 76 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
376/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./5. Egyéb működési célú kiadások 
 1./5./ Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát               csökkenti: 179 eFt-tal 
 (842155 szf. - Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai) 
 Hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozása 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát                                               megemeli: 179 eFt-tal 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
 végrehajtó igazgatási tevékenysége) szovátai küldöttség utazási kiadására 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
377/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1./3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1./3./ Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 9448 eFt-tal 

(2012. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
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 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 549 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 149 eFt-tal 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 804 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 217 eFt-tal 
2./B alcím: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát  2296 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát  620 eFt-tal 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát  1710 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 462 eFt-tal 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 117 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 32 eFt-tal 
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát  1173 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 317 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 841112 szakfeladat 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 35 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát   9 eFt-tal 
 841126-0 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 451 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 122 eFt-tal 
 841126-1 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 63 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 17 eFt-tal 
 841126-2 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 37 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10 eFt-tal 
 841126-3 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 26 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát   7 eFt-tal 
 841133 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 82 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 22 eFt-tal 
 842421 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 26 eFt-tal 
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 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát   7 eFt-tal 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 70 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
378/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közétkeztetési Központ átadásával 
kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
- Működési bevételi előirányzatát      megemeli     71.003 e Ft-tal 
 Kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatás kiadási előirányzatát   megemeli 8.533 e Ft-tal 
- Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát megemeli 2.304 e Ft-tal 
- Dologi kiadási előirányzatát    megemeli      60.166 e Ft-tal 
ezzel egyidejűleg  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi létszámváltozásról 
rendelkezik: 
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény létszámát megemeli: 
Engedélyezett dolgozói létszám 20,845 Fő 
Átlagos statisztikai állományi létszám (5 hónapra)  8,65 fő 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium létszámát csökkenti 
Engedélyezett dolgozói létszám 20,845 Fő 
Átlagos statisztikai állományi létszám (5 hónapra)  8,65 fő  
Felelős: Siklósi István polgármester 
    Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 

   Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor  
 
 
379/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közétkeztetési Központ átadásával 
kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
2.1. Működési célú tartalékok ei-át  csökkenti: 1058 eFt-tal 

ezzel egyidejűleg  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át megemeli: 1058 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át  megemeli: 1058 eFt-tal 
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 (Intézményfinanszírozás) 
ezzel egyidejűleg  
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatás kiadási előirányzatát megemeli 597 e Ft-tal 
- Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát megemeli      161 e Ft-tal 
- Felhalmozási kiadási előirányzatát    megemeli             300 e Ft-tal 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi létszámváltozásról 
rendelkezik: 
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény létszámát megemeli: 
Engedélyezett dolgozói létszám 1 fő 
Átlagos statisztikai állományi létszám (5 hónapra)  0,367 fő 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium létszámát csökkenti: 
Engedélyezett létszám:1 fő 
Átlagos statisztikai állományi létszám (5 hónapra): 0,367 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor  
 
 
380/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.1. Működési bevételek ei-át csökkenti: 71003 eFt-tal 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át csökkenti: 77376 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások ei-át csökkenti: 148379 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás:  -52892 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó: -14282 eFt 
 1.3. Dologi kiadások: -81205 eFt 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  csökkenti: 77376 eFt-tal 

(Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át megemeli: 77376 eFt-tal 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi létszámváltozásról 
rendelkezik: 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium létszámát csökkenti 2012. augusztus 20-tól 
Engedélyezett létszám: 84 fő 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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381/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 322/2012.(V.29.) sz. határozatot 
visszavonja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
382/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át                  csökkenti: 533 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
ezzel egyidejűleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./3. Dologi kiadások előirányzatát                                                csökkenti: 533 eFt-tal 
 (Honlap karbantartása) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                                megemeli: 533 eFt-tal 

ezzel egyidejűleg  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át              csökkenti: 533 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
383/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium Alapító 
Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, valamint az egységes szerkezetű 
Alapító Okiratot elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012. július 10. 
 
 
 
384/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
Megszüntető Okiratát elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Megszüntető 
Okiratról szóló határozatot, valamint a  Megszüntető Okiratot a Magyar Államkincstár részére 
küldje meg 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
385/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, valamint az egységes 
szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012. július 10. 
 
 
386/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek 
Zrt. csatornarákötési kampány kezdeményezésével. 
Mezőberény Város Önkormányzata csatlakozik a Békés Megyei Vízművek Zrt által 
meghirdetett kampányhoz és a településen 2012. június 29-től 2012. szeptember 30-ig 
csatornarákötési kampányt hirdet a mezőberényi fogyasztók (lakosok) részére. 
Azon fogyasztók részére, akiknek nem áll rendelkezésükre közvetlen rákötési lehetőség, 
ezáltal a rákötéshez tervek szükségesek, azon fogyasztók részére a 3 hónapos kampány akkor 
kezdődik, amikor a Békés Megyei Vízművek Zrt. által elkészíttetett tervek a fogyasztók felé 
ingyenes biztosításának lehetősége adott lesz. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Zrt.-t, valamint a lakosságot (fogyasztókat) a csatornarákötési kampányon való 
részvételről értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012. június 29. 
 
 
387/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi szempontok 
alapján a talajterhelési díjról szóló 50/2004.(XII.20.) MÖK számú rendelet módosításra 
kerüljön: 

- díjmentességek, díjkedvezmények felülvizsgálata 
- kerti csappal rendelkezők részére díjkedvezmény, díjmentesség biztosítása 
- 2012. december 31-ig csatornarákötők részére 2012. évre díjmentesség, vagy 

díjkedvezmény biztosítása 
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, hogy a talajterhelési díjról 
szóló 50/2004.(XII.20.) MÖK számú rendelet módosítását testületi döntésre előkészítse. 
Felelős: dr. Földesi Szabolcs jegyző   
Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
 
388/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a „Belvízrendezés az 
élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a 
csatlakozó társulati csatornán I. ütem” Konzorciumi Megállapodás módosításához, amelynek 
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értelmében az önkormányzat részére megküldött dokumentumokat, határozatokat a 
polgármester által aláírva és faxon megküldve is érvényes jognyilatkozatnak, azaz 
szavazatnak kell tekinteni azzal, hogy amennyiben a faxon történő szavazás nem sikeres, 
akkor a személyes megjelenés mellett lehet érvényes szavazatot tenni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Konzorciumi 
Megállapodás határozatban foglalt tartalmú módosítását aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
389/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete vállalja a „Belvízrendezés az élhetőbb 
településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó 
társulati csatornán I. ütem” Konzorciumi Megállapodás kapcsán az ÁFA kompenzációval 
megnövekedett önerő, mint többlet önerő összegének az általános tartalék terhére történő 
viselését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Konzorciumi 
Megállapodás határozatban foglalt tartalmú módosítását aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
390/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb 
településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó 
társulati csatornán I. ütem” fejlesztéshez kapcsolódóan kiadja Mezőberény Város 
Önkormányzatot terhelő önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatát. 
 Amennyiben az önerőalapból a pályázathoz kapcsolódó önerő megtérítésre kerül, akkor 
annak igazolásával egyidejűleg a Képviselő-testület rendelkezésre bocsátja Mezőberény 
Város Önkormányzatot terhelő önerő összegét. 
Amennyiben az önerő fedezete pályázati forrásból nem kerül biztosításra, akkor a Képviselő-
testület a teljesítésigazolással leigazolt munkarészek elvégzésével egyidejűleg, a vállalkozói 
kifizetés kezdeményezésekor bocsátja az aktuális kifizetéshez arányosított önerőt a 
konzorcium rendelkezésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az önerő rendelkezésre 
állásáról szóló nyilatkozat kiadására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
391/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonában álló Mezőberény, 
Hajnal u. 2-4. szám, 3714/1 hrsz. alatti ingatlant társasházzá kívánja nyilvánítani. 
Felhatalmazza a polgármestert a társasházzá nyilvánítással kapcsolatos ügyintézésre.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
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392/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
javaslata alapján dönt a TÁMOP - 3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázaton 
való részvételről. 
 
 
393/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó támogatja a 
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részvételét a TÁMOP - 3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák 
fejlesztése” című pályázaton. 
Felhatalmazza a polgármestert fenntartói támogató nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Öreg István intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
394/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a zárt ülés napirendjét az alábbi 
sorrendben tárgyalja meg: 
 1. Mezőberényi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának keresete 
 2. Petőfi Sándor Gimnázium intézményátadás miatti előirányzat módosítás 
 3. Beszámoló a 337/2012.(V.29.) sz. határozat végrehajtásáról (Károlyi és Társa Kft.) 
 4. „Mezőberényért” kötvény tőketartozás deviza neme  
 5. Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása (DAOP-2.1.1/J-12 pályázat benyújtása) 
 6. „Békés Megyéért” Kitüntető díj (309/2012.(V.29.) sz. hat.) 
 7. Zabán Imre kérelme 
 8. Sárosi Gábor ingatlan vételi kérelme 
 9. Gubis Andrásné kérelme 
10. „Mezőberényért” kitüntetés adományozása 
11. Árajánlat – „A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása” 
12. Egyéb bejelentés 
 
 
395/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Református 
Egyházközség Lelkészi Hivatala által küldött keresetlevelet, az ügy iratait, valamint 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete keresetlevélben foglaltakra vonatkozó 
nyilatkozatát továbbítja az illetékes Gyulai Törvényszékhez. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
396/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a Petőfi Sándor Gimnázium 391-
11/2012. ikt. számú kérelmére hivatkozva: a végkielégítésre vonatkozóan az alábbi 
előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
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2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                            csökkenti: 8148 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át            megemeli: 8148 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át               megemeli: 8148 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
ezzel egyidejűleg  
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás előirányzatát                                             megemeli: 6416 eFt-tal 
  - Végkielégítés címén: 6416 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát                              megemeli: 1732 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
397/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a Petőfi Sándor Gimnázium 391-
11/2012. ikt. számú, illetve a 3462-2/2012. ikt. számú kérelmére hivatkozva: 
szabadságmegváltás címén az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                              csökkenti: 1265 eFt-tal 

ezzel egyidejűleg  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át            megemeli: 1265 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át               megemeli: 1265 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
ezzel egyidejűleg  
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás előirányzatát                                             megemeli:  996  eFt-tal 
  - Szabadságmegváltás címén: 1078 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát                             megemeli:  269  eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
398/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete fenntartja a 337/2012.(V.29.)sz. 
határozatát, az önkormányzat és a Károlyi és Társa Kft. között 2006. augusztus 24.-én létrejött 
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adásvételi előszerződést hatálytalannak tekinti és az előszerződésben foglalt ingatlan 
vonatkozásában a Károlyi és Társa Kft.-vel nem kíván végleges adásvételi szerződést kötni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
399/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Kereskedelmi és Hitel Bank által birtokolt „Mezőberény kötvény” 
tőketartozás deviza nemére – melyet a képviselő-testület HUF-ban tekint – vonatkozóan 
további tárgyalásokat folytasson a Bank illetékeseivel.  
Felhatalmazást kap a polgármester, hogy szükség esetén a tárgyalásokhoz szakjogász 
segítségét vegye igénybe. 
Amennyiben további intézkedések vállnak szükségessé, azokról a képviselő-testület hoz 
döntést. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, de legkésőbb a 2012. augusztusi testületi ülés” 
 
 
400/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a 341/2012.(V.31.)sz. 
határozatát, mely a Mezőberény kötvényt érintően, a piaci érték figyelembevételével 1,3% 
alatti, 5 éves időtartamú, kamatfixálásról rendelkezik.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármester, kérjen új ajánlatot a 
Kereskedelmi és Hitel Banktól. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, 
 
 
401/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 
azonosítószámú pályázati konstrukció keretében benyújtandó „Wenckheim-Fejérváry kastély 
felújítása” című pályázat előkészítésére és határidőre történő benyújtására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
 
402/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DAOP-2.1.1/J-12 kiírásra 
benyújtandó a pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével az 
EUbility Kft. (1138 Budapest, Úszódaru u. 1. Ü-10.) és Magyar Kastélyprogram Nonprofit 
Kft. (1054 Budapest, Báthory u. 8.) konzorciumot bízza meg, melynek fedezetét – nettó 
3.937.008,- + ÁFA = bruttó 5.000.000,- Ft – a 2012. évi költségvetése elkülönített tartalék 
terhére biztosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
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403/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DAOP-2.1.1/J-12 kiírásra 
benyújtandó a pályázathoz szükséges Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével 
az Opti-Plan Kft.-t (5520 Szeghalom, Bethlen u. 18.) bízza meg, melynek fedezetét – nettó 
5.850.000,- Ft- + ÁFA = bruttó 7.429.500,- Ft – a 2012. évi költségvetése elkülönített tartalék 
terhére biztosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
 
404/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete "Békés Megyéért" kitüntetésre 2012. 
évben nem kíván javaslatot tenni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
405/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete forráshiány miatt nem tud anyagi 
támogatást (rendkívüli segélyt) nyújtani Zabán Imre (Mezőberény, Rákóczi sgt. 16. sz.) 
részére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
406/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Mezőberény, belterület 767 hrsz.-ú ingatlant nem kívánja 
értékesíteni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
407/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gubis Andrásné (Lakcím: 5650 
Mezőberény, Deák Ferenc utca 63.) közalkalmazotti jogviszonyát 2012. szeptember 30. 
nappal, közös megegyezéssel megszünteti, két havi (2012. augusztus 1-től, 2012. szeptember 
30-ig) munkavégzés alóli felmentéssel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
408/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gubis Andrásné (Lakcím: 5650 
Mezőberény, Deák Ferenc utca 63.) közalkalmazottat több évtizedes vezetői és óvónői 
munkája elismeréseként, 950.000,- Ft jutalomban részesíti, melynek kifizetéséhez a 
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Mezőberényi Kistérségi Óvoda Költségvetésében 1.207.000,- Ft összeget biztosít, a 2012. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére. A kifizetés 2012. június 30. nappal történik.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
409/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, a „Mezőberényért” 
kitüntetés titkos szavazással történő odaítélése 2012. évben csak egy személy részére 
történjen.  
 
 
410/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberényért” kitüntetés 
adományozásáról titkos szavazással történő odaítéléshez az alábbi szavazási menetet 
határozza meg: 
- a szavazás kétfordulós lesz, amennyiben egy jelöltre a képviselő-testület tagjai minősített 

többségben (7 szavazat) „igen”-nel szavaznak, 2012. évben annak a részére kerül a 
„Mezőberényért” kitüntetés adományozásra; 

- abban az esetben, ha nem kapja meg egyik jelölt sem a képviselő-testület tagjai „igen” 
szavazatának minősített többségét (7 szavazat), ismételten szavazásra kerül sor, és a II. 
fordulóban az első fordulóban kettő, legtöbb szavazatot kapott jelölt neve kerül fel a 
szavazólapra 

- abban az esetben, ha a második körben sem kapja meg egyik jelölt sem a képviselő-testület 
tagjainak minősített többségű szavazatát, a szavazás eredménytelen, és 2012. évben nem 
kerül sor „Mezőberényért” kitüntetés adományozására. 

 
 
411/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
„Mezőberényért” kitüntetés adományozásáról titkos szavazással történő odaítéléshez a három 
jelölt neve –Dr. Kovács József, Phd. Dr. Kugler József, Dr. Nádházi Jánosné - felkerüljön a 
szavazólapra.  
 
 
412/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként 
megállapította, hogy a „Mezőberényért” kitüntetés adományozásáról szóló szavazás I. 
fordulója eredménytelen volt, a második fordulóban Phd. Dr. Kugler József és Dr. Nádházi 
Jánosné neve kerül fel a szavazólapra.  
 
 
413/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a II. fordulós titkos szavazás 
eredményeként megállapította, hogy a „Mezőberényért” kitüntetés adományozásáról szóló 
szavazás nem volt eredményes, mert egyik jelölt sem kapta meg a minősített többségi 
szavazatot, ezért 2012. évben nem kerül sor „Mezőberényért” kitüntetés adományozására. 
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414/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „A mezőberényi sportpálya 
tribünjének felújítása” megnevezésű beruházás kivitelezésére érkezett irreálisan alacsony ár 
miatt nem fogadja el a Tóth Műhely Kft. (Mezőberény, Kinizsi u. 4. sz.), valamint a Winter 
András egyéni vállalkozó (Mezőberény, Köröstarcsai út 26.) által benyújtott ajánlatokat.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
415/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy „A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása” megnevezésű 
beruházás kivitelezése érdekében, minőségi anyagok használatával, a jelenleginél reálisabb, új 
árajánlatokat kérjen, azzal, hogy a munka 2012. augusztus 31-ig készüljön el, és kösse meg a  
szerződést a munka elvégzésére  maximálisan a „Közösségi terek kialakítása és funkciónális 
hasznosítás” című pályázat támogatási összeg keretéig.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
416/2012.(VI.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette Siklósi István 
polgármester tájékoztatását, miszerint 2012. július hónapra 5 nap szabadság igényét 
bejelentette.  
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2012.(VI.26.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007.(VI.19.) sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2012.(VI.26.) önkormányzati 

rendelete az állatok tartásáról szóló 49/2005.(XI.28) MÖK sz. rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2012.(VI.26.) önkormányzati 

rendelete az állatok tartásáról szóló 49/2005.(XI.28) MÖK sz. rendelet módosításáról szóló 
5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2012.(VI.26.) önkormányzati 

rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2012.(II.28.) önkormányzati 
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2012.(VI.26.) önkormányzati 

rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2012.(II.28.) önkormányzati 
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2012.(VI.26.) önkormányzati 

rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2012.(I.31.) 
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önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2012.(VI.26.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.27.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/2012.(VI.26.) önkormányzati 

rendelete a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről 
 
 

*** 
 
 
417/2012.(VII.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 
Nyílt ülés:  
1./ Egyes oktatási-nevelési, valamint jóléti célokat szolgáló ingatlanok üzemeltetésének 

átadása  
2./ Pályázat napelemek kialakítása piaccsarnok és sportcsarnok tetején  
Zárt ülés:        
1./  Kötvénykamat fixálása 
2./ Árajánlat Mezőberény 15/A., Boldisháti holtág melletti erdőrész (nyárfás) lábon történő 

megvásárlására 
3./ Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. kérelme 
4./ Egyéb bejelentés 
 
 
418/2012.(VII.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette Siklósi István 
polgármester tájékoztatását az egyes oktatási-nevelési, valamint jóléti célokat szolgáló 
ingatlanok üzemeltetésének átadása tárgyában történt intézkedésekről, arról, hogy a 
Kormányhivatal még nem adta ki állásfoglalását, hogy a tervezett intézkedések nem 
ellentétesek a Békés megyei közoktatás fejlesztési koncepcióval. 
 
 
419/2012.(VII.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a várhatóan 2012 őszén ismételten megjelenő „Helyi hő, hűtési és villamos 
energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázat teljes körű 
előkészítésére (tervezés, engedélyezés, stb.) és határidőre történő benyújtására, melynek 
fedezetét a 2012. évi költségvetése elkülönített tartalék terhére biztosítja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: megjelenő pályázati felhívás szerint 
 
 
 
420/2012.(VII.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy jelenleg nem 
kíván élni a K&H Bank Zrt. által javasolt kamatfixálás lehetőségével. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
421/2012.(VII.10.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, kössön szerződést Sajti Imre erdésztechnikus vállalkozóval (Csökmő, Táncsics 
u. 7.sz.) a Mezőberény 15/A. erdőrészlet fakivágására és újratelepítésére, lehetőség szerint a 
megajánlott ár magasabb összegben történő meghatározását elérve. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
422/2012.(VII.10.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 610/2011.(XI.28.)sz. határozatát 
annyiban módosítja, hogy a 2011. december 19-én a Família Élelmiszeripari és Kereskedelmi 
Kft.-vel (Mezőberény, Hajnal u. 6. sz.) kötött adásvételi szerződésben is meghatározott, 
3714/1. hrsz-ú ingatlan vételár megfizetésének 2012. június 30-i végső dátumát 2012. július 
31-vel határozza meg. A 16.400.000,- Ft vételárból még fennmaradó 10.000.000,- Ft + ÁFA 
megfizetését az alábbi ütemezésben elfogadja: 5.000.000 Ft + ÁFA összeg 2012. július 15-ig, 
5.000.000,- Ft + ÁFA összeget 2012. július 31. napjáig kerül rendezésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
423/2012.(VII.31.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Vagyoni ügyek – ingatlanok üzemeltetésének átadása 
2./ Konyha feladatellátásához kapcsolódó gépjárművek átadása a Városi Közszolgáltató 
Intézmény részére 
3./ Bejelentések: 
 - Tribün felújítása 
 - Konyha átadása 
 - Tájékoztatás a vasúti felüljáró építési munkálatairól 
 
 
424/2012.(VII.31.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. augusztus 1. nappal a Városi 
Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adja az alábbi ingatlanokat:  
a) a 3125 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Martinovics u. 25. szám alatt található 

tornaterem és sportudvar,  
b) a 2413 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Luther tér 1. szám alatt található iskola és 

sportcsarnok társasházzá való nyilvánításával, és az így létrejövő 2413/A/1. hrsz-ú 
ingatlan,  

c) a 14 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Petőfi út. 14. sz. alatti kollégium, valamint 
konyha telekmegosztásával, az így létrejövő 14/2. hrsz-ú ingatlan (5650 Mezőberény, 
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Tavasz u. 7.), valamint a 14/1. hrsz-ú ingatlan társasházzá alapításával kialakult 14/1/A/2. 
hrsz-ú ingatlan, 

d) a 3675 hrsz-ú, 2141 m2 nagyságú, Mezőberény, Liget tér 5. sz. alatti ingatlan – egységes 
pedagógiai szolgálat –,  

e) a 3385 hrsz-ú, 484 m2 nagyságú, Tessedik tér 1. sz. alatti ingatlan – zeneiskolai épület. 
A feladat illetve a létszám az a), b), d), e) pontok esetében nem kerül átadásra, csak az 
ingatlanvagyon kezelése. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert és az érintett intézmények 
vezetőit, hogy az üzemeltetés átadásához, és a feladat megszervezéséhez szükséges 
feladatokat ellássák. Felhatalmazást ad az intézmények közötti háromoldalú szerződések 
megkötésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester, érintett intézmények vezetői 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
425/2012.(VII.31.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ fenntartója hozzájárul, hogy a 293/2012.(V.29.)sz. 
határozatával jogutódként a Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adott 14/1/A/2 hrsz-
ú, a Mezőberény Petőfi út 14.sz alatt található Közétkeztetési Központ üzemeltetéséhez 
kapcsolódó – jelenleg a Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ 
tulajdonában levő – IKY-458 forgalmi rendszámú PEUGEOT BOXER 290 C HD 
gyártmányú tehergépkocsi, valamint a HAZ-744 forgalmi rendszámú PEUGEOT BOXER 
FURGON gyártmányú tehergépkocsi ingyenes vagyonátruházással a Városi Közszolgáltató 
Intézmény tulajdonába kerüljön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándort, a Városi Közszolgáltató intézmény 
vezetőjét az ingyenes vagyonátruházási szerződések megkötésére, valamint a gépjárművek 
átruházásához kapcsolódó egyéb ügyintézésre. 
Felelős: Nagy Sándor, a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
 Szilágyi Tibor, a Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ 

igazgatója 
Határidő: 2012.augusztus 1. 
 
 

*** 
 
 
426/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 57/2012.(II.10.)sz., 103/2012.(II.27.) sz., 

139/2012.(III.26.) sz., 140/2012.(III.26.) sz., 147/2012.(III.26.) sz., 
170/2012.(III..26.) sz., 172/2012.(III..26.) sz., 178/2012.(III..26.) sz., 
217/2012.(IV.24.) sz.,  242/2012.(V.02.) sz., 243/2012.(V.02.) sz., 244/2012.(V.02.) 
sz., 261/2012.(V.02.) sz., 276/2012.(V.02.) sz., 278/2012.(V.02.) sz., 
287/2012.(V.29.) sz., 297/2012.(V.29.) sz., 298/2012.(V.29.) sz., 299/2012.(V.29.) 
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sz., 311/2012.(V.29.) sz., 312/2012.(V.29.) sz., 313/2012.(V.29.) sz., 
316/2012.(V.29.) sz., 318/2012.(V.29.) sz., 321/2012.(V.29.) sz., 323/2012.(V.29.) 
sz., 324/2012.(V.29.) sz., 327/2012.(V.29.) sz., 332/2012.(V.29.) sz., 
350/2012.(VI.25.) sz., 351/2012.(VI.25.) sz., 352/2012.(VI.25.) sz., 
354/2012.(VI.25.) sz., 355/2012.(VI.25.) sz., 356/2012.(VI.25.) sz., 
357/2012.(VI.25.) sz., 358/2012.(VI.25.) sz., 360/2012.(VI.25.) sz., 
362/2012.(VI.25.) sz., 364/2012.(VI.25.) sz., 365/2012.(VI.25.) sz., 
366/2012.(VI.25.) sz., 367/2012.(VI.25.) sz., 368/2012.(VI.25.) sz., 
369/2012.(VI.25.) sz., 370/2012.(VI.25.) sz., 371/2012.(VI.25.) sz., 
372/2012.(VI.25.) sz., 373/2012.(VI.25.) sz., 374/2012.(VI.25.) sz., 
375/2012.(VI.25.) sz., 376/2012.(VI.25.) sz., 377/2012.(VI.25.) sz., 
382/2012.(VI.25.) sz., 383/2012.(VI.25.) sz., 384/2012.(VI.25.) sz., 
385/2012.(VI.25.) sz., 386/2012.(VI.25.) sz., 388/2012.(VI.25.) sz., 
389/2012.(VI.25.) sz., 390/2012.(VI.25.) sz., 395/2012.(VI.25.) sz., 
396/2012.(VI.25.) sz., 397/2012.(VI.25.) sz., 398/2012.(VI.25.) sz., 
399/2012.(VI.25.) sz., 404/2012.(VI.25.) sz., 405/2012.(VI.25.) sz., 
406/2012.(VI.25.) sz., 414/2012.(VI.25.) sz., 415/2012.(VI.25.) sz., 
421/2012.(VII.10.) sz., 422/2012.(VII.10.)sz., 424/2012.(VII.31.) sz., 
425/2012.(VII.31.) sz., 180/2012.(III.26.) sz., 181/2012.(III.26.) sz.,   
238/2012.(V.02.) sz., 152/2012.(III.26.) sz., 153/2012.(III.26.) sz., 393/2012.(VI.25.) 
sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Mezőberény Város Kulturális Koncepciója 2004-2009. érvényben tartása 
(57/2011.(I.31.) sz. hat.) 

II/3. Tájékoztatás a 2011/2012. évi tavaszi érettségiről a Petőfi Sándor Gimnáziumban 
(257/2012.(V.02.) sz. hat.) 

II/4. Városi Közszolgáltató Intézmény által igényelt 1 fő foglalkoztatása 
(361/2012.(VI.25.) sz. hat.) 

II/5. Belvízrendezési program – áfa kompenzáció (389/2012.(VI.25.) sz. hat.) 
II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről (június, július hónap) 

III./ Beszámoló Mezőberény Város 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
         III/1. Átcsoportosítások 

III/2. 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás 
III/3. Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 

IV./ A 2013. évi szemétszállítás és a közterületek rendben tartásának kérdései 
V./ Ifjúsági koncepció (338/2011.(VI.27.) sz. hat.) 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Talajterhelési díjkedvezmények, mentességek felülvizsgálata 
VI/2. Polgármester Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek és az etikai 

eljárás szabályai 
VI/3. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtár egyes könyveinek természetes 

elhasználódás miatti törlési jegyzékeinek tudomásul vétele   
VI/4. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kérelme 
VI/5. A 2012. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi 

kapcsolatok pályázat alapítványi támogatása 
VI/6. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
VI/7. NIF Zrt. kérelme 
VI/8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről, valamint a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletek módosítása 
VI/9. Intézményi átcsoportosítás  
VI/10. Önkormányzat SZMSZ részét képező Szakfeladat-rend módosítás 
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VI/11. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
VI/12. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
VI/13. Társulási megállapodások módosítása 
VI/14. Mezőberényi Szlovákok Szervezetének kérelme 
VI/15. Beruházások saját forrásának kötvény bevételből történő biztosítása (sürgősséggel) 
VI/16. Beruházás kötvény bevételből történő biztosítása (sürgősséggel) 
VI/17. Egyéb bejelentés 

- kastélyhoz kapcsolódó pályázatról tájékoztatás 
- strand nyitva tartásának meghosszabbítása 

VII. Zárt ülés 
VII/1. Vételi ajánlat Mezőberény zártkert ingatlanokra (4891, 4892 hrsz.) 
VII/2. Csárdaszállás Agrár Rt. 
VII/3. Telekrész eladása a Lendon Invest Kft. részére 
VII/4. Geotermikus fűtési rendszer üzemeltetése 
VII/5. Nagy Sándor továbbtanulási kérelme 
VII/6. A Mezőberényi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának fellebbezése 

köztemetés ügyben 
VII/7. Egyéb bejelentés 
           -  Együttműködés turisztikai projektben 

 
 
427/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. június 25-i zárt, július 10-i 
rendkívüli nyílt valamint zárt, és a július 31-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
428/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
429/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 57/2012.(II.10.)sz., 
103/2012.(II.27.) sz., 139/2012.(III.26.) sz., 140/2012.(III.26.) sz., 147/2012.(III.26.) sz., 
170/2012.(III..26.) sz., 172/2012.(III..26.) sz., 178/2012.(III..26.) sz., 217/2012.(IV.24.) sz.,  
242/2012.(V.02.) sz., 243/2012.(V.02.) sz., 244/2012.(V.02.) sz., 261/2012.(V.02.) sz., 
276/2012.(V.02.) sz., 278/2012.(V.02.) sz., 287/2012.(V.29.) sz., 297/2012.(V.29.) sz., 
298/2012.(V.29.) sz., 299/2012.(V.29.) sz., 311/2012.(V.29.) sz., 312/2012.(V.29.) sz., 
313/2012.(V.29.) sz., 316/2012.(V.29.) sz., 318/2012.(V.29.) sz., 321/2012.(V.29.) sz., 
323/2012.(V.29.) sz., 324/2012.(V.29.) sz., 327/2012.(V.29.) sz., 332/2012.(V.29.) sz., 
350/2012.(VI.25.) sz., 351/2012.(VI.25.) sz., 352/2012.(VI.25.) sz., 354/2012.(VI.25.) sz., 
355/2012.(VI.25.) sz., 356/2012.(VI.25.) sz., 357/2012.(VI.25.) sz., 358/2012.(VI.25.) sz., 
360/2012.(VI.25.) sz., 362/2012.(VI.25.) sz., 364/2012.(VI.25.) sz., 365/2012.(VI.25.) sz., 
366/2012.(VI.25.) sz., 367/2012.(VI.25.) sz., 368/2012.(VI.25.) sz., 369/2012.(VI.25.) sz., 
370/2012.(VI.25.) sz., 371/2012.(VI.25.) sz., 372/2012.(VI.25.) sz., 373/2012.(VI.25.) sz., 
374/2012.(VI.25.) sz., 375/2012.(VI.25.) sz., 376/2012.(VI.25.) sz., 377/2012.(VI.25.) sz., 
382/2012.(VI.25.) sz., 383/2012.(VI.25.) sz., 384/2012.(VI.25.) sz., 385/2012.(VI.25.) sz., 
386/2012.(VI.25.) sz., 388/2012.(VI.25.) sz., 389/2012.(VI.25.) sz., 390/2012.(VI.25.) sz., 
395/2012.(VI.25.) sz., 396/2012.(VI.25.) sz., 397/2012.(VI.25.) sz., 398/2012.(VI.25.) sz., 
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399/2012.(VI.25.) sz., 404/2012.(VI.25.) sz., 405/2012.(VI.25.) sz., 406/2012.(VI.25.) sz., 
414/2012.(VI.25.) sz., 415/2012.(VI.25.) sz., 421/2012.(VII.10.) sz., 422/2012.(VII.10.)sz., 
424/2012.(VII.31.) sz., 425/2012.(VII.31.) sz., 180/2012.(III.26.) sz., 181/2012.(III.26.) sz.,   
238/2012.(V.02.) sz., 152/2012.(III.26.) sz., 153/2012.(III.26.) sz., 393/2012.(VI.25.) sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
430/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény Város Kulturális Koncepciója 
dokumentumot 2013. évi módosításig érvényben tartja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
             Körösi Mihály Okt. és Kult. Biz. elnök 
Határidő: 2013. december 31. 
 
 
431/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Petőfi Sándor 
Gimnázium 2011/2012. évi tavaszi érettségiről szóló tájékoztatást.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: augusztus 27. 
 
 
432/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem engedélyezi a Városi 
Közszolgáltató Intézmény részére az igényelt 1 fő álláshelyet (takarítási feladatok ellátására). 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
433/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete vállalja a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 
azonosító számú, „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési 
program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című 
projekthez kapcsolódó áfa kompenzáció kapcsán szükséges 2.540.000 Ft többlet önerő 
finanszírozását, az általános tartalék terhére. 
A Képviselő-testület visszavonja a 389/2012.(VI.25.) sz. határozatát, és felhatalmazza Siklósi 
István polgármestert, hogy a meghozott döntésről az érintetteket értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
434/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, június-július hónapokban, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
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435/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 3203 eFt-tal 
 (2011. évi normatíva elszámolás után járó pótigény) 
 /Békési Kistérségi Társulástól/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                              megemeli: 3203 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                             megemeli: 26 eFt-tal 
 (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
 /Békési Kistérségi Társulás: kistérségi normatíva változás miatt/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                                  megemeli: 26 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
436/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át csökkenti: 1000 eFt-tal 
 (370000-7 szakf. – Szennyvízhálózati 
 rekonstrukciós munkák elvégzése) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 1000 eFt-tal 
 (370000-6 szakf. –  Ivóvíz-hálózati 
 rekonstrukciós munkák elvégzése) 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 35 eFt-tal 
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 (DAOP 2009/3.2.1. Buszváró, buszöblözet kialakítása 
 421100-1 szakfeladat - Közösségi közlekedés fejlesztése) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át  csökkenti: 35 eFt-tal 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át csökkenti: 100 eFt-tal 
 (8414031-23 szakf. – Város-, községgazd. m.n.s. szolg. 
 Telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetés) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 100 eFt-tal 
 (8414031-23 szakf. – Város-, községgazd. m.n.s. szolg. 
 Telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetés) 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 1300 eFt-tal 
 (841403-29 szakf. Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok 

épületének tetőfelületén napelemek telepítése) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 5. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 5.1. Fejlesztési célú tartalék ei-át csökkenti: 1300 eFt-tal 
 (Zárolt kötelezettséggel terhelt tartalék) 
E) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4./2. Felújítások ei-át csökkenti: 600 eFt-tal 
 (841403-4 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg. 
 BM. Vízművek Zrt. Hálózat karbantartás – felújítás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 600 eFt-tal 
 (841403-4 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg. 
 BM. Vízművek Zrt. Hálózat karbantartás) 
F) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át csökkenti: 550 eFt-tal 
 (841403-5 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg 

Geotermikus energia felhasználásra pályázati saját erő) 
és ezzel egyidejűleg: 

1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 550 eFt-tal 
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 (841403-5 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg 
Geotermikus energia felhasználásra pályázati saját erő) 

G) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 20 eFt-tal 

4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 2000 eFt-tal 
 (853000 szakf. PSG természettudományos labor kialakítása) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át  csökkenti: 2020 eFt-tal 
H) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át csökkenti: 1200 eFt-tal 

 (8904431-1 Közfogl. mintaprogram - Mezőgazdaság) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4./1. Beruházások ei-át megemeli: 1200 eFt-tal
 (8904431-1 Közfogl. mintaprogram - Mezőgazdaság) 

I) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatások ei-át csökkenti: 1100 eFt-tal 

 (8904431-4 Közfogl. mintaprogram - Erdő) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 1100 eFt-tal 

 (8904431-4 Közfogl. mintaprogram - Erdő) 
J) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 2. Felhalmozási bevételek 
 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
 2.1./ Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése ei-át csökkenti: 30894 eFt-tal 
 (841126-0 szakf. Önk. és társ. ált. végr. ig. tev.) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 2. Felhalmozási bevételek 
 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
 2.1./ Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése ei-át megemeli: 30894 eFt-tal 
 (841154-0 szakf. Az önkormányzati vagyonnal 

való gazdálkodással kapcsolatos feladatok) 
K) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.1. Működési bevételek ei-át megemeli: 562 eFt-tal 
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 (421100-5 szakf. Városközpont rehabilitációja 
 Kamatbevétel átvezetése) 

és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli: 562 eFt-tal 
 (421100-5 szakf. Városközpont rehabilitációja 

 Kamatbevétel átvezetése) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
437/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1./3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1./3./ Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 1 eFt-tal 

(2012. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1. Működési kiadások 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát megemeli:1 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
438/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                              megemeli: 4 eFt-tal 
 (Időskorúak járadéka) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 4 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás  megemeli: 4 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
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 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 4 eFt-tal 
 (Időskorúak járadéka) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
439/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 25 eFt-tal 
 (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 25 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás  megemeli: 25 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 25 eFt-tal 
 (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
440/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1./3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1./3./ Központosított előirányzatok ei-át    megemeli:3638 eFt-tal 

(Prémiumévek program) 
 /841901 szakfeladat/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1./4. Egyéb működési bevételek 
 1./4./ Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát    csökkenti: 3638 eFt-tal 

(Prémiumévek program) 
/841901 szakfeladat/ 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
441/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 3564 eFt-tal 
 (Gyermekszegénység elleni program 
 keretében nyári étkeztetés) 
 /841901 szakf./ 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát  megemeli: 3564 eFt-tal 
 (Gyermekszegénység elleni program 
 keretében nyári étkeztetés) 
 /841901 szakf./ 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 423 eFt-tal 
 (Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás) 
 /841901 szakf./ 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 423 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át megemeli: 423 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
4. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát  megemeli: 423 eFt-tal 
 (Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás) 
 /841901 szakf./ 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 110 eFt-tal 
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 (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) 
 /841901 szakf./ 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 110 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át megemeli: 110 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
4. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát  megemeli: 110 eFt-tal 
 (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) 
 /841901 szakf./ 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
442/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./5. Egyéb működési célú kiadások 
 1./5./ Támogatásértékű működési kiadások előirányzatát             megemeli: 83 eFt-tal 
 (841127 szakfeladat – Helyi nemz. önk. igazg. tev. 
 Nemzetiségi önkormányzatok kamatainak átvezetése) 
  - CNÖ: 16 eFt 
  - NNÖ: 45 eFt 
  - SZNÖ: 22 eFt 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                               csökkenti: 83 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
443/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                          csökkenti: 240 eFt-tal 
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 (Óvodáztatási támogatás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át csökkenti: 240 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás                          csökkenti: 240 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át    csökkenti: 240 eFt-tal 
 (Óvodáztatási támogatás) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
444/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát csökkenti: 25445 eFt-tal 
 (Bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám. 
 1.3./ Egyéb központi támogatás előirányzatát  megemeli: 25445 eFt-tal 
 (Bérkompenzáció) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
445/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át  csökkenti: 313 eFt-tal 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át                      csökkenti: 4 eFt-tal 
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és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  csökkenti: 317 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át csökkenti: 317 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás előirányzatát  csökkenti: 246 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát                                csökkenti:   67 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát                                                 csökkenti:     4 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át                                                csökkenti: 1923 eFt-tal 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át                      csökkenti: 2 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át             csökkenti: 1925 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át                csökkenti: 1925 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát                             csökkenti: 1925 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
446/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 1632 eFt-tal 
 (2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása) 
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és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át  megemeli: 1632 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám. 
 1.3./ Egyéb központi támogatás előirányzatát  megemeli: 852 eFt-tal 
 (2012. évi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át  megemeli: 852 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
447/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés 
bevételeit         6.274.782 eFt   előirányzattal 
              3.851.292 eFt    teljesítéssel,     (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: 1361 eFt)  
kiadásait          6.274.782 eFt   előirányzattal 
              2.409.139 eFt    teljesítéssel,     (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 8703 eFt) 
az egyenleget 1.442.153 eFt-tal jóváhagyja, 
és a 2012. évi költségvetés alapján a 2012. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
 
448/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi 
munkatervében augusztusi testületi ülésre tervezett „A 2013. évi szemétszállítás és a 
közterületek rendben tartásának kérdései” napirendi pontot későbbi testületi ülésen tárgyalja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: legkésőbb 2012. októberi testületi ülésre 
 
 
449/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberény 
Város Ifjúsági Koncepció az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság által tett 
kiegészítéssel kerüljön elfogadásra.  
 
 
450/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Ifjúsági 
koncepcióját -2012-2014.- elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Körösi Mihály Okt. és Kult. Biz. elnök 
Határidő: értelem szerint 
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451/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai 
alapelveket és az etikai eljárás szabályait jelen határozathoz mellékelt formában elfogadja, 
egyúttal felhatalmazza Dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, hogy az elfogadott szabályzatot a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói számára közzétegye. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
452/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKK 
Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány 
ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a 2/2012, 
3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 7/ 2012, törlési jegyzéken felsorolt könyveket törölte.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: augusztus 27. 
 
 
453/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtását célzó pályázati felhívásra a 1016770 azonosító számú „Promóciós és marketing 
tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére” célterületre benyújtott, majd 
elnyert pályázat előfinanszírozásához hozzájárul és annak költségeit összesen 859.447,- Ft - a 
következők szerinti bontásban 2012. október: 57.296,- Ft; 2013. január: 630.261,- Ft; 2014. 
február: 171.889,- Ft – összeget elfogadja azzal, hogy a szakaszosan átadásra kerülő 
összegeket a szervezet legkésőbb 2014. novemberében az önkormányzat részére egy 
összegben visszafizeti. A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 
külön megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
 
454/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés egyéb 
működési és felhalmozási kiadásokon belül az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott 
hatásköréből a 890302 szakfeladat városi rendezvények előirányzatát 30.000,- Ft-tal 
csökkenti, egyben ugyanazon szakfeladaton belül az alapítványok támogatására Képviselő-
testületi hatáskörbe 30.000,- Ft előirányzatot biztosít. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
455/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Spektrum Alapítvány (5650 
Mezőberény, Juhász Gy. u. 1.) kérelmét - az alapítványi támogatás előirányzat terhére – mely 
a 2012. november 25 - december 6. közötti Légy Te is karácsonyi angyalka! rendezvény, 
részben támogatja, és a kérelmező részére a program megvalósítására 30.000,- Ft összeget 
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biztosít.  
A támogatottra a 2012. évi pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni azzal a feltétellel, hogy 
az elszámolást a Képviselő-testület felé kell megtennie. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
rendezvény lebonyolítását követő 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekről 
legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Ha a kedvezményezett számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, Mezőberény 
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 
12.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell 
függeszteni; amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást 
nem a megjelölt célra, a megjelölt határidőre használja fel, a támogatás összegét köteles a 
folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban 
nem részesülhet. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
456/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés egyéb 
működési és felhalmozási kiadásokon belül az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott 
hatásköréből a 842155 szakfeladat nemzetközi kapcsolatai előirányzatát 100.000,- Ft-tal 
csökkenti, egyben ugyanazon szakfeladaton belül az alapítványok támogatására Képviselő-
testületi hatáskörbe 100.000,- Ft előirányzatot biztosít. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
457/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mazsorett Varázs Alapítvány (5650 
Mezőberény, Belencéresi u. 14.) kérelmét - az alapítványi támogatás előirányzat terhére – 
mely a 2012. szeptember 26-30. közötti Testvérkapcsolati meghívás khmelnitskyi-i 
Nemzetközi Mazsorett Fesztiválra (Ukrajna), részben támogatja, és a kérelmező részére a 
program megvalósítására 100.000,- Ft összeget biztosít.  
A támogatottra a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni 
azzal a feltétellel, hogy az elszámolást a Képviselő-testület felé kell megtennie. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a 
rendezvény lebonyolítását követő 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekről 
legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Ha a kedvezményezett számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, Mezőberény 
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 
12.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell 
függeszteni; amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást 
nem a megjelölt célra, a megjelölt határidőre használja fel, a támogatás összegét köteles a 
folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban 
nem részesülhet. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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458/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 4. Felhalmozási kiadások 
 4.2. Felújítások előirányzatát csökkenti: 52 eFt-tal 
 (421100 szakf. - Út, autópálya építése: 

Közlekedési táblák kihelyezése) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1.Működési kiadások 
 1.3.Dologi kiadások előirányzatát    megemeli: 52 eFt-tal 

(841403 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg.: 
Utcanév táblák kihelyezése, pótlása) 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
459/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a NIF Zrt.-vel folytasson további tárgyalásokat a kérelem tárgyában, 
azzal a kikötéssel, hogy a felüljáróra tervezett közvilágítás miatt megnövekedett költségek 
ellentételezését, a beruházó a városban más területen történő közvilágítás korszerűsítés 
megvalósításával biztosítsa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
460/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a következő saját hatáskörű 
előirányzat módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít: 
Átcsoportosítás: 
Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát           csökkenti   588 eFt 
(pénzmaradvány átcsoportosítás) 
Személyi juttatások előirányzatát  megemeli   588 eFt 
(1 fő részmunkaidős alk.) 
Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát  csökkenti   627 eFt 
(2011. évi kötelezettségvállalással terhelt pm. – helytelen tervezés) 
Támogatás értékű működési kiadások előirányzatát megemeli  627 eFt 
Felhalmozási kiadások előirányzatát  megemeli    957 eFt 
(Mezőberény, Juhász Gy. u. 1. – mosoda kialakítása) 
Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát  csökkenti   957 eFt 
(Mosatási szolgáltatás igénybevételének megszüntetése) 
Előirányzat módosítás: 
Intézményi működési bevételek előirányzatát  megemeli   596 eFt 
(Áfa visszatérülés) 
Dologi kiadások előirányzatát  megemeli   596 eFt 
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Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát megemeli  6620 eFt 
(TB tám. – háziorvosi szolgálat) 
Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát  megemeli  5124 eFt 
Személyi juttatások előirányzatát  megemeli  1496 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
461/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az SZMSZ 5. számú függelékének 
számító Mezőberény Város Önkormányzata Szakfeladat-rendjének módosítását az 
előterjesztéshez mellékelt függelék formájában jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Szakfeladat-rend 
módosításáról szóló határozatot és a módosított Szakfeladat-rendet a Magyar Államkincstár 
részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
462/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti egységes 
szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
463/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti 
egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
464/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2/2007. (I. 8.) számú határozatával 
elfogadott, a házi segítségnyújtás Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő ellátására 
vonatkozó társulási megállapodás módosításait az előterjesztéshez csatoltan, egységes 
szerkezetben elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az 
aláírására. 
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Felelős: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
465/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 51/2007. (II. 19.) számú 
határozatával elfogadott, az idősek nappali ellátását a Békési Kistérségi Társulás keretein 
belül történő biztosítására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az előterjesztéshez 
csatoltan, egységes szerkezetben elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az 
aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
466/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 574/2006. (XII.18.) számú 
határozatával elfogadott, a családsegítés kötelező feladatainak a Békési Kistérségi Társulás 
keretein belül történő ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az 
előterjesztéshez csatoltan, egységes szerkezetben elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az 
aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
467/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 572/2006. (XII.18.) számú 
határozatával elfogadott, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok a Békési Kistérségi 
Társulás keretein belül történő ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az 
előterjesztéshez csatoltan, egységes szerkezetben elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az 
aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
468/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Szlovákok Szervezete 
részére biztosítja a szervezet 2012. október 12-14. között megrendezésre kerülő jubileumi 
ünnepségéhez a piaccsarnok ingyenes használatát azzal, hogy a rezsiköltségek mellett a 
Mezőberényi Szlovákok Szervezete a takarítást is vállalja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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469/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény bevételből származó betéti 
állományból kívánja igénybe venni a következő beruházások esetében az alábbi pályázati 
saját forrás összegeket: 
  - 10738 eFt: a Kálvin utcai óvoda korszerűsítése (Azonosítószáma: DAOP-4.2.1-11) 

  - 12430 eFt: Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása – „Turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások fejlesztése” című pályázat (Azonosítószáma: DAOP-2.1.1/J-12): 
Megvalósíthatósági tanulmány: 5000 eFt, Építési engedélyezési tervdokumentáció: 
7430 eFt 

  - 1300 eFt: a Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén 
napelemek telepítése – „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című pályázat 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházások esetében a pályázati 
saját forrás összegének a „Mezőberény” kötvény bevételből történő lehívására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
470/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény bevételből származó betéti 
állományból kívánja igénybe venni az alábbi beruházás esetében a számlák végösszegét: 
  - Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben – Geotermikus energia felhasználására: 

178.455.375 Ft 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházás esetében a fenti 
összegnek a „Mezőberény” kötvény bevételből történő lehívására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
471/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi a Kálmán Fürdő 2012. 
szeptember 1-16-ig történő – meghosszabbított - nyitva tartását, amely csak a termálvizes 
medence használatát érinti.  
A medence használatát az alábbiak szerint határozza meg: 
- 8-14 óráig az iskolások használhatják az úszásoktatás meghatározott feltételeivel (Helyi 

oktatási intézményi jegyárak: osztályok és csoportok tanórák, óvodai foglalkozás keretében 
szervezett úszásoktatása ingyenes)  

- 14 órától 18 óráig a fürdőzők igénybe vehetik a termálvizes medencét, a jegy ára 480 Ft. 
A képviselő-testület az üzemeltetés többletköltségeit ismerve dönt majd a finanszírozásról, 
maximum 350 eFt összegig.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
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472/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni az 
Önkormányzat tulajdonát képező Mezőberény, zártkert 4891 hrsz. alatti ingatlan 32/72 
tulajdoni részét, valamint a Mezőberény, zártkert 4892 hrsz. alatti ingatlan 1/1 tulajdoni 
részét. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
473/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Csárdaszállás Agrár Rt. részére a 
bíróság által megítélt 341.594,- Ft összegű kártérítést megfizeti, melynek fedezete a 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
474/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
Mezőberény Város Önkormányzata tulajdonában levő, 3714/1/D/1. hrsz-ú, természetben az 
5650, Mezőberény Hajnal utca 2-4. sz. alatt található iroda, valamint a 3714/1/C/4. hrsz-ú, 
természetben az 5650, Mezőberény, Hajnal utca 2-4.sz. alatt található műhely – raktár 
ingatlanokat 27.000.000 Ft, azaz huszonhét-millió forint eladási áron a Lenon Invest Kft. 
(5650, Mezőberény Kossuth tér 2.sz.) számára értékesíti. 
Megbízza Siklósi István polgármestert, hogy az adás-vételhez szükséges bejelentési 
kötelezettségnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája felé 
tegyen eleget; felhatalmazza továbbá, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalásának 
megérkezését követően az abban foglaltak figyelembevételével járjon el, illetve kösse meg az 
adás-vételi szerződést. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
475/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a geotermikus fűtési rendszer üzemeltetéséhez az üzemeltető kiválasztása 
érdekében amennyiben szükséges közbeszerzési eljárás indításáról intézkedjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
476/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, folytasson további tárgyalást a Magyarországi Evangélikus Egyházzal a 
meglévő szerződések módosítására, a jelenlegi működési feltételek tisztázására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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477/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nagy Sándor igazgató úr kérelmének 
részben eleget téve elvben támogatja településüzemelési szakmérnök képzésben való 
részvételét. A képzés költségeiből a tandíj összegének 50%-át (72.500,- Ft/félév) vállalja át 
maximum 3 féléven keresztül 2012. szeptember és 2013. év vége között, valamint átvállalja a 
beiratkozási díj teljes költségét 40.000,- Ft értékben. Tanulmányi követelmények megadott 
határidőn belüli – saját okból történő – nem teljesítése esetén a támogatás visszafizetésre kerül 
az önkormányzat számlájára. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményvezetővel 
tanulmányi szerződést kössön. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
478/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Ket. 107. § (1) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében eljárva a Polgármester 2860-2/2012. ikt. számú végzését helybenhagyja, és a 
Mezőberényi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának (Mezőberény, Kálvin J. tér 9.) 
Márkus Jánosné köztemetése tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 27. 
 
 
479/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház által tervezett vallási 
turizmusfejlesztés pályázathoz szükséges együttműködési megállapodást aláírja, amennyiben 
az önkormányzat által megjelölt vállalásokat az egyház részéről elfogadják, azt rögzítik a 
megállapodásban. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
480/2012.(VIII.27.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 471/2012.(VIII.27.) sz. határozatát 
annyiban egészíti ki, hogy a Kálmán fürdő 2012. szeptember 1-16-ig meghosszabbított nyitva 
tartásának ideje alatt, hétvégeken a fürdőzők 10-18 óráig vehetik igénybe a termálvizes 
medencét, a jegy ára 480 Ft. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő:értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/2012.(VIII.28.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.27.) 
számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/2012.(VIII.28.) önkormányzati 

rendelete a talajterhelési díjról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2012.(VIII.28.) önkormányzati 

rendelete a szennyvízcsatornára való rákötés után fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 
45/2005.(XI.2.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/2012.(VIII.28.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/2012.(VIII.28.) önkormányzati 

rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011.(III.29.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
481/2012.(IX.11.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 
1. Belvízelvezetési program – közbeszerzési felhívás 
2. Geotermikus fűtési rendszer üzemeltetése (szóbeli tájékoztatás) 
3. Kastély projekt  
4. Katasztrófavédelmi őrs  
5. Egyéb bejelentés 
 
 
482/2012.(IX.11.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja „Belvízrendezés az élhetőbb 
településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó 
társulati csatornán I. ütem” DAOP 5.2.1. / D-2008-0002” sz. projekt kivitelező kiválasztására 
szóló ajánlattételi felhívást és dokumentációt, valamint utasítja a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
483/2012.(IX.11.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program 
megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” Konzorciumi 
Megállapodás módosításának aláírására, amennyiben a pénzeszköz átadás-átvétel nem a teljes 
-47.562.238,-Ft önerő- összegről, hanem a „Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 
tervezetben szereplő 2.181.502,-Ft” összegről szól. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
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484/2012.(IX.11.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a geotermikus fűtési rendszer 
üzemeltetésének lehetőségeiről adott tájékoztatást elfogadta.  
 
 
485/2012.(IX.11.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 azonosítószámú kiírásra 
azzal, hogy a pályázat során nettó finanszírozást vállal. A pályázatot összességében nettó 
459.498.002,- Ft-ra nyújtja be. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, a benyújtás határideje: 2012. szeptember 30. 
 
 
486/2012.(IX.11.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-2.1.1/J-12 
pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: Királylátogatás a kastélyban – Örökségturisztikai 
látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazsorettiskolájának bemutatóközpontja a 
mezőberényi Wenkcheim-kastélyban 

- A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezőberény, Fő út 1-3. hrsz: 3556  
- A projekt összes költsége: bruttó 583.562.463,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erő költsége: 0,- Ft 
- A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: nettó 459.498.002,- Ft. 

Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal, a benyújtás határideje: 2012. szeptember 30. 
 
 
487/2012.(IX.11.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
egy Mezőberényben megalakításra kerülő katasztrófavédelmi őrssel kapcsolatos 
együttműködési nyilatkozatot aláírjon, azzal, hogy az önkormányzatnak a későbbiekben sem 
jelenthet többletköltséget az ingatlan üzemeltetése.  
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 

*** 
 
 
488/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 624/2011.(XII.23.)sz., 176/2012.(III..26.) 

sz., 290/2012.(V.29.) sz., 320/2012.(V.29.) sz., 359/2012.(VI.25.) sz., 
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363/2012.(VI.25.) sz., 401/2012.(VI.25.) sz., 402/2012.(VI.25.) sz., 403/2012.(VI.25.) 
sz., 408/2012.(VI.25.) sz., 420/2012.(VII.10.) sz., 432/2012.(VIII.27.) sz., 
433/2012.(VIII.27.)sz., 451/2012.(VIII.27.)sz., 452/2012.(VIII.27.)sz., 
455/2012.(VIII.27.)sz., 457/2012.(VIII.27.)sz., 461/2012.(VIII.27.)sz., 
462/2012.(VIII.27.)sz., 463/2012.(VIII.27.)sz., 468/2012.(VIII.27.)sz., 
471/2012.(VIII.27.)sz., 480/2012.(VIII.27.)sz., 479/2012.(VIII.27.) sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíjfizetési kérelme 
(327/2012.(V.29.)sz. hat.) 

II/3. Csabai Kolbászfesztivál 2012. (54/2012.(II.10.) sz. hat.) 
II/4. Átruházott hatáskörben hozott döntések 

III./ Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról 
IV./ 2013. évi ellenőrzési terv elfogadása 
V./ Munkahelyteremtés lehetőségei Mezőberényben 
VI. Bejelentések 

VI/1. Átcsoportosítások 
VI/2. Intézményi átcsoportosítások 
VI/3. Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának kérelme 
VI/4. Szlovák festett bútorok felajánlása ajándékként 
VI/5. Parkolóhelyekre váltható bérletek (I. forduló) 
VI/6. Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezetének első fordulós 

tárgyalása 
VI/7. Állattartási rendelet és a város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
VI/8. Köznevelési és közoktatási intézmények működtetése és fenntartása 
VI/9. Tiszteletdíjról lemondás 
VI/10. Spektrum Alapítvány kérelme 
VI/11. Mezőberényi Kosárlabda Klub kérelme 
VI/12. Berényi Napok 2012. évi szervezéséről, lebonyolításáról készült beszámoló 
VI/13. Beruházás kötvény bevételből történő biztosítása 
VI/14. Beruházás saját forrásának kötvény bevételből történő biztosítása 
VI/15. Madárles helyreállítása 
VI/16. OPSKK támogatási kérelme NKA pályázathoz 
VI/17. OPSKK Könyvtára támogatási kérelme NKA pályázathoz 
VI/18.  Egyéb bejelentés 

VII. Zárt ülés 
VII/1. Vételi ajánlat Mezőberény, külterület 0402/34 hrsz-ú ingatlanra 
VII/2. Mezőberényi Geotermikus rendszer üzemeltetésére árajánlatok 
VII/3. HURO pályázat keretében megvalósítandó informatikai hálózat bővítés kérdése 
VII/4. Egyéb bejelentés 

 
 
489/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. augusztus 27-i zárt, augusztus 
27- II. nyílt, és a szeptember 11-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette. 
 
 
490/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
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491/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 624/2011.(XII.23.)sz., 
176/2012.(III..26.) sz., 290/2012.(V.29.) sz., 320/2012.(V.29.) sz., 359/2012.(VI.25.) sz., 
363/2012.(VI.25.) sz., 401/2012.(VI.25.) sz., 402/2012.(VI.25.) sz., 403/2012.(VI.25.) sz., 
408/2012.(VI.25.) sz., 420/2012.(VII.10.) sz., 432/2012.(VIII.27.) sz., 433/2012.(VIII.27.)sz., 
451/2012.(VIII.27.)sz., 452/2012.(VIII.27.)sz., 455/2012.(VIII.27.)sz., 457/2012.(VIII.27.)sz., 
461/2012.(VIII.27.)sz., 462/2012.(VIII.27.)sz., 463/2012.(VIII.27.)sz., 468/2012.(VIII.27.)sz., 
471/2012.(VIII.27.)sz., 480/2012.(VIII.27.)sz., 479/2012.(VIII.27.) sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
492/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 327/2012. (V.29.) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához szükséges 
stabil pénzügyi háttér biztosítása érdekében vállalja az Egyesület által megállapított 1.533.757 
Ft tagdíj megfizetését. 
A tagdíj befizetése a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére – a 2/2012.(I.18.) 
sz. határozattal meghozott döntés alapján – nyújtott tagi kölcsön visszafizetésével 
párhuzamosan, annak ütemében történjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
493/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. október 19-22-én 
megrendezésre kerülő 16. Csabai Kolbászfesztivál szervezésével és lebonyolításával 
kapcsolatos költségeket, max. 1.400.000.-Ft-ot, a hivatalos nemzetközi kapcsolatok 
finanszírozására elkülönített összeg, 842155 szakfeladat terhére (fedezet biztosítás 841126-0 
szakfeladat dologi kiadási előírányzatának emelésére) biztosítja.  
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy program szervezését és lebonyolítását 
koordinálja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
494/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság által, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
495/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Iroda által 2011. 
évben végzett munkaszervezeti feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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496/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi éves 
ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2013. évi zárszámadás időpontja 
 
 
497/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény munkaerő piaci 
helyzetének áttekintésére alkalmas beszámolót a Befektetőbarát Település Stratégiával együtt 
kezelve, elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
498/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 2424 eFt-tal 
  - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása: 1368 eFt 
  - Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó 
 pedagógusok anyagi támogatása: 1.056.640 Ft ~ 1056 eFt  
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 2424 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át megemeli: 2424 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát  megemeli: 1368 eFt-tal 
 (Óvodai program) 

1. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 1056 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: 832 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: 224 eFt 
 (Pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható támogatás) 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 500 eFt-tal 
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  - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása: 320 eFt 
  - Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó 
 pedagógusok anyagi támogatása: 179.832 Ft ~ 180 eFt 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 500 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át megemeli: 500 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát  megemeli: 320 eFt-tal 
 (Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés) 

1. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 180 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: 142 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: 38 eFt 
 (Pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható támogatás) 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 608 eFt-tal 
 (Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát  megemeli: 608 eFt-tal 
 /Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére/ 
 (Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
499/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1./3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1./3./ Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 13403 eFt-tal 

(2012. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
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 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 908 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 245 eFt-tal 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 1124 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 304 eFt-tal 
2./B alcím: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 3314 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 895 eFt-tal 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 2125 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 574 eFt-tal 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 166 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 45 eFt-tal 
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 1771 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 478 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 841112 szakfeladat 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 52 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 15 eFt-tal 
 841126-0 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 649 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 175 eFt-tal 
 841126-1 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 85 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 23 eFt-tal 
 841126-2 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 55 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 15 eFt-tal 
 841126-3 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 39 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10 eFt-tal 
 841133 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 121 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33 eFt-tal 
 842421 szakfeladat 

1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 39 eFt-tal 
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 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10 eFt-tal 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 

842421 szakfeladat 
 1. Működési kiadások 
 1./1. Személyi juttatás előirányzatát 105 eFt-tal 
 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 28 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
500/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 156 eFt-tal 
 (Kiegészítő tám. nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 156 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át megemeli: 156 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
2./B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát  megemeli: 156 eFt-tal 
 (Kiegészítő tám. nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
501/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1./3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1./3./ Központosított előirányzatok ei-át megemeli: 1798 eFt-tal 

(Prémiumévek program) 
 /841901 szakfeladat/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
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 1./4. Egyéb működési bevételek 
 1./4./ Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát csökkenti: 1798 eFt-tal 

(Prémiumévek program) 
/841901 szakfeladat/ 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
502/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                            megemeli: 49 eFt-tal 
 (Időskorúak járadéka) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át   megemeli: 49 eFt-
tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás                           megemeli: 49 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át        megemeli: 49 eFt-tal 
 (Időskorúak járadéka) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
503/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 792 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelőlegezés) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 792 eFt-tal 
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 (Tartásdíj megelőlegezés) 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 25 eFt-tal 
 (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 25 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás  megemeli: 25 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 25 eFt-tal 
 (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 120 eFt-tal 
 (Körös-körül Fesztivál) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 120 eFt-tal 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás  megemeli: 120 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 120 eFt-tal 
 (Körös-körül Fesztivál) 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 5237 eFt-tal 
 (Egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 5237 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
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 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás  megemeli: 5237 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 5237 eFt-tal 
 (Egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
504/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.) Közfoglalkoztatás (Hosszú) előirányzat rendezése 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 1022 eFt-tal 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
 jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 
 1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás előirányzatát  megemeli: 900 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát  megemeli: 122 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát csökkenti: 669 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
 jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 
 1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás előirányzatát  megemeli: 590 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát  megemeli: 79 eFt-tal 
2.) START Munkaprogramok 890443 – Közfoglalkoztatás mintaprogram 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 546 eFt-tal 
 (Mezőgazdaság – 020008) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát megemeli: 546 eFt-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások előirányzatát csökkenti: 8354 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: „-„2530 eFt  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: „-„342 eFt  
 1.3. Dologi kiadások ei.: „-„5482 eFt  
 /8904431-1 Egyéb közfoglalkoztatás, 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Mezőgazdaság)/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát megemeli: 8354 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át csökkenti: 392 eFt-tal 
 (Belvíz – 020009) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát csökkenti: 392 eFt-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások előirányzatát csökkenti: 741 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: „-„840 eFt  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: „-„113 eFt  
 1.3. Dologi kiadások ei.: 212 eFt  
 /8904431-3 Egyéb közfoglalkoztatás, 
 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Belvíz)/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát megemeli: 741 eFt-tal 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 1274 eFt-tal 
 (Erdőtelepítés – 020010) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát megemeli: 1274 eFt-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások előirányzatát megemeli: 1274 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: „-„317 eFt  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: „-„192 eFt  
 1.3. Dologi kiadások ei.: 1783 eFt  
 /8904431-4 Egyéb közfoglalkoztatás, 
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 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Erdőtelepítés)/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát csökkenti: 1274 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
505/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 1255 eFt-tal 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
 jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 
 1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás előirányzatát  megemeli: 1106 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát  megemeli: 149 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát csökkenti: 538 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 (890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
 jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 
 1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás előirányzatát  megemeli: 474 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát  megemeli: 64 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
506/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
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 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át csökkenti: 1330 eFt-tal 
 (TÁMOP-1.1.2.) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát csökkenti: 1330 eFt-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások előirányzatát csökkenti: 3018 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: „-„2376 eFt  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: „-„642 eFt 
 (841403 szakfeladat – Közfoglalkoztatás: 030007) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát megemeli: 3018 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások előirányzatát megemeli: 2295 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei.: 1807 eFt  
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: 488 eFt 
 (841403-27 szakf. - Munkatörvénykönyves) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát csökkenti: 2295 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
507/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
A 378/2012.(VI.25.) sz. határozathoz kapcsolódó előirányzat-változás: 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.1. Működési bevételek előirányzatát csökkenti: 18791 eFt-tal 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 6380 eFt-tal 
 (PSG-től: 5000 eFt, MVÖK-től: 1380 eFt) 
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át megemeli: 4606 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
 1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
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 1.1. Személyi juttatás előirányzatát megemeli: 2010 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát megemeli: 470 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: 10285 eFt-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 4606 eFt-tal 

(Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át csökkenti: 4606 eFt-tal 
B) 
A 380/2012.(VI.25.) sz. határozathoz kapcsolódó előirányzat-változás: 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.1. Működési bevételek ei-át megemeli: 18791 eFt-tal 
 (Konyha) 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át csökkenti: 7268 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
 (Konyha: „-„4606 eFt, Normatív lemondás: „-„2662 eFt) 
és ezzel egyidejűleg: 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások ei-át megemeli: 11523 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás:  „-„8376 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó: „-„2867 eFt 
 1.3. Dologi kiadások: 23018 eFt 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: „-„6632 eFt 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások: 
 1.5./ Támogatásértékű műk. kiadások: 6380 eFt 
  - Városi Közszolg. Int.: 5000 eFt 
  - Mb. Város Önk.: 1380 eFt 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  csökkenti: 7268 eFt-tal 

(Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át megemeli: 7268 eFt-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 1380 eFt-tal 
 (Petőfi Sándor Gimnáziumtól 1380 eFt /Konyha/) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások: 
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 1.5./ Támogatásértékű működési kiadások ei-át megemeli: 1380 eFt-tal 
 (Városi Közszolgáltató Intézmény részére /Konyha/) 
C) 
2012.08.21-től (11 napra eső) normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás 
előirányzatának fenntartók közötti rendezése: 
11 napra eső normatíva összege: 7.543.554 Ft ~ 7544 eFt 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át csökkenti: 7544 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások ei-át csökkenti: 7544 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások: „-„7544 eFt 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  csökkenti: 7544 eFt-tal 

(Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Működési célú pénzeszközátadások ei-át megemeli: 7544 eFt-tal 
 (Magyarországi Evangélikus Egyház részére 
 2012.08.21-től 08. havi normatív hozzájárulás 
 összegének megfelelő támogatás biztosítása) 
D) 
A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumot megillető előirányzat 
rendezése: 
  - Comenius pályázat:  1.946.812 Ft 1947 eFt 
  - AJTP 4.104.502 Ft 4104 eFt 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások ei-át csökkenti: 6051 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Támogatásértékű működési kiadások ei-át megemeli: 6051 eFt-tal 
 MVÖK: 6051 eFt: 
  - Comenius: 1947 eFt 
  - AJTP: 4104 eFt 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 6051 eFt-tal 
 (Petőfi Sándor Gimnáziumtól átvétel) 
  - Comenius: 1947 eFt 
  - AJTP: 4104 eFt 
és ezzel egyidejűleg: 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Működési célú pénzeszközátadások ei-át megemeli: 6051 eFt-tal 
 (Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
 és Kollégium részére: 
  - Comenius program: 1.946.812 Ft ~ 1947 eFt 
  - AJTP: 4.104.502 Ft ~ 4104 eFt 
E) 
Önkormányzati támogatásnak megfelelő intézményfinanszírozás változása: 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át csökkenti: 10879 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások ei-át csökkenti: 9855 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás:  „-„6584 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó: „-„1778 eFt 
 1.3. Dologi kiadások: „-„864 eFt 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: „-„280 eFt 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások: 
 1.5./ Támogatásértékű műk. kiadások: „-„349 eFt 
 4. Felhalmozási kiadások ei-át csökkenti: 1024 eFt-tal 
 4.1. Beruházások: „-„144 eFt 
 4.2. Felújítások: „-„880 eFt 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  csökkenti: 10879 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át megemeli: 10879 eFt-tal 
F) 
Önkormányzati támogatás időarányos előirányzathoz viszonyított teljesítési többlet 
fedezetére: 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át megemeli: 8925 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.1. Működési bevételek ei-át csökkenti: 1846 eFt-tal 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 665 eFt-tal 
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások ei-át megemeli: 7744 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás:  6170 eFt 
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 1.2. Szociális hozzájárulási adó: 1574 eFt 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át  megemeli: 8925 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át csökkenti: 8925 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
508/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát csökkenti: 85 eFt-tal 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 
és ezzel egyidejűleg  
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát csökkenti: 85 eFt-tal 
 1. Működési kiadások: 
 1.1. Személyi juttatások előirányzata: „-„ 68 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzata: „-„ 17 eFt 
 841112 szakfeladat: Jogalkotás 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatát csökkenti: 85 eFt-tal 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési 
 szervnek folyósított támogatás 
és ezzel egyidejűleg  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatát              megemeli: 85 eFt-tal 
 1. Működési kiadások: 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Működési célú pénzeszközátadások 
 A Mezőberényi Erdélyi Kör részére 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§. szerint a kedvezményezettet 
számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a felhasználást követő 30 naptári 
napon belül, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
509/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
- 1.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
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- Egyéb működési kiadás (pénzeszköz átadás) 
   kiadási előirányzatát       csökkenti      1.483 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Felhalmozási kiadási előirányzatát      megemeli     1.483 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
510/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése: 
2. B. cím: 

- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
 - Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát megemeli 11 759 eFt-al 
 - TÁMOP 3.1.7  10 000 eFt 
 - Útravaló pályázat  1 659 eFt 
 - Német nemzetiségi Önkormányzat  100 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

- Személyi juttatás előirányzatát 3 106 eFt-al 
- Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 500 eFt-al 
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát 5 600 eFt-al 
- Ellátottak juttatása előirányzatát 553 eFt-al 
- Beruházási kiadás előirányzatát 2 000 eFt-al 
 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 200 eFt-al 
 - Egyéb bevétel 200 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Beruházási kiadások előirányzatát  200 eFt-al 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Öreg István főigazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
511/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Múzeumok 
Igazgatósága részére 50.000 Ft anyagi támogatást nyújt Dr. Novákné Dr. Plesovszki 
Zsuzsanna PhD „Felekezetiség – iskola – interkulturalitás. A mezőberényi szlovák népoktatás 
1723 és 1890 között” című munkájának megjelentetéséhez. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
512/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város lakosainak 
nevében a Tóth Sándor úr által ajándékozás címen felajánlott szlovák festett bútorokat 
köszönettel elfogadja. A képviselő-testület a felajánlott bútorok (1db asztal, 1 db sarokpad, 2 
db szék, 1 db gondolkodó szék, 1db saroktéka, 1 db pad, 1 db tükör) elhelyezésére, leltárba 
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vételére és gondozására az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteményét 
jelöli ki. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
513/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a város területén 
meglévő parkolóhelyekre parkolóbérlet biztosításával, erre irányuló rendeletmódosítást, 
szabályozást nem kíván megalkotni.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
514/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló rendelet tervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. A lakosság 
felé a tervezet kifüggesztésre, honlapon közzétételre kerül annak érdekében, hogy 
javaslataikat 2012. október 15-ig a Városházára el tudják juttatni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
515/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat”intézményével kapcsolatban úgy dönt, hogy nem ad ki szándéknyilatkozatot a 
Köznevelési tv. 97.§ (24) bekezdés b.) pontja szerinti működtetést érintő kérdésről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
516/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Burján 
Katalin képviselő a részére megállapított 2012. szeptember havi tiszteletdíjáról: 68.150 Ft-ról 
lemond.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
517/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Spektrum Alapítvány módosítási 
kérelmét, mely 2012. november 25-december 6. közötti Légy te is karácsonyi angyalka! 
rendezvénnyel kapcsolatos, elfogadja (módosított összköltségvetés 43.000.-Ft, önrész 
13.000.-Ft) és a 455/2012.(VIII.27) MÖK határozatot változatlan formában fenntartja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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518/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mezőberényi 
Kosárlabda Klub támogatási kérelmét 400.000,- Ft-tal támogatja a 2012. évi általános tartalék 
terhére. A támogatási összeget 2012. október 1. napjáig átutalja az 53200046-11057707 
számlaszámra. 
A Mezőberényi Kosárlabda Klub a támogatás összegét az NB I B szereplés kiadásaihoz 
használhatja fel, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettség terheli. 
A támogatással 2012. december 31-ig köteles elszámolni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
519/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Berényi Napok 2012. évi 
szervezéséről, lebonyolításáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
520/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény bevételből származó betéti 
állományból kívánja igénybe venni az alábbi beruházás esetében a számlák végösszegét: 
  - Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben – Geotermikus energia felhasználására: 

128.407.189 Ft 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházás esetében a fenti 
összegnek a „Mezőberény” kötvény bevételből történő lehívására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
521/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény bevételből származó betéti 
állományból kívánja igénybe venni a következő beruházás esetében az alábbi pályázati saját 
forrás összeget: 
  - A Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben – Geotermikus energia 
felhasználására – saját forrás biztosítására: 50.000.000 Ft 
A 97/2012.(II.27.) sz. határozatban meghatározott összeg (279.421 eFt) kiegészítése a 
183/2012.(III.26.) sz. határozat 3. pontjában meghatározott összeggel: +50.000.000 Ft. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházás esetében a pályázati saját 
forrás összegének a „Mezőberény” kötvény bevételből történő lehívására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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522/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 2955 hrsz.-ú területen, 
a Medvefejes tó partján lévő madármegfigyelő helyreállításával nem ért egyet. Az 
életveszélyes helyzet megszüntetése érdekében a madármegfigyelő elbontásáról intézkedik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. október 15. 
 
 
523/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 2955 hrsz.-ú területen, 
a Medvefejes tó partján lévő megrongálódott madármegfigyelő műszaki problémáinak 
kivizsgálását rendeli el, miért mentek ilyen hamar tönkre a tartóoszlopok, miért nem kerültek 
beépítésre a szükséges tartóelemek, illetve a megfelelő karbantartás megtörtént-e abban az 
időszakban, amíg használható volt a felépítmény. A kivizsgálás érdekében bizottságot alakít, 
tagjai: Barna Márton képviselő, Harmati László képviselő, Hernádi Mihály a Polgármesteri 
Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézője.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
              határozat szerinti érintettek 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
524/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó támogatja az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ „Népművészeti alkotó tábor megvalósítása” pályázatának 
benyújtását a Nemzeti Kulturális alap Közművelődés és Népművészeti Kollégiumához. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
525/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó elvi hozzájárulását 
adja az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ könyvtára által, a Nemzeti Kulturális 
Közművelődés és Népművészeti Kollégiumához. „magyar vonatkozású tematikus 
gyűjtemények tömeges digitalizálására, adatbázis építésre és internetes közzétételére" 
pályázat benyújtásához.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
526/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pardi Ferencné által tett vételi 
ajánlatot nem fogadja el, de értékesíteni kívánja a Mezőberény Város Önkormányzata 
tulajdonát képező Mezőberény, külterület (ókert) 0402/34 hrsz. alatt nyilvántartott 15,15 
aranykorona értékű szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni részét 500.000,- Ft vételáron. 
A szerződés megkötéséből származó költségek a vevőt terhelik. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a kifüggesztés után az adás-vételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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527/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a „Geotermikus energiahasznosítása Mezőberényben” című KEOP-
4.2.0/B/09-0046 azonosítószámú projekt keretében megvalósult rendszer üzemeltetésével, 
karbantartásával és fenntartásával a legkedvezőbb ajánlatot tevővel tárgyaljon és a határozott 
időtartamra (2012. október 01. – 2013. január 31. között) létrejövő teljes körű üzemeltetési 
szerződést maximum nettó 5 millió Ft összegben az Aqua Holding Kft.-vel (6760 Kistelek, 
Rákóczi u. 17.) aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. október 1. 
 
 
528/2012.(IX.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a határon átnyúló informatikai hálózat 
bővítés érdekében, amennyiben a megvalósításba bevonható partner lesz, saját erőként 
maximum 6.500.000,- Ft összeget, vagyongyarapítás miatt,  a kötvénybevétel terhére  biztosít. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 38/2012.(IX.25.) önkormányzati 

rendelete az állatok tartásáról szóló 49/2005.(XI.28) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 39/2012.(IX.25.) önkormányzati 

rendelete az állatok tartásáról szóló 49/2005.(XI.28) MÖK sz. rendelet módosításáról szóló 
5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 40/2012.(IX.25.) önkormányzati 

rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
529/2012.(X.08.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli zárt ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
„Mezőberény” kötvény. 
 
 
530/2012.(X.08.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a K&H Bankkal történő, kötvényt érintő további tárgyalásra, reagálva a 
polgármesternek illetve ügyvéd úrnak megküldött, 360-34/2012. számon iktatott levélre, 
tényszerűen leírva, hogy szerződésszegés nem történt az önkormányzat részéről. A bankkal 
szemben vállalt kötelezettségek teljesítve lettek, sőt nem csak az 1 milliárd forint értékű tőke 
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visszafizetése történik, hanem ennek olyan megemelt összege is, ami vitatható, hogy jogosan 
járna a banknak. A Képviselő-testület minél hamarabb kér szakértői szinten egy egyeztetést. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
531/2012.(X.29.) sz. határozat: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

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

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

II/2. Tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezetének második fordulós 
tárgyalása (514/2012.(IX.24.)sz. hat.) 

II/3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról (322/2012.(IX.17.) sz. hat.) 

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

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

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

történő fellobogózásáról  
V/3. Anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet módosítása 
V/4. Városi elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet 

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

község kiválása 
V/6. Támogatásértékű bevételek előirányzatának feladása 
V/7. Időskorúak járadéka előirányzatának rendezése 
V/8. Intézményi átcsoportosítások 
V/9. MVM Partner Energetikai Zrt. ajánlata 
V/10. A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola TÁMOP pályázatai 
V/11. Önkormányzat és intézményei dolgozóinak cafeteria juttatása 
V/12. Erdőtelepítés 
V/13. Járási hivatalok kialakítása érdekében megkötendő megállapodás  
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V/14. Egyéb bejelentés 
VI. Zárt ülés 

VI/1. Lendon Invest Kft. kérelme 
VI/2. Naperőmű projekt 
VI/3. Egyéb bejelentés 

- jegyző próbaidejének lejárta 
- katasztrófavédelem ügye 
- geotermikus fűtési rendszer végszámla kifizetés kérdése 

 
 
532/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. szeptember 24-i zárt, és az 
október 8-i rendkívüli zárt üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
533/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
534/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 271/2012.(V.02.)sz., 
272/2012.(V.02.)sz., 339/2012.(V.29.)sz., 391/2012.(VI.25.)sz., 407/2012.(VI.25.)sz., 
459/2012.(VIII.27.)sz., 469/2012.(VIII.27.)sz., 470/2012.(VIII.27.)sz., 472/2012.(VIII.27.)sz., 
473/2012.(VIII.27.)sz., 482/2012.(IX.11.)sz., 483/2012.(IX.11.)sz 487/2012.(IX.11.)sz., 
511/2012.(IX.24.)sz., 513/2012.(IX.24.)sz., 515/2012.(IX.24.)sz., 517/2012.(IX.24.)sz., 
518/2012.(IX.24.)sz., 519/2012.(IX.24.)sz., 520/2012.(IX.24.)sz., 521/2012.(IX.24.)sz., 
524/2012.(IX.24.)sz., 525/2012.(IX.24.)sz., 526/2012.(IX.24.)sz., 527/2012.(IX.24.)sz., 
530/2012.(X.08.)sz., 464/2012.(VIII.27.)sz., 465/2012.(VIII.27.)sz., 466/2012.(VIII.27.)sz., 
467/2012.(VIII.27.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
535/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete keresetet indít a Ptk. 310.§-a alapján 
hibás teljesítésből eredő kár megtérítése iránt az Integrál Építő Zrt. (5540 Szarvas, Árpád u. 
10.) ellen, az általuk 2006. évben Mezőberény, 2955 hrsz-ú ingatlanon kivitelezett 
(Medvefejes tó partja) madármegfigyelő épületének műszaki hiányossága miatt, egyúttal 
érvényesíti szavatossági igényét a Ptk. 305 § (3) bekezdése, valamint az egyes 
épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező 
alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-MkM együttes rendelet 
alapján. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2013. március 31. 
 
 
536/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta. 
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537/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi adóbevételek alakulásának 
értékeléséről szóló beszámolót, az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 
 
 
538/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakbér és egyéb díjak, valamint 
önkormányzati adók felülvizsgálatára vonatkozó napirend tárgyalásának, önkormányzati adók 
felülvizsgálatára vonatkozó részének tárgyalását, a Képviselő-testület 2012. novemberi 
ülésére elhalasztja. 
Felelős: Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
              Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos 
Határidő: 2012. novemberi testületi ülés 
 
 
539/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a Városi Közszolgáltató Intézmény 
üzemeltetésében lévő kistérségi (közösségi) busz 2013. évre vonatkozó díjszabását 165 Ft/km 
összegben fogadja el.  
Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20 %-kal növekszik, 198 Ft/km. 
A díjtételen felül a megrendelő közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén 
esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási, őrzésvédelmi, komp és az egyéb használattal 
kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjárművezető szállás 
elhelyezéséről, és ellátásáról is köteles gondoskodni.  
Az intézmény a felmerült költségeket és a futott kilométereket figyelembe véve a díjszabást 
évente köteles felülvizsgálni és ez alapján előterjeszteni. 
A határozat 2013. január 1-től lép hatályba. 
Felelős: Nagy Sándor igazgató 
Határidő: értelem szerint   
 
 
540/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezet 2. §-ában a közterület használati díjak esetében 
egységesen 5 %-s emelést állapít meg. A rendelet-tervezet egyéb pontjait nem módosítja. 
 
 
541/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza dr. Földesi Szabolcs 
jegyzőt, hogy az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelet függelékében, a 2013. évre lakástípusonként meghatározott összeg 3,5 %-os emelése 
miatti változások átvezetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
542/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló rendelet-tervezet mellékletének I/2. a.) és b.) pontjában a temetői díjak 2013. 
évi díjait az alábbiak szerint állapítja meg.  
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Sírhely díja (25 évre)   
a) A-8-as,A-9-es,B-7-es, C-7-es, parcella sírhelyei  

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

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

A rendelet-tervezet egyéb pontjait nem módosítja. 
 
 
543/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békési Kistérségi Társulás 
(a továbbiakban: Társulás) további működésével, ennek érdekében az alábbi javaslatokat 
teszi: 

1. Közösen ellátandó feladatként az informatikai hálózat működtetése és a belső 
ellenőri feladatok ellátása legyen meghatározva. 

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

3. A Társulás fenntartása, működtetése a tagi Önkormányzatok lakosságszám-arányos 
befizetéséből / tényleges költségszámításokon alapuló befizetésekből történjen. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Társulást, és a jelen határozatban megállapított 
szempontok szerint vegyen részt a társulási megállapodás felülvizsgálatában. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
544/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Köröstarcsa 
Község Önkormányzata a 97/2012.(IX.13.) határozata szerint a családsegítés kötelező 
feladatainak ellátására vonatkozó társulási megállapodást 2012. december 31-i nappal 
felmondja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Edina igazgatót, hogy a családsegítés kötelező 
feladatainak ellátására vonatkozó társulási megállapodás 10. pontja szerinti elszámolást 2012. 
december 31-ig Köröstarcsa község önkormányzatával elvégezze. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
545/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Földesi Szabolcs 
jegyzőt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  41-44. §-ai, valamint 
a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
alapján kötött társulási megállapodásokat 2012. december 31-ig vizsgálja felül és amennyiben 
az érintett önkormányzatok továbbra is társulni akarnak az adott feladatra, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - IV. fejezet helyi 
önkormányzatok társulásai - 87-95.§-ai szerint 2013. január 1-től új típusú társulási 
megállapodás tervezeteket készítse elő a 2013. januári testületi ülésre.  
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Felelős: dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
546/2012.(X.29.) sz. határozat: 
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 488 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelőlegezés) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 488 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelőlegezés) 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 12 eFt-tal 
 (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 12 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás  megemeli: 12 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 12 eFt-tal 
 (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 49 eFt-tal 
 (Petőfi Sándor Gimnázium közfoglalkoztatása) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások ei-át  megemeli: 49 eFt-tal 
 1.1. Személyi juttatás ei: 43 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei: 6 eFt 
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 (841126 szakfeladat) 
D) 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 507/2012.(IX.24.) sz. határozat E) 
pontjában: 
A 3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül 1.5./ Támogatásértékű 
működési kiadások helyett 1.5./ Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát csökkenti 
349 eFt-tal. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
547/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                            megemeli: 24 eFt-tal 
 (Időskorúak járadéka) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 24 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás  megemeli: 24 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 24 eFt-tal 
 (Időskorúak járadéka) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
548/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése: 
4.alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 

1.4.Bevételi előirányzatán belül az egyéb működési bevételek  
1.4./Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli: 2.000. eFt-al 
1. Kiadási előirányzatán belül működési kiadások 
1.1. Személyi juttatások előirányzatát csökkenti 2.000. eFt-al 
1.2. Szociális hozzájárulási adót csökkenti: 540. eFt-al 
1.3 Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 2.540. eFt-al 
4.1 Beruházási kiadásokat megemeli: 2.000.eFt-al 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
549/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A.) 
2/B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
 1.   Működési bevételek 
            1.1 Működési bevételek előirányzatát megemeli: 3 756 eFt-tal 
        - Tanulók tankönyv befizetése    3 600 eFt 
                   - Egyéb bevétel                              156 eFt 
és ezzel egyidejűleg: 
2/B alcím: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
          1. Működési kiadások 
          1.3. Dologi kiadások előirányzatát                                               megemeli:3 600 eFt-tal 
          4. Felhalmozási kiadások 
          4.1. Beruházási kiadások előirányzatát                                        megemeli:    156 eFt-al 
B.) 
2/B alcím: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 

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

és ezzel egyidejűleg: 
2/B alcím: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 

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

Felelős: Siklósi István polgármester  
               Öreg István MKI főigazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
550/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az MVM Partner 
Energiakereskedelmi ZRt. által tett ajánlattal élni kíván, és elkészítteti az Önkormányzat 
Intézményeire vonatkozó egyedi ajánlatot. Az egyedi ajánlat elkészítését az MVM Partner 
Energiakereskedelmi ZRt. díj- és kötelezettségmentesen vállalja az Önkormányzat számára. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatkérést az MVM Partner 
Energiakereskedelmi ZRt. felé adatszolgáltatással tegye meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
551/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0007 számú és a 
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TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0010 számú pályázatok esetében, az utófinanszírozás miatt 2012-
ben a projektek záró kifizetéseinek benyújtása előtt felmerülő költségeket az intézmény saját 
költségvetéséből finanszírozza. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
552/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi a fenntartott intézmények 
tekintetében a 2012. évi intézményi költségvetésükben 2012. szeptember 30-ig keletkezett 
intézményi bér- és járulékmaradványok terhére az előterjesztésben meghatározott létszámok 
szerint 3 hóra, 5.000,- Ft/fő/hó összegű cafetéria juttatás és járulékainak kifizetését, illetőleg 
az ehhez esetlegesen szükséges átcsoportosítások elvégzését. Mezőberény Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az illetékes vezetőket a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
   Kissné Wagner Mária, Kovács Edina, Nagy Sándor,  
              Öreg István, Smiriné Kokauszki Erika intézményvezetők 
   Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2012. december 03. 
 
 
553/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a JÁZMIN Szolgáltató Kft-vel, a – képviselője: Várdai Imre, 5624 
Doboz, Vésztői út 2. – a mellékelt Erdőtelepítés megállapodást megkösse, és az 
erdőtelepítéshez szükséges munkák elvégeztetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, az erdőtelepítésre 2012 december 31. 
 
 
554/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/0304/56/2/2012 
iktatószámon nyilvántartott határozatában „Mezőgazdasági területetek erdősítése” jogcímen 
megítélt 61 483 EUR támogatás felhasználásáról az MVH határozatában, illetve a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága tájékoztatásában foglaltak, valamint a 
2012. június 29-én benyújtott, 2035202785 számon nyilvántartott támogatási kérelemhez 
tartozó erdőtelepítési terv szerint gondoskodjon. 
Tájékoztatási kötelezettség mellett felhatalmazást kap továbbá a telepítéshez, ápoláshoz 
szükséges szerződések megkötésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, az első kivitel elkészítésére 2013. május 31. 
 
 
555/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
kialakításához megkötendő megállapodásban foglaltak elfogadásához nem támogatja 
névszerinti szavazás tartását.  
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556/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság azon javaslatát, hogy a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához 
megkötendő megállapodás ne kerüljön aláírásra, mert indokoltnak tartja a további 
pontosításokat. 
 
 
557/2012.(X.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
kialakításához megkötendő megállapodásban foglaltakat megismerte, elfogadja azzal, hogy a 
megállapodás az előterjesztésben csatolt formában kerüljön aláírásra. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
558/2012.(X.29) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzata 
tulajdonában levő, 3714/1/D/1. hrsz-ú, természetben az 5650, Mezőberény Hajnal utca 2-4. 
sz. alatt található iroda, valamint a 3714/1/C/4. hrsz-ú, természetben az 5650, Mezőberény, 
Hajnal utca 2-4.sz. alatt található műhely – raktár ingatlanokra vonatkozó eladási ajánlatát – 
27.000.000 Ft, azaz huszonhét-millió forint eladási áron – a Lenon Invest Kft. (5650, 
Mezőberény Kossuth tér 2.sz.) részére fenntartja 2013. március 31-ig, azzal, hogy 
amennyiben más, megfelelő vételi ajánlat érkezik az érintett ingatlanra vonatkozóan, a 
Lendon Invest Kft. felé fenntartott eladási ajánlat érvényét veszti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
559/2012.(X.29) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az E-OS Innovatív Energetikei Zrt.-vel tárgyalást folytasson közös 
projektcég létrehozásáról a következő feltételek mentén: 

- A közös cég 35%-ban a Mezőberényi Önkormányzat tulajdona legyen 
- A pályázati önerőt az E-OS biztosítsa 
- A projekt cég alapítását az E-OS koordinálja 
- Az önkormányzat a cégbe az eddigi előkészítés terveit, engedélyeit, valamint 

aportként a naperőműhöz szükséges ingatlant viszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a tárgyalások megkezdésére azonnal, legkésőbb a 2012. novemberi testületi ülésre 
 
 
560/2012.(X.29) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete geotermikus fűtési rendszer 
végszámlájának kifizetésével kapcsolatban úgy dönt, hogy 2012.11.05-től a KEOP-4.2.0/B-
09/2009-0046 azonosító számú projekt, irányító hatóságtól érkező támogatásának 
megérkezéséig, de legfeljebb 2012.11.30-ig maximum 2 millió Ft összegben garanciát vállal a 
CIB Bank Faktor felé a határidőn túli kifizetés kamatait illetően. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, nyilatkozat kiadására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, végrehajtás 2012. november 30 
 
 
561/2012.(X.29) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-4.2.0/B-
09/2009-0046 azonosító számú projekt kapcsán, az 560/2012.(X.29.) számú határozat szerint 
biztosított 2 millió Ft-ot érintően, melynek fedezete a 2012. évi költségvetés általános 
tartaléka, a 2012. novemberében keletkező kamat terhek megtérülésének érdekében lépéseket 
tesz. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2013. március 31. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2012.(X.30.) önkormányzati 

rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 42/2012.(X.30.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 43/2012.(X.30.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 44/2012.(X.30.) önkormányzati 

rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2012.(II.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 45/2012.(X.30.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2012.(X.30.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város közterületeinek nemzeti és városi ünnepeken történő 
fellobogózásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 47/2012.(X.30.) önkormányzati 

rendelete az anyakönyvi események díjazásáról szóló 1/2011.(II.01.) MÖK számú rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 48/2012.(X.30.) önkormányzati 

rendelete a városi elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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*** 
 
 
562/2012.(XI.21.)sz. határozat: 
A Képviselő-testület a rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta. 
1.) Közbeszerzési Bíráló Bizottság felállítása a „Komplex belvízrendezési program - 

Mezőberény” elnevezésű projektre kiírt pályázattal kapcsolatosan beérkezett ajánlatok 
bírálatának lebonyolításához 

 
 
563/2012.(XI.21.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város közbeszerzési 
szabályzat 4.3.1. pontja alapján 2012. november 21-től a „Komplex belvízrendezési program - 
Mezőberény” elnevezésű projektre-, mely a „16 településes belvízrendezési projekt” 
részéként - kiírt pályázattal kapcsolatosan beérkezett ajánlatok bírálatának lebonyolításához 
Közbeszerzési Bíráló Bizottságot állít fel, egyben tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 
- Frey Mihály aljegyző Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke 
- Borgula Péter beruházási csoportvezető Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
- dr. Szathmáry Péter ügyvéd Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
- Kovács Edina képviselő Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
- Harmati László képviselő Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
- Kovács Lászlóné képviselő Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „Komplex belvízrendezési program - 
Mezőberény” elnevezésű projekt kivitelezésének tárgyában beérkezett ajánlatok 
közbeszerzési elbírálással kapcsolatosan történik, a megvalósulást követően a bizottsági tagok 
megbízatása megszűnik. 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
Határidő:  értesítésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
564/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről      
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 379/2012.(VI.25.)sz., 380/2012.(VI.25.)sz., 

454/2012.(VIII.27.)sz., 456/2012.(VIII.27.)sz., 458/2012.(VIII.27.)sz., 
460/2012.(VIII.27.)sz., 471/2012.(VIII.27.)sz., 485/2012.(IX.11.)sz., 
486/2012.(IX.11.)sz., 492/2012.(IX.24.)sz., 493/2012.(IX.24.)sz., 
498/2012.(IX.24.)sz., 499/2012.(IX.24.)sz., 500/2012.(IX.24.)sz., 
501/2012.(IX.24.)sz., 502/2012.(IX.24.)sz., 503/2012.(IX.24.)sz., 
504/2012.(IX.24.)sz., 505/2012.(IX.24.)sz., 506/2012.(IX.24.)sz., 
507/2012.(IX.24.)sz., 508/2012.(IX.24.)sz., 509/2012.(IX.24.)sz., 
510/2012.(IX.24.)sz., 512/2012.(IX.24.)sz., 516/2012.(IX.24.)sz., 
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539/2012.(X.29.)sz., 541/2012.(X.29.)sz., 543/2012.(X.29.)sz., 546/2012.(X.29.)sz., 
547/2012.(X.29.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Járási hivatalok kialakítása érdekében megkötött megállapodás pontosítása 
(557/2012.(X.29.)sz. hat.) 

II/3. Csabai Kolbászfesztivál (493/2012.(IX.24.)sz.  hat.) 
II/4. Önkormányzati adók felülvizsgálata (538/2012.(X.29.) sz. hat.) 
II/5. 2013. évi szemétszállítás (448/2012.(VIII.27.) sz. hat.) 
II/6. Kimutatás képviselők, bizottsági tagok megjelenéséről 
II/7. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítése 

      III/1. Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
      III/2. Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 

háromnegyed éves teljesítéséről 
IV./ Mezőberény Város 2013. évi költségvetési koncepciója 
V./ Bejelentések 

V/1. Tájékoztató Mezőberény város környezeti állapotáról 
V/2. Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi munkaprogramjának összeállításához 

javaslat 
V/3. Fenntartói nyilatkozat az OPSKK TÁMOP pályázatához 
V/4. 2013. évi Berényi Napok 
V/5. Az önkormányzat által fenntartott piacról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 
V/6. Az állatok tartásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése  
V/7. Alföldvíz Zrt. megkeresése 
V/8. OPSKK Művelődési Ház kazánház tetőszigetelése 
V/9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

rendelet módosítása 
V/10. 2012. júliusi normatíva lemondás, pótigény következtében előirányzat rendezés 
V/11. A Petőfi Sándor Gimnázium átadásának következtében előirányzat rendezés 
V/12. Mezőberényi Kistérségi Óvoda előirányzatának rendezése 
V/13. Köznevelési intézmények működtetése 
V/14. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/15. Mezőberény, Liget tér 2/A. (tűzoltóság) utólagos szennyvízbekötése 
V/16. Tiszteletdíjról való lemondás 
V/17. Beruházások saját forrásának kötvény bevételből történő biztosítása 
V/18. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/19. Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
V/20. Erdőtelepítés (határozat hatályon kívül helyezése) 
V/21. A talajterhelési díjról szóló 34/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítása  
V/22. Egyéb bejelentés 

VI./ Zárt ülés 
VI/1. MKÁI tanulóinak Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétele 
VI/2. Városi Közszolgáltató Intézmény állásfoglalás kérése 
VI/3. Kolozsi József ajánlata 
VI/4. Felnőtt háziorvosi praxisjog rendezése 
VI/5. Hegyesi József és Hegyesi Józsefné kérelme 
VI/6. Telekrész kisajátítása (NIF Zrt.) 
VI/7. ”Komplex belvízrendezési program–Mezőberény” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megtárgyalása 
VI/8. Általános iskola üzemeltetésének átvételével kapcsolatos kérdések (szóbeli) 
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VI/9. Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelme 
VI/10. Naperőmű létesítése céljából telekvásárlási kérelem 
VI/11. HURO pályázattal (informatikai hálózat) kapcsolatos beszámolás (szóbeli) 
VI/12. Egyéb bejelentés 

 
 
565/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. október 29-i zárt, és a 
november 21-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
566/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
567/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 379/2012.(VI.25.)sz., 
380/2012.(VI.25.)sz., 454/2012.(VIII.27.)sz., 456/2012.(VIII.27.)sz., 458/2012.(VIII.27.)sz., 
460/2012.(VIII.27.)sz., 471/2012.(VIII.27.)sz., 485/2012.(IX.11.)sz., 486/2012.(IX.11.)sz., 
492/2012.(IX.24.)sz., 493/2012.(IX.24.)sz., 498/2012.(IX.24.)sz., 499/2012.(IX.24.)sz., 
500/2012.(IX.24.)sz., 501/2012.(IX.24.)sz., 502/2012.(IX.24.)sz., 503/2012.(IX.24.)sz., 
504/2012.(IX.24.)sz., 505/2012.(IX.24.)sz., 506/2012.(IX.24.)sz., 507/2012.(IX.24.)sz., 
508/2012.(IX.24.)sz., 509/2012.(IX.24.)sz., 510/2012.(IX.24.)sz., 512/2012.(IX.24.)sz., 
516/2012.(IX.24.)sz., 539/2012.(X.29.)sz., 541/2012.(X.29.)sz., 543/2012.(X.29.)sz., 
546/2012.(X.29.)sz., 547/2012.(X.29.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
 
568/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a járási hivatalok kialakításához 
megkötött megállapodás pontosított mellékleteit megismerte, azt elfogadja, egyúttal 
felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás módosításának aláírására, 
valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
569/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. október 19-22-én 
megrendezett 16. Csabai Kolbászfesztivál szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 
szöveges tájékoztatást és pénzügyi beszámolót tudomásul veszi, és köszönetet mond a 
rendezvény szervezésében és lebonyolításában résztvevőknek, a vállalkozásoknak, 
civilszervezeteknek, mind azoknak, akik hivatalból, szinte kötelességszerűen vettek részt a 
munkában. 
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570/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az építményadó, a telekadó, az 
idegenforgalmi adó, valamint a magánszemélyek kommunális adója tekintetében 2013. január 
01. napjától adómértéket nem kíván emelni. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
571/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetben a helyi iparűzési adó mértékét 2013. évre 1,9 %-ban állapítja meg. 
 
 
572/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi 
munkatervében augusztusi testületi ülésre tervezett „A 2013. évi szemétszállítás és a 
közterületek rendben tartásának kérdései” napirendi pontot legkésőbb a decemberi rendes 
testületi ülésen tárgyalja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: legkésőbb 2012. december 21. 
 
 
573/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 34/2006. (X.17.) MÖK számú 
rendelet 4.§ (1), (6), valamint (7) bekezdésének megfelelően a 2012. májustól 2012. 
novemberig terjedő időszakra a képviselő-testületi valamint bizottsági üléseken való 
megjelenésről készített kimutatást tudomásul veszi, hivatkozva Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2007.(V.23.) MÖK sz. rendelet 40. § (3) bekezdésére, az adott időszakban kötelezettséget 
szegő képviselő és bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj csökkentést nem alkalmaz. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
574/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság által, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
575/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés 
bevételeit 6.266.453 eFt    előirányzattal 
                       5.000.018 eFt    teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: 57658 eFt) 
kiadásait 6.266.453 eFt    előirányzattal 
                       3.917.575 eFt     teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 30214 eFt) 
az egyenleget 1.082.443 eFt-tal jóváhagyja, és a 2012. évi költségvetés alapján a 2012. I-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
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576/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város 2013. évi 
költségvetési koncepciójáról készített előterjesztést a módosítások átvezetésével eredeti 
előterjesztésként kezelve elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
577/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a település környezeti állapotáról 
szóló tájékoztatást elfogadja és azt a lakosság részére a Városi Honlapon közzéteszi, a Városi 
Hírmondóban értesíti erről a lakosságot, jelezve hogy Mezőberény Város környezeti 
állapotáról további információ nyerhető a Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium 
http://okir.kvvm.hu/ című honlapján. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
578/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 2013. évi munkaprogramjának összeállításához nem kíván javaslattal élni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 
579/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó elviekben támogatja az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részvételét a „Kulturális intézmények részvétele a 
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton.  
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a következő 5 évben nem hoz olyan 
döntést, mely a fenntartási kötelezettséget akadályozná. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
580/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy 2013. évben a 
Berényi Napok 2013. augusztus 18-19-20. között kerüljön megrendezésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika OPSKK igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
581/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ megkösse a Magna Cum Laude zenekarral a 2013. évi 
Berényi Napok rendezvényen való fellépésről szóló megállapodást 1,2 millió Ft + Áfa 
összegért. 



194 

Felelős: Siklósi István polgármester, Smiriné Kokauszki Erika OPSKK igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
582/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 58.§ (6) bekezdése alapján hozzájárulását adja az Alföldvíz Zrt. 
részére Mezőberény város területén 15 db közkifolyó – üzembe helyezéséhez, azzal, hogy a 
Mezőberény Város területén található összes közkifolyó esetében a jelenleg alkalmazottakhoz 
képest csökkentve legyen az átfolyó víz mennyisége.  
Üzembe helyezés a Szent János u. 43. szám, Új telep u. 10. szám, Várkonyi u. 20. szám, 
Vésztői u. 53. szám, Bajcsy Zs. u. 20. szám, Táncsics u. 49. szám, Mátyás Király u. 65. szám, 
Szénáskert u. 43. szám, Budai Nagy A. 13. szám, József A. 67. szám, Olajfa u. 11. szám, 
Vasút u. 13. szám, Jókai 25. szám, Ókert 17. szám,  Ókert 48. szám előtti közterületeken. 
Amennyiben valamelyik nem állítható vissza, akkor helyette (sorrendben): Katona J. 14. 
szám, Ókert 26. szám, Madarász u. 83. szám előtti közkifolyó kerüljön visszaállításra. Az 
Ókert kutak visszaállításánál figyelembe lesz véve a lakossági fórumon történt egyeztetés 
eredménye. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
583/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház 
kazánház tetőszigetelési munkálatainak elvégzésére bruttó 951.789,- Ft forrást biztosít a 2012. 
évi általános tartalék terhére.  
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy Lipták Pál vállalkozóval az általa adott 
árajánlat alapján 15 év garancia vállalása mellett a munkák elvégzésre megbízást adjon. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, a munka elvégzésére 2012. december 31. 
 
 
584/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Fő u. 4-6. szám 
alatti ingatlanrészben a SzűcsNet Kft., az általa használt emeleti részben saját költségére a 
fűtés kialakítását elvégezze.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő:értesítésre azonnal 
 
 
585/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át                                              megemeli: 627 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át              megemeli: 627 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át  megemeli: 627 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás előirányzatát   megemeli: 494 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát   megemeli: 133 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át                                               csökkenti: 372 eFt-tal 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át                      csökkenti: 3 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át               csökkenti: 375 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át                  csökkenti: 375 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás előirányzatát                                                csökkenti: 293 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát                                 csökkenti:  79 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát                                                  csökkenti:    3 eFt-tal 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át                                                 megemeli: 5168 eFt-tal 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át                megemeli:   272 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át            megemeli: 5440 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
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 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át               megemeli: 5440 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát                                               megemeli: 5440 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
586/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át                                                csökkenti: 74178 eFt-
tal 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át                csökkenti: 7349 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                           csökkenti: 81527 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
587/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                         megemeli: 2968 eFt-tal 
 (Bélmegyer Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át            megemeli: 2968 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át               megemeli: 2968 eFt-tal 
 (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 



197 

2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás előirányzatát  megemeli: 2647 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát  megemeli:   171 eFt-tal 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli:   150 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
588/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Földesi Szabolcs 
jegyzőt, hogy a 2013. január 1-től állami köznevelési feladatot ellátó intézménynél az alapító 
okirat felülvizsgálatát és a szükséges módosítást, vagy megszüntetést a Képviselő-testületnek 
döntésre előkészítse. 
Felelős: dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: Törvényjavaslat elfogadását követő 10 nap 
 
 
589/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a 2013. január 1-től állami köznevelési feladatot ellátó Önkormányzati 
társulás társulási magállapodás – általános iskolai oktatásról és nevelésről szóló megállapodás 
– megszüntetésével és elszámolással kapcsolatos előkészületeket megtegye.  
Felelős: Siklósi István 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
590/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a 2013. január 1-től továbbra is az önkormányzati köznevelési feladatot 
ellátó Önkormányzati óvodai nevelésről szóló intézményi mikrotérségi társulást 
felülvizsgálatával, esetleges megállapodás módosításával, vagy megszüntetésével kapcsolatos 
tárgyalásokat folytasson a társulási megállapodásban érintett polgármesterekkel, valamint az 
intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan intézkedéseket tegyen, hogy a Kistérségi Óvoda 
gazdálkodási feladatait 2013. január 1-től a Polgármesteri Hivatal lássa el.  
Felelős: Siklósi István 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
591/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2013. január 1-től 
az állami köznevelési feladatot ellátó intézmény működtetését a Városi Közszolgáltató 
Intézmény lássa el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az állami köznevelési 
feladatot ellátó Intézmény működtetési feladatát ellátó funkcionális feladatokat ellátó 
dolgozók Városi Közszolgáltató Intézményhez való átsorolással kapcsolatos intézkedéseket 
megtegye. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Nagy Sándor igazgató 
Határidő: Intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012.12.31. 
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592/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy 2013. január 1-től az állami köznevelési feladatot ellátó intézmény 
átadás-átvételével kapcsolatban a törvény szerinti jegyzőkönyv felvételével a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ képviseletében eljáró intézmény székhelye szerint illetékes 
tankerületi igazgatóval a megállapodást megkösse.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012.12.15. 
 
 
593/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.) 
Jogi feladatok ellátása: 
4 hó x 190,5 eFt/hó = 762 eFt 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát                                             megemeli: 762 eFt-tal 
 (Jogi feladatok ellátása) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok ei-át                                               csökkenti: 762 eFt-tal 
2.) 
Mezőberény Kötvény kamat- és hiteltörlesztése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

2. Felhalmozási bevételek 
 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
 2.1./Pénzügyi befektetések bevételei ei-át                                  megemeli: 621 eFt-tal 
 (Felhalmozási kamatbevétel) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 7. Finanszírozási célú kiadások, hitelek törlesztése 

és kötvény beváltás kiadásai 
 7./Fejlesztési célú – Mezőberény kötvény törlesztés ei-át      megemeli: 12763 eFt-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 2991 eFt-tal 
 (Kamatkiadás 841126-0 szakf.) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 2./1. Működési célú tartalékok ei-át                                           csökkenti: 15133 eFt-tal 
3.) 
a) 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás bevételi előirányzatának rendezése: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
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 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                    csökkenti: 3169 eFt-tal 
 (890441 szakf. – Rövid időtartamú közfogl.) 
és ezzel egyidejűleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                    megemeli: 3169 eFt-tal 

(890442 szakf. –Fogl. hely. tám. jog. hosszabb időtart. közf.) 
b) 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kiadási előirányzatának rendezése: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 

1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás ei-át                                                         csökkenti: 3989 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei-át                                             csökkenti:  538 eFt-tal 
 (890441 szakf. – Rövid időtartamú közfogl.) 
és ezzel egyidejűleg 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 

1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás ei-át                                                        megemeli: 3989 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei-át                                           megemeli:   538 eFt-tal 
 (890442 szakf. – Fogl. hely. tám. jog. hosszabb időtart. közf.) 
4.) 
Informatikai hálózat átvétele a Békési Kistérségi Társulástól: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4.1. Beruházások ei-át                                                       csökkenti: 13425 eFt-tal 

(841403-26 szakf. – Kistérségi informatikai hálózat átvétele 
az Antenna Hungáriától) 

és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

4. Felhalmozási kiadások 
 4.3. Egyéb felhalmozási kiadások 
 4.3./ Támogatásértékű felhalmozási kiadások ei-át                   megemeli: 13425 eFt-tal 
 (841403-26 szakf. – Informatikai hálózat átvétele a 
 Békési Kistérségi Társulástól) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
594/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Liget tér 2/a. szám 
alatti önkormányzati ingatlan szennyvízbekötésére maximum bruttó 540.000,-Ft-ot biztosít a 
2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A munka elvégzése érdekében: 
- az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 255.437,-Ft + ÁFA (27%) azaz bruttó 

324.405,- Ft összegű ajánlatát telekhatáron belüli szennyvízbekötésének tárgyában 
elfogadja, 

- a Berény-Cső Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Békés, Lánc u. 40. szám) 165.993,-Ft + ÁFA 
azaz bruttó 210.811 Ft összegű ajánlatát az ingatlan csonkról történő szennyvízbekötése 
tárgyában elfogadja.  
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A Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ajánlatok alapján 
bonyolítsa le a beruházást. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
595/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Hantos 
Katalin, önkormányzati bizottság nem képviselő tagja, a részére megállapított május-
november havi tiszteletdíjáról: 147.700 Ft-ról lemond.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
596/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon: 
Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény bevételből származó betéti 
állományból kívánja igénybe venni a következő beruházás esetében az alábbi pályázati saját 
forrás összeget: 
  - 6500 eFt: A határon átnyúló informatikai hálózatbővítés érdekében, pályázati 

sajáterőként 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházás esetében a pályázati saját 
forrás összegének a „Mezőberény” kötvény bevételből történő lehívására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
597/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát                              csökkenti: 184 eFt-tal 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 
és ezzel egyidejűleg  
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát                                csökkenti: 184 eFt-tal 
 1. Működési kiadások: 
 1.1. Személyi juttatások előirányzata: „-„ 148 eFt 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzata:  „-„ 36 eFt 
 841112 szakfeladat: Jogalkotás 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatát             csökkenti: 184 eFt-tal 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési 
 szervnek folyósított támogatás 
és ezzel egyidejűleg  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatát            megemeli: 184 eFt-tal 
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 1. Működési kiadások: 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Működési célú pénzeszköz átadások 
 A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 
 részére, gyermekprogramjai megvalósításához támogatás biztosítása 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§. szerint a kedvezményezettet 
számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a felhasználást követő 30 naptári 
napon belül, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
598/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 1-jei hatállyal a 
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak biztosított közösségi házat 
(Mezőberény, Kérhalom u. 10. sz.) visszaveszi, más formában kívánja működtetni, 
üzemeltetni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
599/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 553/2012. 
(X.29.) sz. (erdőtelepítés megállapodás-kötés) határozatát. 
 
 
600/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nyílt ülésen elfogadott zárt ülési 
napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja meg: 
 1. Kolozsi József ajánlata  
 2. Felnőtt háziorvosi praxisjog rendezése  
 3. MKÁI tanulóinak Arany János tehetséggondozó programjában való részvétele 
 4. Általános iskola üzemeltetésének átvételével kapcsolatos kérdések (szóbeli) 
 5. Városi Közszolgáltató Intézmény állásfoglalás kérése 
 6. ”Komplex belvízrendezési program–Mezőberény” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megtárgyalása  
 7. Telekrész kisajátítása (NIF Zrt.)  
 8. Hegyesi József és Hegyesi Józsefné kérelme  
 9. Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelme 
10. Napelemes rendszer 
11. HURO pályázattal (informatikai hálózat) kapcsolatos beszámolás (szóbeli) 
12. Egyéb bejelentés 
 
 
601/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Dr. Magyar László azon 
kérelmét, hogy amennyiben a Mezőberény IV. számú háziorvosi körzet praxisjoga 
önkormányzati rendelkezésbe kerülését követően az tartósan betöltetlenné válik, akkor az 
érvényes jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megállapodást köt jogosulttal kérelmező 
tekintetében a körzetbeli háziorvosi feladatok ellátására vonatkozóan. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
602/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Károlyi Rebeka 8/a évfolyamos tanuló (anyja neve: Palotai Krisztina) Mezőberény 
település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
számára. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az 
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. december 12. 
 
 
603/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Adamik Nikoletta 8/c évfolyamos tanuló (anyja neve:Molnár Erzsébet) Mezőberény 
település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
számára. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az 
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. december 12. 
 
 
604/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Pikó Zita 8/c évfolyamos tanuló (anyja neve:Hegedűs Ágnes) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
számára. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az 
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. december 12. 
 
 
605/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Sebestyén Erika. 8/d évfolyamos tanuló (anyja neve: Lakatos Erika Helga) Mezőberény 
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település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
számára. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az 
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. december 12. 
 
 
606/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola főigazgatójával a 2013. január 
1-től állami köznevelés feladatot ellátó intézmény funkcionális feladatokat ellátó dolgozókat 
érintően egy létszám leépítésével kapcsolatban személyi döntésekről egyeztessen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
607/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Belvízrendezés az élhetőbb 
településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó 
társulati csatornán I. ütem" - DAOP-5.2.1/D-2008-0002 pályázat keretében lefolytatásra 
kerülő „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény” című közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja és az alábbi döntéseket hozza.  

1. Érvényes ajánlatot nyújtott be mind a 7 ajánlattevő. 
2. A legkedvezőbb ajánlatot az értékelő táblázat alapján a Békés Drén Kft. adta. 
3. A második legkedvezőbb ajánlatot az értékelő táblázat alapján a Colas Út Zrt. adta. 

Felhatalmazza a Siklósi István polgármestert a Békés Drén Kft.-vel (5630 Békés Petőfi 
Sándor utca 20.) történő vállalkozási szerződés aláírására.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 

608/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzat 
tulajdonát képező a Mezőberény, 683/5 hrsz.-ú 722 m2 területű ingatlanra vonatkozó a NIF 
Zrt. által tett vételi ajánlatot nem fogadja el. Felhatalmazza Siklósi István Polgármester urat, 
hogy a döntésről a NIF Zrt-t értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 

609/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hegyesi József és Hegyesi Józsefné 
Mezőberény, Szivárvány u. 4. szám alatti lakosok saját lakáshoz jutással kapcsolatos kérelmét 
nem támogatja, mivel az nem önkormányzati kötelezően ellátandó feladat, ezért a 
költségvetésben ilyen jellegű kiadás nem került tervezésre. A lakáscélú állami támogatásokról 
szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet alapján a lakástámogatás állami feladat. 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
Határidő:  értesítésre azonnal 
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610/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utasítja Nagy Sándort, a Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy a Mezőberény Szivárvány utcai szakaszon a 
vízelvezetési rendszer felülvizsgálatát elvégezze és amennyiben szükséges a karbantartási 
feladatokat elvégeztesse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012. december 10. 
 
 
611/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója az intézményében keletkezett bérmaradvány 
terhére az egy hónapra eső átlagos rendszeres személyi juttatás legfeljebb 30%-át jutalom 
címén dolgozói számára 2012. évben kifizethesse. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
612/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a 1691/1 hrsz-ú 13420 m2 
területű Gyomai úti belterületi ingatlan eladását, nap erőmű létesítése céljára, 3.000.000,- Ft 
összegért az Eventus-Lux Kft. részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
613/2012.(XI.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a határon 
átnyúló informatikai hálózat megvalósulását érintően Tarhos község 2,5% részét Mezőberény 
város átveszi 505.642,-Ft megfizetésével, ezzel a rendszerben Mezőberény 33,3%-al 
sajátrésszel rendelkezik.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 50/2012.(XI.27.) önkormányzati 

rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II. 
27.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 51/2012.(XI.27.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat által fenntartott piacról szóló 21/2004.(VII.05.) MÖK sz. rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 52/2012.(XI.27.) önkormányzati 

rendelete az állatok tartásáról szóló 49/2005.(XI.28.) MÖK sz. rendelet és az állatok 
tartásáról szóló 49/2005.(XI.28.) MÖK sz. rendelet módosításáról szóló 5/2012.(II.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 53/2012.(XI.27.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 54/2012.(XI.27.) önkormányzati 

rendelete a talajterhelési díjról szóló 34/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
614/2012.(XII.04.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli zárt ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1.) Kolozsi József ajánlata 
2.) Általános iskola átadás-átvétel személyi kérdései (szóbeli) 
3.) Eventus-Lux Kft. ajánlata 
4.) SYBAC-SOLAR HUNGARY Kft. ajánlata (szóbeli) 
 
 
615/2012.(XII.04.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy Kolozsi József egyéni vállalkozóval (Mezőberény, Thököly u. 56. sz.) a 
2012. december 4-én keltezett, volt Bútoripari Rt. megjelölt területeire vonatkozó bérleti 
szerződést megkösse annyi módosítással, hogy a 3. pontban a felek 400.000,- Ft + ÁFA 
bérleti díjban állapodnak meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
616/2012.(XII.04.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 615/2012.(XII.04.) sz. határozattal 
elfogadott bérleti szerződés értelmében felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy  
Kolozsi József (Mezőberény, Thököly u. 56. sz.) egyéni vállalkozó részére a hozzájáruló 
nyilatkozatot aláírja az Új Széchenyi Terv regionális fejlesztések Dél-Alföldi Operatív 
Program keretében megjelent DAOP-1.1.1/E-12 kódszámú Telephelyfejlesztés című pályázat 
beadásához.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
617/2012.(XII.04.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete meghirdeti eladásra az 5650 
Mezőberény, Hajnal utca 2-4.sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő 3714/1/A/1 hrsz-ú, 
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1067 m2 területű iroda; 3714/1/B/1 hrsz-ú, 1857 m2 területű műhely; 3714/1/C/1 hrsz-ú, 1049 
m2 területű műhely, raktár; 3714/1/C/2 hrsz-ú, 625 m2 területű műhely, raktár; 3714/1/C/3 
hrsz-ú, 1973 m2 területű műhely, raktár; 3714/1/F/1 hrsz-ú, 378 m2 területű üzlet 
helyiségeket, és külön-külön részenként a területek értékbecslését elkészítteti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
618/2012.(XII.04.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberényi 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat – OM azonosító: 200608 – létszám keretéből, az ügyviteli 
feladatokat 2012. december 1-i állapot szerint Mezőberény Petőfi utca 17-19. székhelyen 
ellátó 6 alkalmazott közül 1 fő létszám leépítését rendeli el. Utasítja Öreg István főigazgatót, 
hogy létszámleépítésről a lehető legkorábbi időpontban intézkedjen. 
A létszámleépítést az önkormányzat a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
és a parlament által elfogadott, de a határozathozatal időpontjában még ki nem hirdetett 
T/8888 törvényjavaslat rendelkezéseinek végrehajtásából következő feladatcsökkenés miatt 
rendeli el. 
A leépítéssel érintett létszám foglakoztatására az önkormányzat által fenntartott más 
intézményben nincs mód. 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
               Öreg István főigazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
619/2012.(XII.04.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az Eventus-Lux Kft. Budapest részére az 1691/1 hrsz-ú 13420 m2 
Gyomai úti belterületi ingatlant 30.000 Ft + ÁFA bérleti díjért bérbe adja annak érdekében, 
hogy pályázatot adhasson be egy maximum 500 KW-os naperőmű telepítésére. Amennyiben a 
beruházás nem valósul meg 2013. év végéig, adás-vételi szerződéskötés nem történik a 
területre, visszaszáll az önkormányzatra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
620/2012.(XII.04.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a SYBAC-SOLAR HUNGARY Kft. (6721 Pécs, Ferencesek u. 31. sz.) 
0,5 MW névleges teljesítményű naperőmű park építés megvalósítása érdekében benyújtott 
ajánlatáról folytasson további tárgyalást, a GIP területi besorolású legelőként nyilvántartott 
3722/8 hrsz-ú 2 ha 8545 m2 belterületi ingatlan eladásáról, a területért minimum nettó 
9.500.000,- Ft, és a tervekért minimum nettó 13.500.000,- Ft  megfizetése érdekében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
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621/2012.(XII.11.)sz. határozat: 
A Képviselő-testület a rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta. 
1.) Általános iskola átadás-átvételéről szóló megállapodás 
 
 
622/2012.(XII.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Bélmegyer - Mezőberény - 
Murony Közoktatási Intézményi Társulás gesztor önkormányzata, a 2013. január 1-jével 
állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények fenntartására létrehozott 
intézményfenntartó Bélmegyer - Mezőberény - Murony Közoktatási Intézményi Társulást 
2012. december 31-el megszűnteti.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
623/2012. (XII.11.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata és Bélmegyer Község Önkormányzata, valamint 
Mezőberény Város Önkormányzata és Murony Község Önkormányzata a Mezőberényi 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Intézmény, Kollégium és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi elszámolását a zárszámadás keretében rendezi egymással. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
624/2012.(XII.11.) sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy mint a Bélmegyer - Mezőberény - Murony Közoktatási Intézményi 
Társulás gesztorönkormányzata Bélmegyer Község Önkormányzatával, valamint Murony 
Község Önkormányzatával a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény alapján a Társulás által fenntartott 
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Intézmény, Kollégium és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény állami fenntartásba adásával összefüggő 
kérdésekről a szükséges megállapodásokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, 
Bélmegyer községgel, valamint Murony községgel megkösse, azzal, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartóval kötendő „MEGÁLLAPODÁS” IV. fejezet d) pont 4. bekezdés, 2. 
mondat (Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a számviteli 
nyilvántartásból történő kivezetés dátumát.) értelmezésével kapcsolatban a polgármester 
további egyeztetést folytasson. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, de legkésőbb 2012. december 31. 
 
 

*** 
 
 
625/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
Közmeghallgatás: Mezőberény város 2013. évi költségvetése 
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                              (Mezőberény Város 2013. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása) 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről      
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 378/2012.(VI.25.) sz., 453/2012.(VIII.27.) 

sz., 477/2012.(VIII.27.) sz., 551/2012.(X.29.) sz., 552/2012.(X.29.) sz.,  
353/2012.(VI.25.) sz.,  568/2012.(XI.26.) sz., 570/2012.(XI.26.) sz.,573/2012.(XI.26.) 
sz., 576/2012.(XI.26.) sz., 577/2012.(XI.26.) sz.,  578/2012.(XI.26.) sz.,  
579/2012.(XI.26.) sz., 580/2012.(XI.26.) sz., 584/2012.(XI.26.) sz., 592/2012.(XI.26.) 
sz.,  595/2012.(XI.26.) sz., 602/2012.(XI.26.) sz., 603/2012.(XI.26.) sz., 
604/2012.(XI.26.) sz.,  605/2012.(XI.26.) sz., 607/2012.(XI.26.) sz., 608/2012.(XI.26.) 
sz., 609/2012.(XI.26.) sz.,  610/2012.(XI.26.) sz., 615/2012.(XII.04.) sz., 
619/2012.(XII.04.) sz., 616/2012.(XII.04.) sz., 611/2012.(XI.27.) sz., 
581/2012.(XI.26.) sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. 2013. évre vonatkozó szilárd és folyékony hulladékszállítási közszolgáltatási díj 
II/3. A Mezőberényi Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása gazdálkodásának 

áttétele miatt (590/2012.(XI.26.) sz. hat.) 
II/4. 459/2012.(VIII.27.) sz. határozattal kapcsolatos segítségnyújtás 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
II/6. Pályázat napelemek kialakítása piaccsarnok és sportcsarnok tetején 

III./ Közmeghallgatás napirendjeként megtárgyalva 
IV./ A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 
 V./ 100 éves Mezőberény sportja beszámolója  
VI./ Bejelentések 

VI/1. Piaccsarnok hasznosítása 
VI/2. Mezőberényi Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
VI/3. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló önkormányzati rendelet 

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 
VI/4. Megállapodás regionális víziközmű vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezéséről 
VI/5. Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
VI/6. Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi éves ellenőrzési terv módosítása 
VI/7. Mezőberény, Kérhalom u. 10. sz. ingatlan vízdíjtartozás kiegyenlítése 
VI/8. Előirányzat rendezés 
VI/9. Háziorvosi szerződések módosítása 
VI/10. Levéve napirendről Tájékoztatás a polgármester, alpolgármester 

illetményváltozásáról 
VI/11. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/12. A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Diáksport Egyesület nemzetközi 

kapcsolatok támogatására benyújtott pályázaton nyert összeg lemondása 
VI/13. A Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület MÖK pályázatok 

támogatására benyújtott pályázaton nyert összeg lemondása 
VI/14. Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
VI/15. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata 
VI/16. Közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződése 
VI/17. Intézményi átcsoportosítások 
VI/18. 2013. évi városi rendezvények 
VI/19. Pályázat kiírása a IV. számú háziorvosi körzet ellátására 
VI/20. Informatikai feladat átadása miatti létszámrendezés 
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VI/21. 598/2012.(XI.26.)sz. határozat Kérhalom u. 10.sz. ingatlan visszavétele, Tízváros 
Alapítvány kérelme 

VI/22. Rendezési Terv módosítás megindítása 
VI/23. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény módosításának kezdeményezése 
VI/24. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatójának 2012. évi jutalma 
VI/25. Egyéb bejelentés 

VII./ Zárt ülés 
- Tájékoztatás K&H Bankkal folytatott levelezésről 
- Tájékoztatás a SYBAC-SOLAR HUNGARY Kft. ajánlatáról (szóbeli) 
- A geotermikus fűtési rendszer üzemeltetésével kapcsolatos határozat 

(527/2012.(IX.24.) sz. hat.) módosítása (szóbeli) 
 
 
626/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének első körös előterjesztését tovább tárgyalásra 
alkalmasnak találja, megbízza a polgármestert és a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy 2013. 
januári testületi ülésre második körben terjesszék elő a költségvetés tervezetét.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
627/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. november 26-i zárt, december 
4-i rendkívüli zárt, valamint a december 11-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
628/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta.  
 
 
629/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 378/2012.(VI.25.) sz., 
453/2012.(VIII.27.) sz., 477/2012.(VIII.27.) sz., 551/2012.(X.29.) sz., 552/2012.(X.29.) sz.,  
353/2012.(VI.25.) sz.,  568/2012.(XI.26.) sz., 570/2012.(XI.26.) sz.,573/2012.(XI.26.) sz., 
576/2012.(XI.26.) sz., 577/2012.(XI.26.) sz.,  578/2012.(XI.26.) sz.,  579/2012.(XI.26.) sz., 
580/2012.(XI.26.) sz., 584/2012.(XI.26.) sz., 592/2012.(XI.26.) sz.,  595/2012.(XI.26.) sz., 
602/2012.(XI.26.) sz., 603/2012.(XI.26.) sz., 604/2012.(XI.26.) sz.,  605/2012.(XI.26.) sz., 
607/2012.(XI.26.) sz., 608/2012.(XI.26.) sz., 609/2012.(XI.26.) sz.,  610/2012.(XI.26.) sz., 
615/2012.(XII.04.) sz., 619/2012.(XII.04.) sz., 616/2012.(XII.04.) sz., 611/2012.(XI.27.) sz., 
581/2012.(XI.26.) sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
630/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozatot ad ki a Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére, hogy a lerakási járulék és a felügyeleti díj fizetési 
kötelezettség hatályba lépésének napjától, azok megfizetését, a Békés-Manifest 
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Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzat felé kiállított számlában – a negyedéves 
fajlagos hulladékmennyiség és az ürítés szám alapján – érvényesítse a 2013. évre 
vonatkozóan. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
631/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi 
hulladékszállítási díjak 4,2 %-os mértékű emelését. 
A 2013. évi szolgáltatási díj az alábbi árstruktúra szerint változik: 
K=(1+I)*Z   ahol: 
Z – 2012. évi nettó szolgáltatási díj 
I – az emelés mértéke %-ban 
K – 2013. évi nettó szolgáltatási díj. 
Lakossági 120 literes hulladékgyűjtó edény gyűjtésre és szállításra vonatkozó díjak 2013. 
január 1-től: 226,27 Ft/ürítés+ÁFA, 11.766 Ft/év+ÁFA, bruttó 14.940 Ft/év. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
632/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 1. napjától továbbra is a 
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. útján kívánja ellátni a lakossági szilárd 
hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés közszolgáltatást. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 2013. évre vonatkozóan közszolgáltatási szerződést kössön. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
633/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti egységes 
szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
634/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a 459/2012.(VIII.27.) sz. 
határozatát, egyben úgy határoz, hogy nem vállalja a vasúti felüljáró építéssel kapcsolatos 
kibővített közvilágítási hálózat üzemeltetésével járó költségeket.  
A döntésről soron kívül értesítést küld a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatójának, 
valamint a NIF Zrt-nek. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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635/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
636/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete energetikai korszerűsítést célzó 
Környezet és Energetika Operatív Program keretében megjelenő pályázati kiíráson, 
(piaccsarnok és a sportcsarnok tetejére kerülhetnének napelemek) kíván részt venni, mely a 
2012. év november hónapban lezajló társadalmi egyeztetést követően kerül kiírásra, várhatóan 
2013. év első felében nyújtható be. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: megjelenő pályázati felhívás szerint 
 
 
637/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az energetikai korszerűsítést célzó Környezet és Energetika Operatív 
Program keretében megjelenő pályázati kiíráson (piaccsarnok és a sportcsarnok tetejére 
kerülhetnének napelemek) benyújtásra kerülő pályázattal, pályázatokkal kapcsolatban a 2011. 
évi CVIII. Törvény a közbeszerzésekről rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, 
szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben 
megállapodjon, aláírjon az Önkormányzat képviseletében szolgáltatásonként ill. a hatályos 
közbeszerzési törvény alapján az egybeszámítandó tételek esetén összesen nettó 7.900.000,- 
Ft értékhatárig.  
A Képviselő-testület a pályázaton való részvételhez szükséges összegeket a 2013. évi 
költségvetés felhalmozási kiadások terhére biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: megjelenő pályázati felhívás szerint 
 
 
638/2012.(XII.22.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése  
     Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ Városi elismerések összességének felülvizsgálata, adományozásról döntésről 
     Előadó: Bizottsági elnökök 
Február 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása 
      Elődadó: Siklósi István polgármester 
2./ Mezőberény város újratelepítésének 290. évfordulója 
    Előadó: Körösi Mihály OKB elnök 
Március  
1./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
     Előadó: Jakusovszki Zoltán őrsparancsnok 
2./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról 
     Előadó: Polgárőr Egyesület elnök 
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3./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
     Előadó: ÖTE elnök  
4./ Közbeszerzési terv elfogadása 
      Előadó: Borgula Péter beruházási, városfejlesztési ügyintéző     
5./ Mezőberény város esélyegyenlőségi terve  

 Előadó: Siklósi István polgármester 
6./ Mezőberény város ifjúsággal kapcsolatos cselekvési terve 
     Előadó: Körösi Mihály OKB elnök 
Április  
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
      Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
      Előadó: belső ellenőr  
Május  
1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
munkáról 
      Előadó: Kovács Edina a Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetője 
                   Kovács Lászlóné SZEB elnök 
 2./ Beszámoló Mezőberény sportéletéről 
      Előadó: Barna Márton OKB tagja 
Június  
1./ Mezőberény Város rendezési tervének felülvizsgálata 
      Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ Beszámoló az önkormányzat hatáskörébe tartozó közszolgáltatások teljesítéséről, ezen 

belül Városi Közszolgáltató Intézmény munkájáról  
      Előadó: Nagy Sándor igazgató 
Augusztus 
1./ Beszámoló Mezőberény Város 2013. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
      Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ Az önkormányzat fásítási programjának felülvizsgálata, egy élhetőbb és „zöldebb” 

kisvárosi modell kialakításának lehetősége 
      Előadó: Siklósi István polgármester 
Szeptember  
1./ 2014. évi ellenőrzési terv elfogadása 
     Előadó: belső ellenőr 
2./ Beszámoló a kulturális intézmények munkájáról és a város kulturális élete fellendítésének 

további lehetőségeiről. 
    Előadó: Smíriné Kokauszki Erika OPSKK igazgató 
3./ Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság végzett munkájáról 
    Előadó: Körösi Mihály bizottsági elnök               
Október  
1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
     Előadó: Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos 
2./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
     Előadó: Siklósi István polgármester 
                  Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos 
3./ Mezőberény munkaerő-piaci helyzetének áttekintése 
     Előadó: Debreceni Gábor ÜJKB elnök 
                  Harmati László PGB elnök 
November 
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1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítése 

     Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ Mezőberény Város 2014. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
December 
1./ Mezőberény Város 2014. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
    Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 
     Előadó: Siklósi István polgármester 
Állandó napirendi pontok: 
• Beszámoló az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről, a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
• Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
• Bejelentések 
• Interpelláció 
 
 
639/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a „100 éves a mezőberényi 
sport” beszámolót, köszönetét fejezi ki minden közreműködő, szervező részére, amiért az 
események méltóképpen kerültek lebonyolításra. 
 
 
 
640/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a piaccsarnok hasznosításával kapcsolatban folytasson további 
tárgyalásokat Károlyi Mihállyal és Vrbovszki Zoltánnal. A tárgyalások eredményéről 
legkésőbb a 2013. évi februári rendes testületi ülésen számoljon be. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2013. februári testületi ülés 
 
 
 
641/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bélmegyer Község 
Önkormányzatának 67/2012.(XI.22.) számú határozattal kezdeményezett intézmény 
átszervezést nem támogatja, ezért a kezdeményező által javasoltak miatt az alapító okiratot 
nem módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatról 
Bélmegyer Község Önkormányzatát értesítse, egyben tájékoztassa a kezdeményezőt, hogy az 
intézményi átszervezésre a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 84. § (3) bekezdése 
szerint csak július-augusztus hónapokban van lehetőség.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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642/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a A REGIONÁLIS 
VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL szóló 
megállapodást az alábbiak szerint: 
 

1. A 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései szerint az ivóvízrendszer működtetőnél lévő 
vagyonának átháramlásával kapcsolatosan az alábbi értékeket fogadja el: 

Sor-
szám 

Önkormányzat neve 

Átháramló vagyon 
(2012.VII.31. nyt. 
adatok szerint) értéke 
[Ft] 

 1. Békés Város Önkormányzata 24 793 198 
 2. Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata 101 558 079 
 3. Bélmegyer Község Önkormányzata 1 215 578 
 4. Csabaszabadi Községi Önkormányzat 298 161 
 5. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 596 321 
 6. Dévaványa Város Önkormányzat 9 495 267 
 7. Doboz Nagyközség Önkormányzat 4 885 246 
 8. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 15 779 575 
 9. Kamut Község Önkormányzata 1 307 319 
10. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 4 220 119 
11. Kétsoprony Község Önkormányzata 1 261 449 
12. Körösladány Város Önkormányzat 8 761 334 
13. Köröstarcsa Község Önkormányzata 2 912 799 
14. Körösújfalu Községi Önkormányzat 504 579 
15. Kötegyán Község Önkormányzat 1 559 609 
16. Lőkösháza Község Önkormányzat 2 041 253 
17. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat 1 032 094 
18. Méhkerék Község Önkormányzata 2 798 122 
19. Mezőberény Város Önkormányzat 12 316 325 
20. Murony Község Önkormányzat 1 421 997 
21. Okány Község Önkormányzat 2 522 897 
22. Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 435 773 
23. Sarkad Város Önkormányzat 12 545 679 
24. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 1 697 222 
25. Szabadkígyós Község Önkormányzat 3 188 025 
26. Tarhos Község Önkormányzata 1 055 030 
27. Telekgerendás Községi Önkormányzat 1 811 899 
28. Újszalonta Község Önkormányzat 114 677 
29. Vésztő Városi Önkormányzat 7 224 660 

Mindösszesen: 229 354 286 
Ezen értékek a 2012. év hátralévő időszakát illetően amortizálódik és arányosan 
csökken. A felekre jutó értékek a fenti adatokhoz képest ezen amortizációval 
csökkentetten kerülnek kiadásra 2013. január 1-én. 
 

2. Az Ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően létrejövő Regionális 
víziközmű-rendszer vagyonának felosztását az alábbi tulajdoni részarányokkal fogadja 
el a képviselőtestület: 
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Sor-
szám 

Önkormányzat neve 
tulajdoni részarány 
/10.000-ed arányban 
kifejezve 

  1. Almáskamarás Községi Önkormányzat 34 
  2. Békés Város Önkormányzata 927 
  3. Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata 3.794 
  4. Bélmegyer Község Önkormányzata 45 
  5. Bucsa Község Önkormányzata 60 
  6. Csabaszabadi Községi Önkormányzat 11 
  7. Csanádapáca Községi Önkormányzat 115 
  8. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 22 
  9. Csorvás Város Önkormányzata 220 
10. Dévaványa Város Önkormányzat 355 
11. Doboz Nagyközség Önkormányzat 183 
12. Ecsegfalva Község Önkormányzata 37 
13. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 277 
14. Gerendás Községi Önkormányzat 44 
15. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 589 
16. Gyula Város Önkormányzata [Városerdő] 9 
17. Kamut Község Önkormányzata 49 
18. Kertészsziget Község Önkormányzat 14 
19. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 157 
20. Kétsoprony Község Önkormányzata 47 
21. Körösladány Város Önkormányzat 327 
22. Köröstarcsa Község Önkormányzata 109 
23. Körösújfalu Községi Önkormányzat 19 
24. Kötegyán Község Önkormányzat 59 
25. Lőkösháza Község Önkormányzat 76 
26. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat 38 
27. Méhkerék Község Önkormányzata 104 
28. Mezőberény Város Önkormányzat 460 
29. Mezőgyán Község Önkormányzat 43 
30. Murony Község Önkormányzat 54 
31. Nagykamarás Község Önkormányzat 57 
32. Okány Község Önkormányzat 95 
33. Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 16 
34. Sarkad Város Önkormányzat 469 
35. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 63 
36. Szabadkígyós Község Önkormányzat 120 
37. Szeghalom Város Önkormányzat 432 
38. Tarhos Község Önkormányzata 40 
39. Telekgerendás Községi Önkormányzat 68 
40. Újiráz Községi Önkormányzat 23 
41. Újszalonta Község Önkormányzat 4 
42. Vésztő Városi Önkormányzat 270 
43. Zsadány Község Önkormányzat 65 

Mindösszesen: 10.000 
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3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenti megállapodást tartalmazó 
szerződés aláírására, ill. feljogosítja, hogy a vagyonrendezés ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez szükséges fenti tulajdoni részarányokat tartalmazó megállapodást 
aláírja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulás elnökét. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
643/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 496/2012.(IX.24.) sz. határozattal 
elfogadott Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi éves ellenőrzési tervét az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: folyamatos, beszámolásra 2013. évi zárszámadás időpontja 
 
 
644/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vízdíjhátralékát 
58.672 Ft kifizetését átvállalja és intézkedik a hátralék kiegyenlítéséről az Alföldvíz 
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. felé. A Képviselő-testület a díjhátralék 
kiegyenlítésének fedezetét Mezőberény Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
645/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                          csökkenti: 811 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            1. Működési kiadások 
            1.5. Egyéb működési célú kiadások 
            1.5./ Működési célú pénzeszközátadások ei-át                         megemeli: 811 e Ft-tal 
            (Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
            és Kollégium részére: 
            2012. évi gyermekélelmezési  
többletkiadások fedezetére    :     810.928 Ft ~ 811 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
646/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            1. Működési kiadások 
            1.5. Egyéb működési célú kiadások 
            1.5./ Működési célú pénzeszközátadások ei-át                 csökkenti:      332 e Ft-tal 
-"Katicabogár" Evangélikus Német Nemzetiségi Óvodától:  
A 2012. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján,a tervezetten  
biztosított és ténylegesen felhasznált előirányzatok különbözetének :332 eFt elvonása  
2.A.alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
            1. Működési kiadások:           
1.5./ Dologi kiadások előirányzatát                                                  csökkenti: 495 e Ft-tal 
A 2012. évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján, a tervezetten 
biztosított és ténylegesen felhasznált előirányzatok különbözetének :495 eFt elvonása  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                       megemeli: 827 e Ft-tal          
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
647/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dr. Csók László, Dr. Dóczy Balázs, 
Dr. Oláh Erzsébet, Dr. Zuberecz Zoltán háziorvosokkal, Dr. Salai Ildikó és Dr. Sziráczki 
Magdolna gyermek háziorvosokkal, valamint Dr. Adamik Ilona, Dr. Emődi Emese és Dr. 
Dirar Hamed fogorvosokkal megkötött egészségügyi ellátási szerződések módosítását az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, egyúttal felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szerződésmódosítások aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2013. január 1. 
 
 
 
648/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát                      csökkenti: 138 eFt-tal 
 (Közműfejlesztési támogatás) 
 /889935 szakf./ 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át      csökkenti: 138 eFt-tal 
 (Közműfejlesztési támogatás) 
 /889935 szakf./ 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
649/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                          megemeli: 452 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelőlegezés) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át     megemeli: 452 eFt-tal 
 (Tartásdíj megelőlegezés) 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                           csökkenti: 287 eFt-tal 
 (Mozgáskorlátozottak támogatása) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át      csökkenti: 287 eFt-tal 
 (Mozgáskorlátozottak támogatása) 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                         csökkenti: 1717 eFt-tal 
 (Helyi szervezési int. kapcs. többlet támogatás – Prémiumévek Program) 
 /841901 szakfeladat/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1./3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1./3./ Központosított előirányzatok ei-át                                megemeli: 1717 eFt-tal 

(Helyi szervezési int. kapcs. többlet támogatás - Prémiumévek program) 
 /841901 szakfeladat/ 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.4. Egyéb működési bevételek 
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 1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                            megemeli: 25 eFt-tal 
 (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  megemeli: 25 eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás                           megemeli: 25 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 25 eFt-tal 
 (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
650/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
 1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások                       csökkenti: 21373eFt-tal 
 Ezen belül: 
  -Rendszeres szociális segély   - 11008 eFt 
 - Foglalkoztatást helyettesítő tám.    - 9499 eFt 
 - Lakásfenntartási támogatás       - 464 eFt 
 - Időskorúak járadéka            49 eFt 
 - Ápolási díj        -1771 eFt 
 - Óvodáztatási támogatás       1320 eFt 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 6. Támogatás 
 6.1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át  csökkenti: 21373eFt-tal 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 3. Támogatás 
 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás  csökkenti: 21373 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át csökkenti: 21373 eFt-tal 
 -Rendszeres szociális segély   - 11008 eFt 
 - Foglalkoztatást helyettesítő tám.    - 9499 eFt 
 - Lakásfenntartási támogatás       - 464 eFt 
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 - Időskorúak járadéka            49 eFt 
 - Ápolási díj        -1771 eFt 
 - Óvodáztatási támogatás       1320 eFt  
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
    1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások     megemeli: 142 eFt-tal 
 - Adósságkezelés        -79 eFt  
 - Ingyenes és kedvezményes int. étkeztetés     221 eFt 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
    1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át     megemeli: 142 eFt-tal 
 - Adósságkezelés        -79 eFt  
 - Ingyenes és kedvezményes int. étkeztetés     221 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
651/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
II./3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.      csökkenti:  4 eFt-tal 
(DAOP.-4.1.3.6/c.2008-0003 Bölcsődei férőhelyszám növ. Mb-ben) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át  
Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti    csökkenti:  4eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
II./3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.             csökkenti:  82 
eFt-tal 
(NFÜ-DAOP Városkép javítás a lak. Identitástudatának növ. érdekében) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át  
Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti        csökkenti: 82eFt-tal 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
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II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
II./3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.            csökkenti: 1250 eFt-tal 
(NFÜ-TIOP 2007. Ped.módszertani ref.tám.informatikai infras.fejl.) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át  
Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti                    csökkenti: 1250 eFt-tal 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
II./3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.              csökkenti: 204 eFt-tal 
(Civil Fejlesztő Központ kialakítása Mezőberényben – Új Magyaror.Vidékfejl.Prog..) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át  
Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti                 csökkenti: 204 eFt-tal 
E)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
II./3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.            csökkenti: 2211 eFt-tal 
(NFÜ-TIOP.1.1.1/09/1 2009 Ped.módszertani ref.tám.informatikai infras.fejl. ) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át  
Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti        csökkenti: 2211 eFt-tal 
F) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bev. 
II./3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.           megemeli: 5151 eFt-tal 
(DAOP-2008.5.2.1/D-0002”Belvízrendezés az élhetőbb településekért) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át  
Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát megemeli                  megemeli: 5151 eFt-tal 
G) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási bevételek 
II./3. Egyéb felhalmozási bevételek 

 II./3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ei-át       megemeli: 3550 eFt-tal 
 (Otthonteremtési támogatás) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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 II. Felhalmozási kiadások 
 II./3. Egyéb felhalmozási kiadások 
 II./3.2. Felh. célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre ei-át     megemeli: 3550 eFt-tal 
 (Otthonteremtési támogatás) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
652/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2012. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                          csökkenti: 2734 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
  1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            4. Felhalmozási kiadások 
            4./1. Beruházási kiadások előirányzatát                                   megemeli: 2734 e Ft-tal 

841403-33 szakfeladat – Város-,és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 
Erdőtelepítés:Boldisháti tölgytelepítés 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
653/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
            1. Működési kiadások 
            1./5. Egyéb működési célú kiadások 
            1./5./ Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát         csökkenti: 57 e Ft-tal 
            (841403-18 szakfeladat - Körösök Völgye Natúrpark Egyesület LEADER  
pályázat: „Promóciós és marketing tevékenységek támogatása  
a térségi turizmus fellendítésére” 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
            3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 
            3./1./ Működési kölcsönök kiadások előirányzatát              megemeli: 57 e Ft-tal 
            (841403-18 szakfeladat - Körösök Völgye Natúrpark Egyesület  
LEADER pályázat: „Promóciós és marketing tevékenységek támogatása 
a térségi turizmus fellendítésére” 
 B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                          csökkenti: 177 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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            1. Működési kiadások 
            1.5. Egyéb működési célú kiadások 
            1.5./ Működési célú pénzeszközátadások ei-át                          megemeli: 177 e Ft-tal 
            (Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
            és Kollégium részére: 
                - Prémium évek program:     177.000 Ft ~ 177 eFt 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2./ Működési célú tartalékok előirányzatát                              csökkenti: 657 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            1. Működési kiadások 
            1./3. Dologi kiadások előirányzatát                                         megemeli: 657 e Ft-tal 

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
            végrehajtó igazgatási tevékenysége) 
            TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0012 Fejlesztéssel kapcsolatosan a megállapított  
szabálytalanság miatti visszautalás fedezetére: 
/Tőke:596640 Ft.,Ügyleti kamat:60130 Ft  
Összesen:~657 e Ft.az NFÜ-TIOP (Uniós fejl.)lebonyolítási számlára./ 
D) 
 - 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            6. Támogatás 
            6./1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek  
                    folyósított tám. ei-át                                                           megemeli: 260e Ft-tal 
    és ezzel egyidejűleg 
  1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            4. Felhalmozási kiadások 
            4./1. Beruházási kiadások előirányzatát                                     csökkenti: 260 e Ft-tal 

841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége  
Intézményekhez számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére: 
-antivvírus program. 
-egyéb fejlesztések. 

- 6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
            3. Támogatás 
            3./1. Irányító szervtől kapott működési támogatás előirányzatát  megemeli: 260 e Ft-tal 
  és ezzel egyidejűleg 
 6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
1. Működési kiadások 
            1./3. Dologi kiadások előirányzatát                                              megemeli: 170 e Ft-tal 
            841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
            végrehajtó igazgatási tevékenysége 
           OPSKK..-hoz winchester beszerzése 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
            4. Felhalmozási kiadások 
            4./1. Beruházási kiadások előirányzatát          megemeli: 90 e Ft-tal 
            841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
            végrehajtó igazgatási tevékenysége 
            PH.-ba számítástechnikai ezközök beszerzésének fedezetére: 
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Lézer nyomtató 
6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
            4. Felhalmozási kiadások 
            4./1. Beruházási kiadások előirányzatát          csökkenti: 400 e Ft-tal 
            
            841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
            végrehajtó igazgatási tevékenysége 
            PH.-ba számítástechnikai ezközök beszerzésének fedezetére: 
Informatikai eszközök(cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok. 
és ezzel egyidejűleg 
 6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
1. Működési kiadások 
            1./3. Dologi kiadások előirányzatát                                              megemeli: 400 e Ft-tal 
             
            841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános 
            végrehajtó igazgatási tevékenysége 
            Informatikai eszközök(cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
654/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
            1. Működési bevételek 
            1.4. Egyéb működési bevételek 
            1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                         csökkenti:3288 e Ft-tal 
            (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                               csökkenti: 600 e Ft-tal 
(Murony Községi Önkormányzattól 2011.évi átvétel többlet  
összegének:600 e Ft ,előirányzat rendezése– 841126-0 szf.) 
2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
            3. Támogatás 
            3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át               csökkenti: 1470 e Ft-tal 
            (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
            1. Működési kiadások 
            1.3. Dologi kiadások előirányzatát                                             csökkenti:  1470 e Ft-tal 
243/2012.(V.02.) sz.határozat szerinti 2011.évi költség megtakarítás, 
elszámolása ,előirányzat rendezése. 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatán belül: 
            3. Támogatás 
            3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át               csökkenti: 1218 e Ft-tal 
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            (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
            1. Működési kiadások 
            1.3. Dologi kiadások előirányzatát                                             csökkenti:  1218 e Ft-tal 
243/2012.(V.02.) sz.határozat szerinti 2011.évi költség megtakarítás, 
elszámolása ,előirányzat rendezése. 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
            1. Működési bevételek 
            1.4. Egyéb működési bevételek 
            1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                         csökkenti:1637 e Ft-tal 
            (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
és ezzel egyidejűleg: 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatán belül: 
            3. Támogatás 
            3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át               csökkenti: 1637 e Ft-tal 
            (Intézményfinanszírozás) 
és ezzel egyidejűleg 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
            1. Működési kiadások 
          1.1.Személyi juttatások előirányzatát  csökkenti:  1289 e Ft-tal 
            1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát                             csökkenti:   348 e Ft-tal 
1 fő dajkai álláshelyet közfoglalkoztatott alkalmazottal töltött 
be az önkormányzat. 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
            1. Működési bevételek 
            1./3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 
            1./3./ Központosított előirányzatok előirányzatát                  megemeli: 1004 e Ft-tal 

(2012. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
            1. Működési bevételek 
            1.4. Egyéb működési bevételek 
            1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                         csökkenti:1004 e Ft-tal 
            (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
2 fő közalkalmazotti létszám leépítése:Létszám racionalizálási pályázatból  
állami támogatás:1004453 Ft. ~1004 e Ft. 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
            1. Működési bevételek 
            1.4. Egyéb működési bevételek 
            1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                           megemeli:157 e Ft-tal 
            (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
és ezzel egyidejűleg: 
2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
            3. Támogatás 
            3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át               megemeli : 157 e Ft-tal 
            (Intézményfinanszírozás) 
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és ezzel egyidejűleg 
2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
            1. Működési kiadások 
            1.3. Dologi kiadások előirányzatát                                              megemeli:  157 e Ft-tal  
A 2012.évi tervezésnél a Muronyi önkormányzat 157eFt.-al  
kevesebb állami támogatás bevétellel tervezett: 
E) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
            2. Pénzforgalom nélküli kiadások 
            2.1. Működési célú tartalékok ei-át                                             csökkenti: 1224 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
            1. Működési bevételek 
            1.4. Egyéb működési bevételek 
            1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át                         csökkenti:1224 e Ft-tal 
            (Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.) 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
655/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát megemeli: 2739 eFt-tal 
 (Békési Kistérségi Iroda) 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát  csökkenti: 110 eFt-tal 
 (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel a várható 
 normatíva és az egyéb támogatással nem fedezett kiadási 
 többlet fedezetére) 
 (Általános Iskola: - 100 eFt 
   Óvoda: - 10 eFt) 
és ezzel egyidejűleg 
2./B alcím: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
.     Ezen belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások  megemeli: 2235 eFt-tal 
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások  megemeli: 394 eFt-tal 
B)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
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 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát csökkenti: 919 eFt-tal 
 (Békési Kistérségi Iroda) 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek előir. megemeli: 103 eFt-tal 
 (Muronyi Községi Önkormányzattól átvétel a várható 
 normatíva és az egyéb támogatással nem fedezett kiadási 
 többlet fedezetére) 
 (Óvoda: 103 eFt) 
és ezzel egyidejűleg 
2./B alcím: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások  csökkenti: 816 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
656/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 1120 eFt-tal 
 (Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 

   A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai 
nevelésével, illetve iskolai nevelésével kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 
jogcímen.) 

és ezzel egyidejűleg 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 150 eFt-tal 
2./B alcím: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 970 eFt-tal 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát megemeli: 3525 eFt-tal 

       - állami és nem állami fenntartású intézményeknek  
      Nyújtott, Pedagógus illetménykiegészítésre felhasználható  1665 eFt 

- Állami fenntartású intézményeknek 2012/13-as nevelési  
évre nyújtott   esélyegyenlőségi támogatás                           1860 eFt 

és ezzel egyidejűleg 
2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
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 1. Működési kiadások 
 1.1. Személyi juttatás előirányzatát  megemeli: 1311 eFt-tal 
 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát  megemeli: 354 eFt-tal 

        (állami és nem állami fenntartású intézményeknek  
              Nyújtott, Pedagógus illetménykiegészítésre felhasználható) 
 1.3. Dologi kiadások előirányzatát  megemeli: 1860 eFt-tal 

(állami fenntartású intézményeknek 2012/13-as nevelési  
        évre nyújtott   esélyegyenlőségi támogatás)                            
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
 1.3. Önkormányzati működési kv-i tám.  
 1.3./Központosított előirányzatok előirányzatát csökkenti: 36 eFt-tal 
 (Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása) 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 1. Működési kiadások 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 
 1.5./Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát  csökkenti: 36 eFt-tal 
 /Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére/ 
 (Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
657/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Oktatási és 
Kulturális Bizottság döntését, mely szerint a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 
Diáksport Egyesület a nemzetközi kapcsolatok támogatására benyújtott támogatást, a 175/ 
2012.(IV.23.) sz. határozattal megítélt 30.000,. Ft-ot nem használta fel, így arról lemond, 
valamint azt, hogy a pályázati összeg felhasználása nem a pályázó hibájából nem történt, így a 
következő évi pályázati eljárásból nem kerül kizárásra. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a támogatásként megítélt és fel nem 
használt 30.000,- Ft összegről úgy dönt, hogy 2012. évben az általános tartalékalapba kerüljön 
automatikusan visszahelyezésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
658/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Oktatási és 
Kulturális Bizottság döntését, mely szerint a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi 
Egyesület a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatására benyújtott 
támogatást, a 96/ 2012.(III. 14.) sz. határozattal megítélt 35.000,. Ft-ot nem használta fel, így 
arról lemond, valamint azt, hogy a pályázati összeg felhasználása nem a pályázó hibájából 
nem történt, így a következő évi pályázati eljárásból nem kerül kizárásra. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a támogatásként megítélt és fel nem 
használt 35. 000,- Ft összegről úgy dönt, hogy 2012. évben az általános tartalékalapba 
kerüljön automatikusan visszahelyezésre. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
659/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti egységes 
szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
660/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
SZMSZ-ében ne szerepeljen szavazási lehetőségként a tartózkodás, csak igennel és nemmel 
lehessen szavazni. 
 
 
661/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy Közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződést az 
EDF DÉMÁSZ Zrt-vel megkösse. 
Felelős: Siklósi István 
Határidő: értelem szerint 
 
 
662/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
  1.Működési kiadások  
   l.3 Dologi   kiadási előirányzatát    csökkenti      2.390 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
  4. Felhalmozási kiadások 

4.2 Felújítási kiadások előirányzatát     megemeli     2.390 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
663/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 

1. Működési bevételek 
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1.1 Működési bevételek előirányzatát   megemeli     9.600 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 

1 . Működési kiadások 
1.3 Dologi kiadási előirányzatát      megemeli      9.600 e Ft-tal 

 Felelős: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
664/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
1. Működési bevételek 

1.1  Működési bevételek előirányzatát   megemeli     1.000 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. Működési kiadások 
  1.3  Dologi kiadási előirányzatát      megemeli      1.000 e Ft-tal 
 Felelős: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
665/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
1. Működési bevételek 

1.1  Működési bevételek előirányzatát  megemeli     12.000 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. Működési kiadások 

1.1 Személyi juttatás előirányzatát   megemeli 1.500 e Ft-tal 
1.2 Szociális hozzájárulási adó előirányzatát megemeli    400 e Ft-tal 
1.3 Dologi kiadási előirányzatát     megemeli      10.100 e Ft-tal 

 Felelős: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
666/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése: 
2. A. cím: 
- Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatán belül: 

 - Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli 540eFt-al 
és ezzel egyidejűleg megemeli 

 - Személyi juttatás előirányzatát 540 eFt-al 
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2. B. cím: 
- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát megemeli 820 eFt-al 
 - Bevétel elkülönített állami pénzalaptól  740 eFt 
 - Német nemzetiségi Önkormányzat  80 eFt 
 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 1 205 eFt-al 
 - Egyéb bevétel 1 205 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát 2 025 eFt-al 

- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 - Személyi juttatás előirányzatát csökkenti 1 000 eFt-al 
 - Szociális hozzájárulási adó előirányzatát  csökkenti   270 eFt-al 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát 1 270 eFt-al 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
667/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése: 
4.alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
1.4.Bevételi előirányzatán belül az egyéb működési bevételek  
1.4./Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli: 10.182. eFt-al 
1. Kiadási előirányzatán belül működési kiadások 
1.1. Személyi juttatások előirányzatát megemeli 563. eFt-al 
1.2. Szociális hozzájárulási adót megemeli: 76. eFt-al 
1.3 Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 9.543. eFt-al  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
668/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi Városi rendezvények 
tervét elfogadja és megbízza az intézmény igazgatóját, hogy az év közben történt változásokat 
kísérje figyelemmel és a módosításokat végezze el. 
Felelős: Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
669/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot írt ki Mezőberényben a IV. 
számú háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátására, vállalkozási formában, területi 
ellátási kötelezettséggel, az alábbi pályázati kiírás szerint: 
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a mezőberényi IV. 
számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történő 
ellátására 
Pályázati feltételek: 
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- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM 
rendelet szerinti képesítés megléte, 

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek megléte, 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
A pályázathoz csatolni kell: 

- végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- MOK tagság igazolását, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában 

résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, 
Egyéb információk: 

- a pályázatot Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesterének címezve, Mezőberény 
Város Önkormányzata címére (5650, Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1.sz.) kérjük 
benyújtani, 

- a pályázat benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől 
számított 30 nap, 

- elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés 
- a praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges 

szerződések megkötése alapján 
- a háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően, a működési engedély 

megszerzése, valamint a regionális egészségbiztosítási pénztárral a finanszírozási 
szerződés megkötése után azonnal gyakorolható, 

- a pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást: Siklósi István polgármester ad a fenti 
címen, illetve a 66/515-500 telefonszámon.” 

A Képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívás megjelentetését az Egészségügyi 
Közlönyben, a Mezőberényi Hírmondóban, valamint a www.mezobereny.hu honlapon. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
670/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalánál 1 fő informatikus álláshelyet megszüntet, az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ részére további 1 fő informatikus álláshelyet engedélyez 2013. január 1. 
hatállyal. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
  Smiriné Kokauszki Erika igazgató Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
671/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta azt a képviselői 
indítványt, hogy a Mezőberény, Kérhalom u. 10. sz. alatti ingatlan bérlete 5 évi időtartamban 
kerüljön kikötésre. 
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672/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Tízváros Alapítvánnyal az önkormányzat tulajdonát képező, 
természetben az 5650 Mezőberény Kérhalom u. 10.sz alatt fellehető ingatlanra ingyenes 
bérleti szerződést kössön.  
A szerződés maximum 15 év időtartamra szól azzal, hogy kölcsönös megelégedés esetén az 
meghosszabbítható lesz. Az ingatlan kizárólag a kérelmező kérelmében leírt célokat 
szolgálhatja. A kérelmező/bérlő jó gazda gondosságával köteles az ingatlan állagát megóvni.  
Az önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a kérelmező/bérlő későbbiekben 
a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez helyet kíván biztosítani azt 
saját belátása szerint megtegye. Minden fent részletezettől eltérő esetben a bérleti szerződés 
az Önkormányzat – mint bérbeadó – részéről felmondásra kerül. 
Az ingatlanon végzett mindennemű felújítás, vagy bővítés kizárólag Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyásával lehetséges. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
673/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete Dr. Csenke Péter valamint az Oliva Med Kft (4032 
Debrecen, Lehel u. 22.) kérelmére és költségére Mezőberény Város Rendezési tervét 2013. 
évben módosítja, a vállalkozással településrendezési szerződést köt. 
A Rendezési Terv módosítását a Mezőberény Budai Nagy Antal u. 2. sz. 499 hrsz. és az 
Áchim u. 1. sz. 498 hrsz. alatti ingatlanok Különleges terület – Egészségügyi területté való 
átsorolása érdekében indítja meg. A Képviselő-testület támogatja, hogy a fenti terület 
Különleges terület – Egészségügyi területté legyen átsorolva. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
674/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi a Kisvárosi 
Önkormányzatok Országos Érdekszövetségénél (5900, Orosháza, Szabadság tér 4-6.), hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 131.§ (1) 
bekezdése értelében jogalkotási feladatra vonatkozó javaslatot tegyenek a Kormánynál, a 
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása céljából. A kezdeményezett módosítás 
arra irányuljon, hogy épületen belül tegyék lehetővé dohányzóhely kialakítását, akár azzal is, 
hogy a közterületen legyen szélesebb körű tilalom bevezetve. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a kezdeményezés 
tárgyában megkeresse a Magyar Önkormányzatok Szövetségét (2100, Gödöllő Szabadság tér 
7.), valamint a többi magyarországi önkormányzatot is, hogy – egyetértés esetén – 
csatlakozzanak a kezdeményezéshez. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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675/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta, hogy Siklósi István 
polgármester Kovács Edinát, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját 
jutalomban részesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
676/2012.(XII.21.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 527/2012.(IX.24.) számú 
határozatát annyiban módosítja, hogy a „Geotermikus energiahasznosítása Mezőberényben” 
című KEOP-4.2.0/B/09-0046 azonosítószámú projekt keretében megvalósult rendszer teljes 
körű üzemeltetési szerződés időtartama 2013. január 1-től 2013. április 30-ig kerül 
megkötésre. Egyebekben a határozat nem módosul.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 55/2012.(XII.27.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. 
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 56/2012.(XII.27.) önkormányzati 

rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 41/2012.(X.30.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 57/2012.(XII.27.) önkormányzati 

rendelete a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 
 
 


