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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2011. év 
 
 
1/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta azon képviselői 
indítványt, hogy a képviselő-testület napirendre vegye megbízás adását az OPSKK 
vezetésére. 
 
 
2/2011./I.31./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  422/2010.(XI.24.)sz.,  428/2010.(XI.24.)sz., 
              434/2010.(XI.29.)sz.,         438/2010.(XI.29.)sz.,          484/2010.(XI.29.)sz.,  
              496/2010.(XII.20.)sz.,       497/2010.(XII.20.)sz.,         501/2010.(XII.20.)sz., 
              502/2010.(XII.20.)sz.,       503/2010.(XII.20.)sz.,         504/2010.(XII.20.)sz., 
              505/2010.(XII.20.)sz.,       506/2010.(XII.20.)sz.,         507/2010.(XII.20.)sz., 
              508/2010.(XII.20.)sz.,       509/2010.(XII.20.)sz.,         520/2010.(XII.20.)sz., 
              526/2010.(XII.20.)sz.,       532/2010.(XII.20.)sz.,         533/2010.(XII.20.)sz. 
              534/2010.(XII.20.)sz.,       535/2010.(XII.20.)sz.,         536/2010.(XII.20.)sz., 
              538/2010.(XII.20.)sz.,       539/2010.(XII.20.)sz.,         540/2010.(XII.20.)sz., 
              541/2010.(XII.20.)sz.,       420/2010.(XI.24.)sz.,          531/2010.(XII.20.)sz. 
              lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (29 db határozat) 
   II/2. “Német” óvoda (498/2010.(XII.20.)sz. hat.) 
   II/3. Kovács Edina igazgató 2010. évi prémium feltételeinek értékelése 

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

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

      VI/21. Közérdekű kérelem, panasz 
      VI/22. Ivóvízminőség javító program 
      VI/23. Ingatlan vásárlások 
      VI/24. Kérelem vízelvezető árok létesítéséhez 
      VI/25. Egyéb bejelentés 
VII./ Zárt ülés 

VII/1.  Tűzoltó Egyesület épületének szennyvízbekötési kérelme  
      VII/2. TIOP-1.1.1-09 jelű pályázat szállítási szerződése 
      VII/3. „PREMI-ŐRÖK” ajánlata 
      VII/4. Volt Bútoripari Rt. ingatlanjainak kérdése 
      VII/5. K&H Bank szerződések 
      VII/6. Önkormányzati vagyon biztosítása (489/2010.(XI.29.)sz. hat.) 
      VII/7. Egyéb bejelentés 
 
 
3/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. december 20-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
4/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
5/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 422/2010.(XI.24.)sz.,  
428/2010.(XI.24.)sz., 434/2010.(XI.29.)sz.,  438/2010.(XI.29.)sz., 484/2010.(XI.29.)sz., 
496/2010.(XII.20.)sz., 497/2010.(XII.20.)sz., 501/2010.(XII.20.)sz., 502/2010.(XII.20.)sz.,       
503/2010.(XII.20.)sz., 504/2010.(XII.20.)sz., 505/2010.(XII.20.)sz., 506/2010.(XII.20.)sz.,       
507/2010.(XII.20.)sz., 508/2010.(XII.20.)sz., 509/2010.(XII.20.)sz.,  520/2010.(XII.20.)sz., 
526/2010.(XII.20.)sz., 532/2010.(XII.20.)sz., 533/2010.(XII.20.)sz., 534/2010.(XII.20.)sz.,       
535/2010.(XII.20.)sz., 536/2010.(XII.20.)sz., 538/2010.(XII.20.)sz., 539/2010.(XII.20.)sz.,         
540/2010.(XII.20.)sz., 541/2010.(XII.20.)sz., 420/2010.(XI.24.)sz., 531/2010.(XII.20.)sz., 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
6/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Széchenyi István Német 
Nemzetiségi Tagóvoda átadásánál, az elkészített megosztási rajz szerinti 1. sz. vázrajz alapján 
az  ~1.790 m2 területre vonatkozó megosztást fogadja el.  
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7/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvileg egyetért azzal, hogy az I. Ker. 
Evangélikus Egyházzal, mint intézményfenntartóval a Széchenyi István Német Nemzetiségi 
Tagóvoda átadására vonatkozóan az épület és az eszközök vonatkozásában a következő 
tartalommal kerüljön megfogalmazásra a megállapodás: 

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

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

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

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

- 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. 

A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy tárgyalásokat ezen 
elvek mentén folytassa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. március 30. 
 
 
8/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére a 2010. évi prémium feltételek teljesítése 
alapján 2010. évre 329.000,- Ft, azaz háromszázhuszonkilencezer forint prémiumot állapít 
meg. 
A Képviselő-testület megbízza Siklósi István polgármestert, hogy az igazgató részére a 
prémium kifizetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. március 31. 
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9/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2010. évi 
közfoglalkoztatási beszámolójával egyetért, azt elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
10/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
11/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2011. évi 
költségvetési tervezetének kiadási többlete csökkentése érdekében az alábbiakról rendelkezik: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát      csökkenti: „-„ 500 eFt-tal 
 Ezen belül: 
              Dologi kiadások előirányzatát                          „-„ 500 eFt-tal  
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát       megemeli:   4835 eFt-tal 
  Ezen belül: 
   Intézményi működési bevétel előirányzatát:         4835 eFt-tal 
   (ebből 2010. évi várható intézményi pm-ból  
              kiadási többlet csökkentésre 3835 eFt) 
2:A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                           csökkenti:  „-„ 1350 eFt-tal 
            Ezen belül: 
               Személyi juttatások előirányzatát:                    „-„ 1063 eFt-tal 
               Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:  „-„  287 eFt-tal 
2.A. cím: Összevont Óvodák bevételi előirányzatát                     megemeli:   1700 eFt-tal 
          Ezen belül:    
      Intézményi működési bevétel előirányzatát            1700 eFt-tal 
      (2010. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet csökkentésre) 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
               kiadási előirányzatát                                                             csökkenti: „-„ 3863 eFt-tal 
          Ezen belül:    
     Személyi juttatások előirányzatát:                   „-„ 3042 eFt-tal 

   Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát „-„   821 eFt-tal 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
               bevételi előirányzatát                                               megemeli:    4000 eFt-tal 
        Ezen belül:    
   Intézményi működési bevétel előirányzatát                4000 eFt-tal 

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

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát                         megemeli: 3557 eFt-tal 
        Ezen belül:    
               Személyi juttatások előirányzatát:                        2801  eFt-tal 
               Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát:         1855  eFt-tal 
               Dologi kiadások előirányzatát csökkenti:       „-„  1099 eFt-tal 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatát            megemeli: 22128 eFt-tal 
           Ezen belül:    
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      Intézményi működési bevétel előirányzatát                22128 eFt-tal 
    (ebből: 2010. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet     
     csökkentésre 20500 eFt) 

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

  Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:  „-„  173 eFt-tal 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
   bevételi előirányzatát  megemeli: 10637 eFt-tal 
          Ezen belül: 
              Intézményi működési bevétel előirányzatát:       10637 eFt-tal 

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

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

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

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetési tervezetbe átvezetés 
 
 
12/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztályát, hogy a 11/2011.(I.31.) sz. határozat szerinti bevételi és kiadásai 
előirányzatok módosulása, kiadási többlet változása tételek átvezetését, eredeti 
előirányzatként meghatározott tételek beépítését követően, készítse el a 2011. évi 
költségvetésről a rendelet-tervezetet a februári testületi ülésre.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Hidasi Zoltán Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: februári testületi ülés 
 
 
 
13/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi rendezvénytervet 
tudomásul veszi. Megbízza az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ intézményvezetőjét -az 
Oktatási és Kulturális Bizottság tájékoztatásával egyidejűleg- a rendezvényterv havonta 
történő aktualizálásával, a honlapon való megjelentetésével. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
              OPSKK intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
14/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011-ben is a három nemzeti 
ünnephez, -március 15-hez, augusztus 20-hoz, és október 23-hoz-, valamint május 1-hez 
kapcsolódó rendezvényeket tekinti nagyrendezvényeknek. A Berényi Napok rendezvényei 
2011-ben három napban –2011. augusztus 19-20-21. (péntek, szombat, vasárnap)- kerülnek 
lebonyolításra. A Képviselő-testület 2011-ben kiemelt rendezvényként kezeli a Motorosok 
Baráti Köre Mezőberény Egyesület által szervezett Streetfighter Napot. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              OPSKK intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
15/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ intézményvezetőjét, hogy a városi rendezvényekről a testvérvárosokat 
előzetesen tájékoztassa, illetve a 20, 10 éves évfordulók kapcsán Gronau, Gúta városával a 
részletes programokról egyeztetéseket folytasson. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              OPSKK intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
16/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény” kötvényről adott 
tájékoztatatást elfogadta. 
 
 
17/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ 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 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
18/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért Mezőberény Város 
Önkormányzata és intézményei vezetékes telefonrendszerének korszerűsítésével, a 2. számú 
változat részletes pénzügyi feltételeinek kidolgozását kéri a Képviselő-testület 2011. február 
havi ülésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a képviselő-testület februári ülése 
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19/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
és az Mt. 193/R.§ hatálya alá tartozó dolgozók számára 2011. évre cafetéria-juttatásként 
személyenként 193.250,- Ft (bruttó) összeget állapít meg. 
Mezőberény város képviselő-testülete a cafetéria-juttatás éves keretösszegét a 2011. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás 
részletes szabályait vizsgálja felül, és szükség esetén módosítsa. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
20/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi önkormányzat és intézményei 
közalkalmazott dolgozók számára 2011. évre személyenként 72.000,- Ft (bruttó) összeget 
állapít meg, melyet étkeztetési utalvány formájában biztosít a dolgozók részére. 
Mezőberény város képviselő-testülete az étkeztetési utalvány éves keretösszegét a 2011. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
21/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kérhalom utca 10. sz. alatti 
lakóházat 2011. március 01-i hatállyal, visszavonásig a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
rendelkezésre bocsátja a következő feltételekkel: 

- A kisebbségi önkormányzat az épületet rendbe teszi, a kisebb munkákat fizikálisan 
elvégzi. (pl. festés előkészítés, festés, takarítás, lambériázás, linóleum lerakása stb.) 

- A munkálatokhoz legszükségesebb anyagokat értékben az önkormányzat a Városi 
Közszolgáltató intézményen keresztül biztosítja. 

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

- A CKÖ az épület működtetését jó gazda módjára vállalja, s erre szerződésben 
kötelezettséget vállal. 

- Kártyás mérőórák kerülnek felszerelésre a közüzemi szolgáltatások igénybevételéhez. 
A Képviselő-testület a szerződés megkötésével megbízza Siklósi István polgármestert.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
               Fekete József intézményvezető 
Határidő: 2011. február 28., illetve értelem szerint 
 
 
22/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség elfogadó 
nyilatkozatát aláírja. Vállalja továbbá az éves tagdíj megfizetését, melynek mértéke 2011-ben 
13.000,- Ft, és ezzel az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a szervezet tagjai közé kíván lépni.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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23/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Kmetykó János 
megbízást kapjon városi főépítészi feladatok ellátására. A testület megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a megbízási szerződést Kmetykó Jánossal aláírja azzal a megkötéssel, 
hogy a tényleges költségek elszámolása kerüljön kiegyenlítésre.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. február 15. 
 
 
24/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kereki utca csapadékvíz 
elvezetésének, a járda, valamint közvilágításának a kérdésével a költségvetés függvényében 
komplex módon kíván foglalkozni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. március 31. 
 
 
25/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Siklósi István polgármester 
tájékoztatását özv. Kárpáti Sándorné beadványában foglaltakkal kapcsolatban. Felhatalmazza, 
hogy a tájékoztatót az érintett számára megküldje. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
26/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson egy foglalkoztatást segítő szervezet 
létrehozásáról. A tárgyalások eredményéről a 2011. februári rendes testületi ülésen számoljon 
be. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. februári testületi ülés 
 
 
27/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kérésre 50.000 Ft összeggel támogatja 
a Békési Polgárvédelmi Iroda munkáját. A támogatást a 2011. évi költségvetésben tervezi, s a 
támogatási összeget 2011. július 31. napjáig elutalja a 11998707-04606811 számlaszámra. 
A Békési Polgárvédelmi Iroda a támogatás összegét az iroda feladatainak ellátásához 
használhatja fel, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettség terheli. 
A támogatással a Békési Polgárvédelmi Iroda a 2011. évi költségvetési beszámoló idejéig 
köteles elszámolni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
28/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
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7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Normatív hozzájárulások előirányzatát         csökkenti: 2855 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.Isk. kiadási előir.     csökkenti: „-„445 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Személyi juttatások            „-„ 350 eFt 
 - Munkaadókat terhelő járulékok    „-„    95 eFt  
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. kiadási előirányzatát csökkenti:”-„2410 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Dologi kiadások  „-„ 2410 eFt 
az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
29/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát    megemeli:6488 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. egyéb működési kiadási előirányzatát          megemeli: 6477 eFt-tal 
   
-7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
  Támogatásértékű bevételek, Működési célra előirányzatát  csökkenti:”-„ 10 eFt-tal 
  (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a norm. 
   és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet  fedezetére  
   (óvoda: 270 eFt, Iskola: „-„ 130 eFt) 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát                          megemeli:       1 eFt-tal 
Az átcsoportosítási javaslatokat a 3. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
30/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát                     megemeli: 4919 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: : PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,  
Pénzforgalom nélküli kiad. Általános tartalék előirányzatát    csökkenti:„-„1367 eFt-tal  
7-5 cím: PH.Működési és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Végleges pénzeszközátadás műk.célra előirányzatát        megemeli: 1414 eFt-tal 
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát         megemeli:   588 eFt-tal 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
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       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát    csökkenti:   -4284 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat a 2. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
31/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra, előirányzatát  megemeli: 171392 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

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

7-5.cím: PH. egyéb működési kiadási előirányzatát          megemeli: 2768 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat a 4. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Siklósi István polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
32/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
      Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra előirányzatát     megemeli:  8363 eFt-tal 
       Lakossági hozzájárulás csatornamű fejlesztéshez                   
és ezzel egyidejűleg  
  7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások,         
     Általános tartalékállomány előirányzatát                             megemeli: 8363  eFt-tal 
               Lakossági hozzájárulás csatornamű fejlesztéshez        
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
33/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
      Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra előirányzatát        megemeli: 1400 eFt-tal 
      (Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák) 
és ezzel egyidejűleg  
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   Felújítási kiadások előirányzatát                                                           megemeli: 1400 eFt-tal 
  (Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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34/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    - Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát       megemeli  7 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
   kiegészítő támogatása 

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

 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát      megemeli: 14 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

és ezzel egyidejűleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                      megemeli: 14 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:  
Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát         megemeli: 15 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
 kiegészítő támogatása 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                            megemeli: 15 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
35/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
Intézményi működési bevételek előirányzatát                                       megemeli: 13525 eFt-tal 
Fordított Áfa bevétel 
és ezzel egyidejűleg  
7-4 cím: PH. igazgatási kiadásai előirányzatán belül, 
Dologi kiadások előirányzatát                     megemeli: 13525 eFt-tal 
841126-0 Önk. és többc. kist. társ. igazg. tev. 
(Fordított Áfa bevétel miatt) 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
36/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
    Dologi  kiadások előirányzatát                                                      csökkenti: „-„1500 e Ft-tal 
      Ezen belül: 
           852011 szakf. Általános iskolai tanulók nappali 
           rendsz. nev. előirányzat:                                         „-„ 900 eFt 
           853111 szakf. Nappali rendszerű gimnáziumi 
           oktatás (9-12/13) előirányzat:                                 „-„ 600 eFt 
és ezzel egyidejűleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások,  
     Szakmai és informatika feladatok támogatása előirányzatát    megemeli:     1500 eFt-tal 
       Ezen belül: 
           852011 szakf. Általános iskolai tanulók nappali 
           rendsz. nev. előirányzat:                                                900 eFt 
           853111 szakf. Nappali rendszerű gimnáziumi 
           oktatás (9-12/13) előirányzat:                                        600 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
37/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti:  „-„11764 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
    Dologi  kiadások előirányzatát                                                      megemeli:     8984   eFt-tal 
      Ezen belül: 
         - 889101-0 szakf. Bölcsődei ellátás 
           Új bölcsőde építése DAOP 4.1.3.C előirányzat:      2680 eFt 
         - 421100-5 szakf. Városkép javítás a lakosság 
            identitás tudatának növelése érdekében DAOP 
            pályázati támogatás megelőlegezés előirányzat:      6296 eFt 
         - 841403-5 szakf. Geotermikus energia  
            felhasználása előirányzat:                                               2 eFt 
         - 682002 szakf. Saját vagy bérelt ingatlan  
            hasznosítása előirányzat:                                                 6 eFt 
     Fejlesztési célú pénzeszköz átadások előirányzatát                       megemeli:    2779 eFt-tal 
         889935 szakf. Otthonteremtési támogatás  
         (bevétellel nem fedezett) 
     Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát                        megemeli:         1 eFt-tal 
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         862240 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához  
         hozzájárulás  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
38/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
     Kamatbevételek előirányzatát                                                            megemeli:   121 eFt-tal 
     (VÖK Csatornamű számla) 
és ezzel egyidejűleg  
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
    Dologi  kiadások előirányzatát                                                            megemeli:  107 eFt-tal 
    841403-2 szakf. VÖK Csatornamű számla 
    Fejlesztési célú pénzeszköz átadások előirányzatát                            megemeli:     14 eFt-tal 
    Lakosságnak fejlesztési célú pénzeszköz átadás 
    (csatornával kapcs. visszafizetés) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
39/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„  1837 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások előirányzatát                                            megemeli:      1949  eFt-tal 
      Ezen belül: 
         - 412000 szakf. 120-140 m2 alapterületű nyári öltöző 
           építése előirányzat:                                                          675 eFt 
        - 412000 szakf. Sportpályán lévő öltöző felújítása,  
          bővítése, és új szociális blokk kialakítása előirányzat:   675 eFt 
        - 841403 szakf. Városi Közszolgáltató Intézmény részére 
          többfunkciós kommunális gépjármű beszerzése ei:         265 eFt 
        - 431100 szakf. Mezőberény, Hajnal u. 2-4. sz. alatti 
          Malom épületének bontási munkálatai előirányzat:          80 eFt 
        - 841403 szakf. Hosszú-tó tájrendezési munkáinak 
          megvalósítása előirányzat (pályázati támogatás 
          megelőlegezése):                                                              142 eFt 
       - 841126 szakf. PH-ba bútor, berend. felsz. besz. ei:          112 eFt 
 Felújítási kiadások előirányzatát                                                   csökkenti:     „-„ 112 eFt-tal    
         - 412000 szakf. Városháza belső felújítása ei:             „-„ 112 eFt 
         - 421000 szakf. Városi utak, járdák felújítása  
            előirányzaton belül: 
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                  - Mátyás K.-Zrínyi-Vásártér.Vasút-Szabó Á. 
                    utcák útfelújítása:                                           „-„  17678 eFt 
                  - Út kátyúzáshoz:                                                      4275 eFt 
                  - Járdaaszfaltozás, felújítás:                                    13403 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
40/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások előirányzatát                                       csökkenti: „-„ 124804  eFt-tal 
        Ezen belül:  
            - 421100 szakf. Útépítések, járdaépítések  
              „Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP-2009-3.2.1.A 
               pályázat (Közösségi közlekedés: buszváró) előirányzat:   „-„ 9000 eFt 
           - 841403 szakf. Tervezési munkálatok fedezetére ei.:            „-„ 8000 eFt 
           - 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
              lebonyolításával összefüggő szolgáltatások ei.:                   „-„ 1800 eFt 
           - 370000 szakf. A Városi Sporttelep szennyvízhálózatba 
              történő bekapcsolása, ill. a tribün felújítási munkálatok 
              fedezetére előirányzat:                                                          „-„ 7000 eFt 
           - 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep 
              korszerűsítési munkák fedezetére: 
                    a.) benyújtandó pályázathoz saját forrás bizt. ei.:          „-„ 8125 eFt 
                    b.) Víztorony korszerűsítése rekonstrukció ei.:            „-„ 16000 eFt 
           - 421100 szakf. A Mikszáth Kálmán utcán közművek  
              kialakítása előirányzat:                                                        „-„   2000 eFt 
           - 841126 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési  
             program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztő 
              központ kialakítása” c. pályázat előirányzat:                       „-„   4400 eFt 
           - 841126 szakf. PH és Int. informatikai hálózat fenntartása 
             feladat: Belső telefonhálózat átalakítása ei.:                         „-„   3500 eFt 
          - 841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására 
            pályázat benyújtás és saját forrás bizt. ei.:                             „-„ 36563 eFt 
          - 412000 szakf. Mezőberény Polgármesteri Hivatal 
            komplex akadálymentesítése előirányzat:                             „-„     5000 eFt 
          - 910502 szakf. DARFT: „ Szociális alapszolgáltatások 
            gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek 
            infrastrukturális fejlesztése előirányzat:                               „-„     1228 eFt 
          - 412000 szakf. Óvodák, Általános Iskolák infrastr. 
            fejlesztése pályázathoz saját forrás bizt. ei.:                         „-„     6188 eFt       
         - 370000 szakf. Belvízrendezés az élhetőbb településekért 
            I. ütem előirányzat:                                                               „-„     9000 eFt      
         - 370000 szakf. Belterületi csapadékvíz elvezetés (DAOP) 
            pályázat, csapadékvíz elvezető II. ütem ei.:                           „-„    7000 eFt   
 Felújítási kiadások előirányzatát                                                 csökkenti: „-„ 10677 eFt-tal 
           841403 szakf. Pályázati saját forrás alap biztosítása 
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           elkülönítése. 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát megemeli:  135481 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
41/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti:„-„146036 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
    - Zárolt, kötelezettséggel terhelt tartalék („Mezőberény” Kötvény)  
       előirányzatát                                                                                megemeli:    56563 eFt-tal 
    - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                           megemeli:    21745 eFt-tal 
        Ezen belül: 
              - 889101 szakf. Új bölcsőde építése, (pályázati  
                támogatás megelőlegezése) előirányzat:       20855 eFt 
              - 853000-0 TIOP (PSG) (pályázati támogatás 
                 megelőlegezése) előirányzat:                           890 eFt 
     - Felújítási kiadások előirányzatát                                                  megemeli:   67728 eFt-tal 
        Városkép javítás a lakosság identitás tudatának 
        növelése érdekében Mezőberényben  
        (pályázati támogatás megelőlegezés) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
42/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
     Intézményi működési bevételek előirányzatát                                  megemeli:   3910 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
     7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
     Felújítási kiadások előirányzatát                                                       megemeli:   3910 eFt-tal 
     Városkép javítás a lakosság identitás tudatának 
     növelése érdekében Mezőberényben 
     (Garanciális visszatartás miatt) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 



16 

43/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti:     „-„ 530 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   889922 szakf. Házi segítségnyújtás (Városi jegyzők által 
   működtetett bizottság) előirányzatát                                            megemeli:            330 eFt-tal 
        Ezen belül: 
           - Személyi juttatások előirányzata:      253 eFt 
           - Munkaadókat terhelő járulékok ei.:     62 eFt 
           - Dologi kiadások előirányzata:             15 eFt 
    841409 szakf. Közvetített szolg. ÁHT-n belül 
    Telefon továbbszámlázás, ill. egyéb továbbszámlázás  
    Dologi kiadások előirányzatát                                                     megemeli:           200 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
44/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
     Intézményi működési bevételek előirányzatát                             csökkenti:  „-„ 1935 eFt-tal 
     Ezen belül: 
     - Közüzemi díj továbbszámlázása AHT-n kívül 
       (mezőőri telefon+lakossági telefon kiad. továbbszáml.) ei.: „-„ 450 eFt 
     - Közüzemi díj továbbszámlázása AHT-n belül 
       (intézményi telefon továbbszáml. + int. vegyes 
        közüzemi díj továbbszáml.) előirányzata:                          „-„ 1485 eFt 
és ezzel egyidejűleg 
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, 
      Dologi kiadások előirányzatát                                                    csökkenti:   „-„ 1935 eFt-tal 
      Ezen belül: 
        - 841409 szakf. Közv. szolg. ÁHT-n kívül  
          (mezőőri őrsz.+lakossági telefon kiad. továbbszáml.) ei.: „-„ 450 eFt 
        - 841409 szakf. Közv. szolg. ÁHT-n belül 
          (telefon továbbszáml., ill. egyéb továbbszáml.) ei.:         „-„ 1485 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
45/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2010. évi költségvetése 
:- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
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Önkormányzatok költségvetési támogatása  
Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás       csökkenti:„-„ 55400 eFt-tal 
- Ápolási díj + Nyugdíjbizt. járulék előirányzatát   „-„ 4.407 eFt 
- Rendszeres szociális segély előirányzatát    „-„  4.394 eFt 
- Rendelkezésre állási támogatás   „-„ 39.948 eFt 
- Normatív lakásfennt. támogatás előirányzatát             211 eFt 
- Időskorúak járadéka       „-„    387 eFt 
- Önkormányzat által szervezett közcélú foglalk.    „-„ 6475 eFt 
és ezzel egyidejűleg   
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül 
Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
 /Társ szoc. pol. jutt./ előirányzatát          csökkenti:„-„ 47755 eFt-tal  

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

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

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
46/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát   csökkenti:”-„186 eFt-tal 
         - Mozgáskorlátozottak támogatása „-„ 56 eFt 
 - Békés Megyei Munkaügyi Központtól kapott támogatás „-„ 21 eFt 
 - Helyi szervezési int.kapcs. többlet tám.- Létszám racion. „-„ 109 eFt 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül       
  Végleges Pénzeszközátadások működési célra  csökkenti:„-„ 56 eFt-tal 
  (Társ.szocpol.jutt. előirányzatát, Mozgáskorlátozottak tám.) 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

- Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát (Ált. tart.)  csökkenti: „-„ 130 eFt-tal 
           - Békés Megyei Munkaügyi Központtól  
             kapott támogatás „-„ 21 eFt 
                - Helyi szervezési int.kapcs. többlet tám. 
                          Létszám racion. „-„ 109 eFt   
Felelős: Siklósi István polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
47/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
      Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra előirányzatát csökkenti: „-„ 6248 eFt-tal 
      (Mezőberény Környezetvédelemért Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás) 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül 
       Végeleges pénzeszközátadás fejlesztési célra      csökkenti:„-„ 5962 eFt-tal 
       (841126 Mb. Környezetvédelmi Alapítvány) 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

- Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát (Ált. tart.)       csökkenti: „-„ 286 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
               Öreg István főigazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
48/2011./I.31./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatás kiadási előirányzatát    csökkenti   200 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- Dologi  kiadási előirányzatát     megemeli   200 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
49/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 

 - Személyi juttatás előirányzatát csökkenti 1.497 eFt-al 
és ezzel egyidejűleg megemeli 

 -Felhalmozási kiadások előirányzatát  1.497 eFt-al 
- Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 

 - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát megemeli  420 eFt-al 
 - Személyi juttatás előirányzatát csökkenti  720 eFt-al 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Az Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 

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

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
50/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításával rendelkezik. 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
3 cím. Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzaton belül: 
- Intézmény működési bevételi előirányzatát megemeli: 1.750e.Ft 
- Működési célú támogatási értékű bevételek előirányzatát  
   - elkülönített állami pénzalapokból - megemeli: 178e.Ft 
- Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 
   - (non-profit szervtől) megemeli: 216e.Ft 
Ezzel egyidejűleg megemeli:  

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

Felelős: Siklósi István polgármester 
             Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
51/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
     Bevételi előirányzatán belül: 
            - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli                            1.594 eFt-al 
                (Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel) 
     Kiadási előirányzatán belül: 
             - Személyi juttatások előirányzatát csökkenti                                            909 eFt-al 
             - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti                               242 eFt-al 
             - Dologi kiadások előirányzatát megemeli                                                   2.600 eFt-al     
             - Felhalmozási beruházási kiadások előirányzatát megemeli:                         145 eFt-al 
Felelős: Siklósi István  polgármester 
              OPSKK intézményvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
52/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében, a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Véglegesen átvett pénzeszközök, Működési célú AHT-n kívülről  
bevételi előirányzatát  megemeli                                                                1682 eFt 
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől (OFA – Munkaerőpiaci program) 
és ezzel egyidejűleg szintén a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát                                      megemeli        1620 eFt 
- Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát                             megemeli             49 eFt 
Dologi kiadások előirányzatát                                      megemeli            13 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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53/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében, az 
alábbi saját hatáskörű előirányzat módosításokról rendelkezik. 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Dologi kiadások előirányzatát    csökkenti    150 eFt 
és ezzel egyidejűleg Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Felhalmozási kiadások előirányzatát     megemeli    150 eFt 
 (Televízió – Idősek Otthona, Puskin u. 1.) 
Felelős: Siklósi István polgármester;  
             Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
54/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium melléklet 
szerinti házirend módosítását, egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
55/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium melléklet 
szerint előterjesztett Szervezeti és működési szabályzat módosítását, egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
56/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
kollégiumára vonatkozó, melléklet szerinti házirend módosítását, egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
 
57/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Nemzetközi 
Kapcsolatok Koncepcióját, Mezőberény Város Kulturális Koncepcióját, Mezőberény Város 
Oktatási Koncepcióját és Mezőberény Város Sport Koncepcióját 2011. évi módosításának 
elfogadásáig érvényben tartja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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58/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák nyári nyitva 
tartásának tervezetét jóváhagyja. Megbízza az 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: 2011. február 15. 
 
 
59/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete megköszöni a Media Factory Kft és 
az RTL Klub ajánlatát, de nem kíván élni a lehetőséggel.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
60/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Joker-Reklám Kft. ajánlatát 
köszönettel tudomásul veszi, de nem kíván élni a lehetőséggel, a szolgáltatást nem veszi 
igénybe. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
61/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kölcsey lakótelep útjainak 
állapotával, valamint a csapadékvíz-elvezetés problémájával a költségvetés függvényében 
kíván foglalkozni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
62/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kölcsey lakótelep garázssorán 
átmenő forgalom megszüntetésével – a csapadékvíz-elvezető árkok védelmében – megbízza a 
Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjét Fekete József urat. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Fekete József igazgató 
Határidő: 2011. februári rendes testületi-ülés 
 
 
 
63/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kölcsey lakótelepen a várakozást 
tiltó tábla hatályát a rendőrség bevonásával felülvizsgálja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. februári rendes testületi-ülés 
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64/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal 
beruházási-, műszaki csoportját, a városban sürgősséggel elvégzendő munkák kivizsgálására 
(csapadékvíz elvezetés, út, járda, közvilágítás, stb.), intézkedés megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
65/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megye Képviselő testülete 
csatlakozási kérelmét a „Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program” keretén belül létrejött 
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Társuláshoz támogatja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
66/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésében nem 
tervezi fedezet beállítását lakás, ingatlan vásárlására, így forrás hiányában ingatlanokat, 
lakásokat továbbra sem kíván, illetve tud vásárolni. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ajánlatokra, kérésekre válaszolva ezt a 
határozatot megküldje. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
67/2011./I.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Belencéresi utca 13. és 15. számú ingatlanjai között vízelvezető árok 
létesítéséhez szükséges felméréseket, vizsgálatokat végeztesse el. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: beszámolásra februári testületi ülés 
 
 
68/2011.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy a Mezőberény, Liget tér 2/a. szám alatti, Mezőberény Város tulajdonában és az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatában lévő, tűzoltó laktanya szennyvízbekötésének 
megvalósítása érdekében kérjen be még ajánlatot, és azt terjessze a Képviselő-testület 2011. 
februári ülésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
69/2011.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a TIOP-1.1.1-09 jelű pályázat szállítási szerződés időpont változása miatt - 
ALBACOMP RI Kft. kérelmének megfelelően-, a szerződésmódosítás aláírására.   
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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70/2011.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvizsgálja a városi 
intézmények riasztórendszereinek egységes, helyből történő felügyelet alá vonását. A 
távfelügyelet lehetőségével nem rendelkező intézményeket felszólítja, hogy ezt a lehetőséget 
építsék ki objektumaikra vonatkoztatva. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az árról a Premi-Őrök Kft-vel további 
tárgyalásokat folytasson, illetve egyeztessen az intézményekkel jelenlegi szerződéseik 
esetleges felmondásának lehetőségeiről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. március 30. 
 
 
71/2011.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a volt Bútoripari Rt. ingatlanainak bérbeadása érdekében tárgyaljon Kiss 
László úrral, és a tárgyalások eredménye kerüljön előterjesztésre a Képviselő-testület 2011. 
február havi ülésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. február havi Képviselő-testületi ülés 
 
 
72/2011.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a „Mezőberény” kötvényről a K&H Bankkal kötött szerződés 
módosítását a testületi ülésen előterjesztett tartalommal aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
73/2011.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank Treasury keretszerződését a testületi ülésen előterjesztett 
tartalommal aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
74/2011.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Banktól a „Mezőberény” kötvénnyel kapcsolatban feltételes 
módban ajánlatot kérjen kamatfixálásra frank, illetve EUR alapon 3, illetve 5 évre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. februári testületi ülésre 
 
 
75/2011.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról haladéktalanul nyilatkozzon:  
Mezőberény Önkormányzata 2010-ben 61 millió Ft-ot vagyon gyarapításra ténylegesen 
felhasznált, illetve 2011-ben a költségvetésben 273,765 millió Ft összeget energiaprogram 
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keretében megvalósuló beruházás finanszírozására tervez a „Mezőberény” kötvény 
bevételéből származó betéti állományból. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
76/2011.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzati vagyon 
biztosítására vonatkozó előterjesztést kéri pontosítani: az összehasonlíthatóság érdekében 
történjenek meg a Biztosító társaságokkal a szükséges egyeztetések és kerüljön újra 
előterjesztésre a Képviselő-testület 2011. február havi ülésére. 
Felelős:  Dr. Baji Mihály 
Határidő: 2011. február havi Képviselő-testületi ülés 
 
 
77/2011.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Siklósi István polgármester 
belvízvédekezéssel kapcsolatos beszámolóját tudomásul vette.  
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2011.(II.01.) önkormányzati 
rendelete az anyakönyvi események díjazásáról 
 
 

*** 
 
 
78/2011./II.28./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  529/2010.(XII.20.)sz., 9/2011./I.31./sz., 

12/2011./I.31./sz., 13/2011./I.31./sz., 14/2011./I.31./sz., 15/2011./I.31./sz., 
17/2011./I.31./sz., 18/2011./I.31./sz., 19/2011./I.31./sz., 20/2011./I.31./sz., 
22/2011./I.31./sz., 23/2011./I.31./sz., 25/2011./I.31./sz., 26/2011./I.31./sz., 
27/2011./I.31./sz., 54/2011./I.31./sz., 55/2011./I.31./sz., 56/2011./I.31./sz., 
59/2011./I.31./sz., 60/2011./I.31./sz., 65/2011./I.31./sz., 66/2011./I.31./sz., 
69/2011.(I.31.)sz., 58/2011.(I.31.)sz., 62/2011.(I.31.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról.  

 II/2. Gépjármű használat szabályozásának módosítása (552/2009./XI.30./sz. hat.) 
    II/3. Az OPS Kulturális Központ igazgatói állására érkezett pályázatok elbírálása 

(496/2010.(XII. 20.) sz. hat.) 
    II/4. VII/6-ra áttéve (zárt ülés) 
    II/5.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről: 
            a.)  a 2010. évi MÖK által támogatott pályázatok elszámolásának ellenőrzése 
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            b.)  a 2010. évi sporttámogatások felhasználása 
     II/6. A Mezőberényi Football Club 2010. évi önkormányzati sporttámogatás 

felhasználásáról elszámolás, beszámolás 
    II/7. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről: Szociális és Egészségügyi 

Bizottság, valamint Polgármester által hozott döntések 
III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadása 
IV./ Levéve napirendről - Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai 

Bélmegyer községgel, tervek a jövőre, a társulási megállapodás felülvizsgálata 
V./ Mezőberény Város 2011-2014 évi Gazdasági programja 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Társulási Megállapodás módosítása 
VI/2.  Ivóvízminőség-javító program 
VI/3. Laposi kertek földútjainak védelme 
VI/4. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 16/2007. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelet  
         módosítása 
VI/5. Beszámoló az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos intézkedésekről 
VI/6. Szociális földprogram 
VI/7. HURO/1001 pályázati lehetőség kerékpárútra 
VI/8. Pályázati felhívás „A magyar dal fővárosa” címért 
VI/9. Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 

tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK. sz. rendelet módosítása 
VI/10. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2011. évi beiskolázási terve 
VI/11. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat módosítása 
VI/12. Szekeres Józsefné alpolgármester kérése 
VI/13. Részvételi szándék felmérése közös földgáz beszerzéshez 
VI/14. Siex Kft. átemelő szivattyú árajánlata 
VI/15. Átcsoportosítás 
VI/16. Egyéb bejelentés 
            - Gemenc Zrt. felajánlás faültetésre  

VII./ Zárt ülés 
VII/1. Soul Light Kft. ajánlata  
VII/2. Kiss László ajánlata (71/2011.(I.31.)sz. hat.) 
VII/3. Önkormányzati vagyon biztosítása (76/2011.(I.31.)sz. hat.) 
VII/4. Tűzoltó Egyesület épületének szennyvízbekötése (68/2011.(I.31.) 
VII/5. MAPI Zrt. ajánlata   
VII/6. Telefonrendszer korszerűsítés (18/2011./I.31./sz. hat.)   - II/4. sorszámról átvéve 
VII/7. Bodó Szilárd és társai ajánlata 
VII/8. Egyéb bejelentés 
 
 
79/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. január 31-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
80/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
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81/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 529/2010.(XII.20.)sz., 
9/2011./I.31./sz., 12/2011./I.31./sz., 13/2011./I.31./sz., 14/2011./I.31./sz., 15/2011./I.31./sz., 
17/2011./I.31./sz., 18/2011./I.31./sz., 19/2011./I.31./sz., 20/2011./I.31./sz., 22/2011./I.31./sz., 
23/2011./I.31./sz., 25/2011./I.31./sz., 26/2011./I.31./sz., 27/2011./I.31./sz., 54/2011./I.31./sz., 
55/2011./I.31./sz., 56/2011./I.31./sz., 59/2011./I.31./sz., 60/2011./I.31./sz., 65/2011./I.31./sz., 
66/2011./I.31./sz., 69/2011.(I.31.)sz., 58/2011.(I.31.)sz., 62/2011.(I.31.) sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
82/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete –a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
által tett módosítást eredeti előterjesztésként kezelve- a hivatali gépjárművek üzemeltetésére 
vonatkozó szabályzat módosítását –az előterjesztéshez csatolt egységes szerkezetben– 
elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
83/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ igazgatói (magasabb vezetői) állására a 496/2010.(XII. 20.) sz. határozatával kiírt 
pályázatot eredménytelennek minősíti, mivel a pályázók egyike sem rendelkezik a kulturális 
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 
szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-
gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető 
tanfolyammal. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
84/2011./II.28./sz. határozat: 
 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) állására a következők szerint írja ki a 
pályázatot: 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 

 Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahely: 
    Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
    Mezőberény, Fő út 4-6. 
    igazgató (magasabb vezető) 
    Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 

    Közalkalmazotti jogviszony tartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
    A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
    A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 

évre szól. 
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   A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ jogszabályban és az intézmény szabályzataiban 
meghatározott vezetői feladatok ellátása. 

3. Képesítési és egyéb feltételek: 
- képesítési feltételek a 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet szerint   
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség a 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet 22. §. (1) g.) 

pontja szerint   
- legalább 5 éves, az integrált intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai gyakorlat  
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, kiemelkedő szakmai vagy tudományos 

tevékenység, 
- előnyt jelent: több – az integrált intézmény alaptevékenységének megfelelő – kulturális 

jellegű felsőfokú szakképzettség, kulturális területen szerzett szakvizsga, idegen 
nyelvtudás  

4. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

5. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajzot és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai elképzelések – ez 

utóbbit elektronikus formában (cd lemezen) is -, 
- szakképzettséget, esetleg idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hitelesített másolata, 
- a szakmai gyakorlatról szóló igazolások, 
- a kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységről szóló igazolások, 
 - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arról, hogy: 
a.) a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul; 

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

c.) a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja. 
6. A pályázat benyújtásának határideje: 

A megjelenéstől számított 30 nap. 
7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, 2011. május 1-jétől tölthető be.  
8. A pályázat benyújtásának módja, feltételei: 

A pályázatot személyesen Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (5650 Mezőberény, 
Kossuth t. 1. sz.) titkárságán, vagy postai úton Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete címére (5650 Mezőberény, Kossuth t. 1. sz.) történő megküldésével. A 
borítékon kötelező feltüntetni a munkakör megnevezését: „Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ igazgatói állás”. 

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza a 
pályázat benyújtási határidejét követő eljárási és véleményezési időszak utáni soros 
Képviselő-testületi ülésen. 
A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti. 

Bővebb felvilágosítást nyújt: Siklósi István polgármester, telefon: 66/515-500. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a pályázat feladására azonnal 
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85/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) álláshely betöltéséig az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízza Fábián Zsolt általános 
igazgatóhelyettest. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
86/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi sporttámogatások 
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót tudomásul veszi. Köszönetet mond a 
sportegyesületek vezetőinek és tagjainak a 2010-ben végzett munkájukért és további 
eredményes szereplést kíván. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
87/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi Városi rendezvények és 
Nemzetközi kapcsolatok elszámolásának ellenőrzéséről készült beszámolót tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
88/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Football Club szakmai 
és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. Köszönetet mond a végzett munkájukért és további 
eredményes szereplést kíván. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
89/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
 
90/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. április 30-ig a jogszabályok 
ismeretében felülvizsgálja a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 
4/2011.(II.23.)sz. CKÖ határozatával hozott kérését, azzal a feltétellel, hogy a támogatásokat 
a helyi, mind három kisebbségre ugyanazokkal a feltételekkel fogja megállapítani.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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91/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2011-2014. évekre 
szóló gazdasági ciklusprogramját elfogadja azzal a kitétellel, hogy a helyzetelemzésben 
meglévő számszerű bizonytalanságok áttekintésre kerülnek, és egy későbbi testületi ülésen 
előterjesztésre kerül. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
92/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa által 2011. február 8–án, a 7/2011. (II. 8.) sz. határozatával 
elfogadott társulási megállapodás módosítást, valamint jóváhagyja a 2004. július 9.-én kelt, 
többször módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást 
is, egyben megbízza Siklósi István polgármestert az okiratok aláírásával. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
93/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Békési 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában Siklósi István polgármestert akadályoztatása esetén 
teljes jogkörrel Szekeres Józsefné alpolgármester helyettesíti.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
94/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a „Közép-Békési Térség” 
Ivóvízminőség-javító Társulás tagja hozzájárul, hogy a társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-
javítási program - az aradi víz átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett II. változatának 
kidolgozása érdekében több társulás által megalakítandó Társulások Társulásának 
megalakításában részt vegyen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
95/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a „Közép-Békési Térség”  
Ivóvízminőség-javító Társulás tagja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási program - az aradi 
víz átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett II. változatának kidolgozásakor, a település 
vízellátását, az aradi vízátvezetéssel létrejövő regionális ellátás műszaki változatát kéri 
megtervezni.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
96/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy saját 
tapasztalataiból kiindulva nem ért egyet az egyre szigorodó ivóvízminőség előírásokkal, 
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különösen azért nem, mert az előírások teljesítésétől remélt egészségügyi állapotjavulás nem 
áll arányban a határérték-teljesítés költségvonzataival. A befektetett pénzeszközök direkt 
egészségügyi, betegségmegelőző, szociális állapotok javítását célzó felhasználását 
fontosabbnak tartanánk. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
97/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvizsgálja, kik azok, akik 
megélhetésszerűen nagyobb gépekkel használják a Laposi kerti utakat, azok állapotát 
rongálva. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a probléma megoldásáról 
tárgyaljon az érintettekkel, és a 2011. áprilisi testületi ülésen adjon tájékoztatást.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. áprilisi testületi ülés 
 
 
98/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szekeres Józsefné 
alpolgármestert, hogy a város lehetséges adósságkezelő szolgáltatásával kapcsolatban további 
információkat gyűjtsön, azzal, hogy a soron következő testületi üléseken adjon tájékoztatást 
az elvégzett munkáról. 
Felelős: Szekeres Józsefné alpolgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
99/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szekeres Józsefné 
alpolgármestert, hogy a szociális földprogrammal kapcsolatban további információkat 
gyűjtsön, azzal, hogy a soron következő testületi ülésen adjon tájékoztatást az elvégzett 
munkáról. 
Felelős: Szekeres Józsefné alpolgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
100/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület a HURO/1001 számú pályázati felhívás, 1.1.3. Tervek és tanulmányok készítése 
tevékenységi területre benyújtandó „Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök 
völgyében” című pályázaton való részvételét támogatja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
101/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez szükséges 
költségek Mezőberényre jutó részét legfeljebb 80 € forintfedezetét a 2011. évi 
költségvetésében a városi utak, járdák felújítása, egyéb út felújítás előirányzata terhére 
biztosítja. 



31 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
102/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati önerő Mezőberényre jutó 
részét nyertes pályázat esetén legfeljebb 670 € forintfedezetét a támogatási szerződés szerinti 
ütemezésben a 2011. évi költségvetésében a városi utak, járdák felújítása, egyéb út felújítás 
előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
103/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat teljes költségvetésének 
Mezőberényre jutó részét, nyertes pályázat esetén legfeljebb 13 500 € forintfedezetét a 
támogatási szerződés szerinti ütemezésben a 2011. évi és 2012. évi költségvetéseiben a városi 
utak, járdák felújítása, egyéb út felújítás előirányzata terhére előfinanszírozza és nyertes 
pályázat esetén annak 95%-át, támogatás formájában visszaigényli. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
104/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván pályázatot benyújtani a „A 
magyar dal fővárosa” címért.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
105/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2011. évre tervezett, módosított beiskolázási tervét jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
106/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Könyvtára az előterjesztés mellékletét képező Könyvtárhasználati és Szolgáltatási 
Szabályzatát az 1997. évi CXL. törvény 68. § a.) alapján módosításokkal egységes 
szerkezetben jóváhagyja, egyúttal elrendeli a szabályzat honlapon történő nyilvánosságra való 
hozatalát. 
A Képviselő-testület jelen határozat elfogadásával egyidejűleg az 583/2009. (XI. 30.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
    Fábián Zsolt igazgatóhelyettes 
Határidő: értelem szerint 
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107/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szekeres Józsefné alpolgármester 
javadalmazásáról szóló 357/2010.(X. 15.) számú határozat úgy módosítja, hogy az 
alpolgármester tiszteletdíját - kérelmének megfelelően - 2011. március 1. napjától bruttó 
120.000,- Ft-ra emeli, egyúttal költségtérítését megszünteti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
108/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 
közös földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz, jóváhagyja a csatolt Szindikátusi 
Szerződés tervezet. 
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: értelem szerint 
 
 
109/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete József 
intézményvezetőt a Siex Kft. (9700 Szombathely, Csaba út 10.; hiv.szám: A-0044-1/2011.02.) 
árajánlatában szereplő mobil szivattyú beszerzésére, a Városi Közszolgáltató Intézmény 2011. 
évi költségvetésében biztosított fedezetének terhére. 
Felelős: Fekete József intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
110/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra, előirányzatát    csökkenti: „-„ 40280 eFt-tal 
           -DARFT-LEKI pályázati támogatás Kálmán fürdő területén  
             öltöző építése      „-„ 18334 
           -DARFT-LEKI pályázati tám. Sporttelepen lévő öltöző  
             felújítása, bővítése és szoc.blokk kiépítése  „-„ 18586 
           -DARFT-LEKI pályázati tám. Mb.Petőfi u. 27. sz. alatt  
            (Családsegítő homlokzat felújítás)   „-„ 3360 
 és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása: 
Fejlesztési (Decentralizált) támogatási előirányzatát       megemeli     40280 eFt-tal 
           -DARFT-LEKI pályázati támogatás Kálmán fürdő területén  
             öltöző építése       18334 
           -DARFT-LEKI pályázati tám. Sporttelepen lévő öltöző  
             felújítása, bővítése és szoc.blokk kiépítése   18586 
           -DARFT-LEKI pályázati tám. Mb.Petőfi u. 27. sz. alatt  
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            (Családsegítő homlokzat felújítás)      3360 
Felelős: Siklósi István polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
111/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Gemenc Zrt. (6500 Baja, Szent Imre tér 2.sz.) képviselőjével együttműködési megállapodást 
kössön  „Minden születendő gyermeknek ültessünk fát” felhívás értelmében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
112/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Soul Light Kft. által, a volt 
Bútoripari Rt. ingatlanjaira vonatkozóan, felajánlott vételár mértékét nem tartja megfelelőnek, 
így az ajánlatot nem fogadja el. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
113/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy Kiss László ajánlatának megfelelően - a volt Bútoripari Rt. telephelyén 
egy rész (kézi műhely megnevezésű) bérléséről- elkészített szerződést az ajánlat tárgyára 
vonatkozóan kösse meg az ajánlattevővel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
114/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 
ingatlan és nagyobb értékű ingó vagyonának biztosítására tett, ez előterjesztés mellékletében 
szereplő feltételekkel a Generali Biztosító ajánlatát elfogadja – melynek éves összege 
2.338.611 Ft, fedezete a 2011. évi költségvetés általános tartaléka.  
A Képviselő-testület megbízza Siklósi István polgármestert a biztosítási szerződés aláírásával. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, és az 
önkormányzati intézményvezetőket, hogy intézkedjenek az általuk kötött biztosítási 
szerződések megszüntetése érdekében. 
Felelős: Siklósi István polgármester, önkormányzati intézményvezetők 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
115/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, Liget 
tér 2/a. szám alatti, Mezőberény Város tulajdonában és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
használatában lévő, tűzoltó laktanya szennyvízbekötés beruházást fedezet hiányában nem 
kívánja megvalósítani az Önkormányzat. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület értesítésére. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
116/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a MAPI Zrt. pályázati projektek készítésére küldött ajánlata alapján, 
megállapodást kössön a Közintézmények energetikai korszerűsítésére – K.E.O.P 4.9.0 kiírt 
pályázati konstrukció keretében benyújtandó pályázati dokumentáció elkészítésére és 
benyújtására a MAPI Zrt.-vel, továbbá az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez a Schäffer 
Épületgépészét Kft. részére 180,- eFt + Áfa azaz 225 eFt-ot biztosít a tervezési munkálatok 
fedezetére 2011. évi költségvetése felhalmozásai kiadásai tervezési munkálatok 
előirányzatának terhére azon belül a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése, 
megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás előirányzat terhére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
117/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az Antenna Hungária Zrt. által a Mezőberény Város Önkormányzata 
részére IP telefonrendszer bevezetésére tett 2011. február 23-ai ajánlata szerinti szerződést 
kösse meg. A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézményi telefonrendszer 
korszerűsítési munkálatai fedezetére 1.200,- eFt + Áfa, azaz 1.500,- eFt-ot biztosít a 2011. évi 
költségvetése általános tartaléka előirányzat terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
118/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a PolárNet Kft. által, Mezőberény Város Önkormányzata jelenleg 
meglévő telefon alközpont átépítésére IP rendszerbe integrálására tett ajánlata szerint, az 
abban szereplő műszaki tartalommal, maximum 4.953.150 Ft bruttó összegben a szerződést 
kösse meg, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetése általános tartaléka előirányzat terhére 
biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
119/2011./II.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a volt Bútoripari Rt. telephelyén, 
hosszabbtávú hasznosítás miatt, Bodó Szilárd és társai ajánlatára - a közölt feltételekkel -, 
nem kívánja a kért ingatlant bérbe adni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: márciusi testületi ülés 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2011.(III.01.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2011.(III.01.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007. (VI. 19.) MÖK sz. rendelet – a továbbiakban: R. módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2011.(III.01.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
tevékenység támogatásáról szóló 24/2007./IX.25./MÖK sz. rendelet – a továbbiakban: R. 
.módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2011.(III.01.) önkormányzati 
rendelete A mezőberényi OPSKK Könyvtára könyvtárhasználati és szolgáltatási 
szabályzatáról szóló 5/2006.(II.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
 
 

*** 
 
 
120/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III.01.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása     
2./ Átcsoportosítások 
3./ Egyéb bejelentés 
     - Alkotmány-tervezettel kapcsolatos megkeresés 
     - Tájékoztatás a 2011. évi közfoglalkoztatásról 
Zárt ülés 
1./  Telefonrendszer korszerűsítés (117/2011./II.28./sz., 118/2011./II.28./sz. határozat) 
2./  KEOP-2011-4.9.0 jelű pályázat benyújtása  
3./ Önkormányzati vagyon biztosítása (114/2011./II.28./sz. hat.) 
4./ Bírósági ülnökök jelölése 
5./ Egyéb bejelentés 
     - Hamvasztó 
 
 
121/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a polgármester 
tájékoztatását az önkormányzat részére érkezett, alkotmány-tervezettel kapcsolatos 
megkeresésről. 
 
 
122/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a 468//2010.(XI.29)./MÖK sz. 
határozatával kapcsolatosan az alábbi előirányzat módosításról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében:   
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
      - Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát               megemeli:      2950 eFt-tal 
         (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 
      - Felügyeleti szerv támogatás bevételi előirányzatát                  csökkenti: „-„ 2950 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
               Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
123/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
   Önkormányzatok költségvetési támogatása 
      Központosított előirányzatát                                                        csökkenti:   „-„ 253 eFt-tal
 - Új tudás Műveltség Program (integ.rendsz.ped.ill.kieg.) ei. „-„ 1 eFt 
            - Esélyegyenlőség (képesség kibont.integ.felk.) ei.                      1 eFt 
            - Lakossági közműfejlesztés támogatása előirányzat          „-„ 253 eFt 
   Önkormányzatok költségvetési fejlesztési támogatása 
     Leghátrányosabb helyzetű kist. felzárkóztatásához tám. ei.          csökkenti:    „-„  1 eFt-tal 
     (Humánsegítő homlokzat felújítás) 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, Végleges pénzeszköz átadás  
működési célra (Társ. szoc. pol.) előirányzatát                                   megemeli:      682 eFt-tal 
     (Lakossági közműfejlesztési tám.) 
és ezzel egyidejűleg 
2.B.cím: : Mezőberény-Bémegyer Kistérségi Általános Iskola  
kiadási előirányzatán belül: 
     - Személyi juttatások előirányzatát                                                  csökkenti:  „-„  1 eFt-tal 
        (Új Tudás Műveltségi Program / integ. rendsz. ped. ill. kieg.) 
     - Dologi kiadások előirányzatát                                                       megemeli:         1 eFt-tal 
        (Esélyegyenlőség / képesség kibont. integ. felk.) 
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiad.  
Általános tartalék előirányzatát                                                            csökkenti: „-„ 936eFt-tal 
     - Lakossági közműfejl. tám (bev.):                          „-„ 253 eFt 
     - Humánsegítő Szolg. homlokzat felújítás(bev.):   „-„     1 eFt 
     - Lakossági közműfejl. tám. (társ.szoc.pol.)(kiad.): „+„ 682 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
124/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
   Önkormányzatok költségvetési támogatása 
      Központosított előirányzatát                                                           megemeli:    1367 eFt-tal 
      (Prémium évek program) 
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és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiad.  
Általános tartalék előirányzatát                                                            megemeli:   1367eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
125/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 

  Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
  Normatív hozzájárulások előirányzatát                                          csökkenti: „-„757 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
      Önkormányzatok sajátos működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
      Átengedett központi adók: SZJA bevétel előirányzatát          megemeli: 756 eFt- tal 
     (A települési önkormányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése) 
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiad.  
     Általános tartalék előirányzatát                                                         csökkenti:  „-„ 1 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
126/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiad.  
     Általános tartalék előirányzatát                                                     csökkenti: „-„ 2950 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
6.cím Városi Humánsegíőt és Szociális Szolgálat, 
bevételi előirányzatán belül: 
Támogatásértékű működési bevétel előirányzatát    csökkenti: „-„ 2950 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
127/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
A.) 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti:   „-„ 9410 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-4 cím: PH. igazgatási kiadásai előirányzatát                                megemeli:         3513 eFt-tal 
  ezen belül: 
         841129 szakf. Dologi kiadások előirányzata:        3071 eFt 
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         841133 szakf. Dologi kiadások előirányzata:          442 eFt 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások előirányzatán belül: 
   - Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát                    megemeli:         1519 eFt-tal 
    882115 szakf. Ápolási díj normatív 
   - TIOP.1.1.1.09 előirányzatát                                                       megemeli:           703 eFt-tal 
        ezen belül: 
          850000-1 szakf. Dologi kiadások előirányzata:      135 eFt 
          852000-1 szakf. Dologi kiadások előirányzata:      568 eFt 
   - Kompetencia alapú oktatás TÁMOP.3.1.4-9/2-2008-0001 ei.   megemeli:         8076 eFt-tal 
     szakfeladatokon belül átcsop. és fedezet kieg.  
              - Személyi juttatások előirányzata:                   „-„ 2354 eFt 
              - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: „-„  494 eFt 
              - Dologi kiadások előirányzata:                            10924 eFt 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások 
előirányzatát                                                                                    csökkenti:   „-„  4401 eFt-tal 
   - Mb., Fürjes u. 7. sz. alatti ép. bontása (Áfa):       55 eFt 
   - Kompetencia alapú oktatás előirányzat:     „-„ 4456 eFt 
     TÁMOP.3.1.4-9/2-2008-0001 
B.) 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát                               megemeli:  500 eFt-tal 
2 db gépkocsi értékesítése 
és ezzel egyidejűleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások 
előirányzatát                                                                                              megemeli:  500 eFt-tal 
PH-ba személygépkocsi beszerzése 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
128/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
A.) 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
Intézményi működési bevételek,   
PH hirdetési és egyéb bevételek előirányzatát                                      megemeli:   3275 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg  
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások  
Végleges pénzeszköz átadás működési célra előirányzatát                  megemeli:   3275 eFt-tal 
(Társ. szoc. pol. jutt.) 
  ezen belül: 
     - Rendszeres szociális segély előleg 
       egészségkárosodott személyek részére Szt.37/B.§.(1)bek.a)pont:    18 eFt 
     - Rendszeres szociális segély előleg 
        Szt.37.B.§(1)bek.b)c) pont:                                                              76 eFt 
     - Rendelkezésre állási tám. előleg:                                                  2953 eFt 
     - Ápolási díj előleg (normatív):                                                         228 eFt 
B.)  
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7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, Végleges pénzeszköz átadás működési célra 
előirányzatán belül: 
    - Rendszeres szoc. segély – Önkormányzat által folyósított ellátás 
      kereső tevékenység mellett (Szt.37/E§(1)bek.) előirányzatát    csökkenti: „-„ 1000 eFt-tal    
    - Átmeneti segély 882122 szakf. előirányzatát                            csökkenti: „-„   174 eFt-tal 
    - Ápolási díj, méltányossági 882116 szakf. előirányzatát              csökkenti: „-„ 944 eFt-tal 
    - Köztemetés 882203 szakf. előirányzatát                                      megemeli:      174 eFt-tal 
    - Rendszeres szociális segély (Szt.37/B§(1)bek.b)c)pont ei.         megemeli:       500 eFt-tal 
    - Rendelkezésre állási tám. előleg előirányzatát                             megemeli:      555 eFt-tal 
    - Lakásfenntartási támogatás, méltányossági előirányzatát           megemeli:         53 eFt-tal 
    - Ápolási díj, normatív 882115 szakf. előirányzatát                      megemeli:       591 eFt-tal 
    - 882129 szakfeladaton belül: 
       - Köztisztv. szociális juttatások előirányzatát                            csökkenti: „-„  200 eFt-tal 
       - Köztisztv.- nyugállományú köztisztv. részére jutt. ei.             csökkenti: „-„ 200 eFt-tal 
       - Temetési segély kölcsön előirányzatát                                     megemeli:       156 eFt-tal 
       - Gyógyszertámogatás előirányzatát                                           megemeli:         13 eFt-tal 
       - Cukorbetegek gyógyszertámogatása előirányzatát                  megemeli:            4 eFt-tal 
       - Gyermektartásdíj megelőlegezés előirányzatát                        megemeli:        472 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
129/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a PolárNet Kft. által, Mezőberény 
Város Önkormányzata jelenleg meglévő telefon alközpont átépítésére IP rendszerbe 
integrálásra tett ajánlat elfogadásáról szóló 118/2011./II.28./sz. határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
 
130/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Antenna Hungária Zrt. által a 
Mezőberény Város Önkormányzata részére IP telefonrendszer bevezetésének elfogadásáról 
szóló 117/2011./II.28./sz. határozatát hatályon kívül helyezi. A Képviselő-testület megbízza a 
polgármestert, hogy a telefonfejlesztéssel kapcsolatos dolgokat vizsgáltassa ki és a márciusi 
testületi ülésen terjessze elő. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. márciusi testületi ülés 
 
 
131/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KEOP-2011-4.9.0 
pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A megvalósítási helyszínek pontos címe: 5650 Mezőberény, Luther tér 1. szám (2413 
hrsz, Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat épülete). 

- A projekt megnevezése: Energetikai korszerűsítés a Mezőberény – Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola Luther tér 1. szám alatti intézményegységében 

- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: nettó 198.231.541 Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 247.789.426 Ft. 
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- A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 
nettó 198.231.541 Ft + ÁFA, azaz bruttó 247.789.426 Ft. 

- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 15%-a, azaz nettó 29.734.731 
Ft + ÁFA, azaz bruttó 37.168.414 Ft. 

- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás 
- A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 210.621.012 Ft. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése 
esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
132/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat biztosításáról szóló 
114/2011./II.28./sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
 
133/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei ingatlan és nagyobb értékű ingó 
vagyonának biztosítására a Generali Biztosító 2011. március 2-i ajánlatát aláírja, a 
biztosítóval a szerződést megkösse, melynek éves összege bruttó 2.338.596 Ft, fedezete a 
2011. évi költségvetés általános tartaléka.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, és az 
önkormányzati intézményvezetőket, hogy intézkedjenek az általuk kötött biztosítási 
szerződések megszüntetése érdekében. 
Felelős: Siklósi István polgármester, önkormányzati intézményvezetők 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
134/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a Mester Alkusszal (6725 Szeged, Bécsi krt. 8-16. A/A. fsz.3.) kötendő alkuszi 
megbízás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
135/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 123. §. (1) bekezdése alapján Bálint Anna 
(szül: Mezőberény, 1963. március 7., an: Komiszár Anna) Mezőberény, Fő u. 2/A. III/27. 
szám alatti lakost bírósági ülnöknek jelöli a Békés Városi Bírósághoz. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. március 16. 
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136/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 123. §. (1) bekezdése alapján Benyovszky 
Pál Márton (szül: Mezőberény, 1953. október 30., an: Kovács Eszter) Mezőberény, Dózsa Gy. 
u. 18. szám alatti lakost bírósági ülnöknek jelöli a Békés Városi Bírósághoz. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. március 16. 
 
 
137/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, további információkat gyűjtve, folytasson tárgyalásokat hamvasztó 
létrehozásával kapcsolatban, és számoljon be a tárgyalások eredményéről az áprilisi testületi 
ülésen 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. áprilisi testületi ülés 
 
 
138/2011./III.07./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
       Felhalmozási kiadások: 
       - 841403 szakf. Energia megtakarítást eredményező, megújuló 
          vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást 
          elősegítő projektek előirányzatát                                            csökkenti: „-„ 19169 eFt-tal 
       - 851011 és 852011 szakf. Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
         Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek 
         korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése előirányzatát     csökkenti: „-„ 18000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
       Felhalmozási kiadások 
        - KEOP-2011.4.9.0 pályázathoz saját forrás előirányzatát       megemeli:      37169 eFt-tal 
          Energetikai korszerűsítés a Mezőberény-Bélmegyer Kist. 
          Általános Iskola Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2011.(III.08.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 
01.) számú rendelete – a továbbiakban: R. – módosításáról 
 
 

*** 
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139/2011./III.28./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    463/2010.(XI.29.)sz.,   464/2010.(XI.29.)sz., 
   465/2010.(XI.29.)sz.,   466/2010.(XI.29.)sz.,   467/2010.(XI.29.)sz.,    468/2010.(XI.29.)sz., 
   469/2010.(XI.29.)sz.,   470/2010.(XI.29.)sz.,   471/2010.(XI.29.)sz.,   511/2010.(XII.20.)sz.,  
   512/2010.(XII.20.)sz., 513/2010.(XII.20.)sz.,  514/2010.(XII.20.)sz.,  515/2010.(XII.20.)sz.,  
   516/2010.(XII.20.)sz., 517/2010.(XII.20.)sz.,  518/2010.(XII.20.)sz.,  519/2010.(XII.20.)sz.,  
   11/2011./I.31./sz.,        21/2011./I.31./sz.,          28/2011./I.31./sz.,         29/2011./I.31./sz.,  
   30/2011./I.31./sz.,        31/2011./I.31./sz.,          32/2011./I.31./sz.,          33/2011./I.31./sz.,  
   34/2011./I.31./sz.,        35/2011./I.31./sz.,          36/2011./I.31./sz.,          37/2011./I.31./sz., 
   38/2011./I.31./sz.,        39/2011./I.31./sz.,          40/2011./I.31./sz.,          41/2011./I.31./sz., 
   42/2011./I.31./sz.,        43/2011./I.31./sz.,          44/2011./I.31./sz.,          45/2011./I.31./sz., 
   46/2011./I.31./sz.,        47/2011./I.31./sz.,          48/2011./I.31./sz.,          49/2011./I.31./sz.,  
   50/2011./I.31./sz.,        51/2011./I.31./sz.,          52/2011./I.31./sz.,          53/2011./I.31./sz., 
   82/2011./II.28./sz.,       83/2011./II.28./sz.,        100/2011./II.28./sz.,       101/2011./II.28./sz., 
   102/2011./II.28./sz.,     103/2011./II.28./sz.,      108/2011./II.28./sz.,       110/2011./II.28./sz.,  
   111/2011./II.28./sz.,     113/2011./II.28./sz.,      116/2011./II.28./sz.,      122/2011./III.07./sz., 
   123/2011./III.07./sz.,   124/2011./III.07./sz.,      125/2011./III.07./sz.,    126/2011./III.07./sz., 
   127/2011./III.07./sz.,   128/2011./III.07./sz.,      131/2011./III.07./sz.,    133/2011./III.07./sz.,  
   134/2011./III.07./sz.,   135/2011./III.07./sz.,      136/2011./III.07./sz.      lejárt határidejű 
   határozatok végrehajtásáról. (69 db határozat) 
      II/2. Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, 
              tervek a jövőre, a társulási megállapodás felülvizsgálata (78/2011.(II.28.) sz.hat.) 
      II/3. Beszámoló az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos intézkedésekről 

(98/2011.(II.28.) sz. hat.) 
      II/4. Szociális földprogram 99/2011.(II.28.) sz. hat.) 
      II/5. Fenntartói jogok átadásáról állapot jelentés (7/2011./I.31./sz. hat.) 
      II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről:  

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

      II/7. Munkagép értékesítéséből származó bevétel felhasználása (531/2010.(XII.20.)sz. 
hat.) 

III./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
IV./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról 
V./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
VI./ Közbeszerzési terv elfogadása 
VII./ Szociális ellátások felülvizsgálata  
VIII./ Állattartási rendelet felülvizsgálata 
IX./ Bejelentések 

IX/1. Önkormányzati rendeletek módosítása 
IX/2. 2011. évi vízterhelési díj mértékének jóváhagyása 
IX/3. Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és 

tandíjak megállapításának szabályairól szóló 33/2005.(VI.27.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása 

      IX/4. Kisebbségi önkormányzatok rendkívüli támogatása  



43 

      IX/5.A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról rendeletalkotás, és a 
14/1997.(IV.21.) MÖK számú rendelet hatályon kívül helyezése 

      IX/6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008,(V.26.) MÖK számú rendelet módosítása 

      IX/7. A gyermekvédelem helyi rendszeréről rendeletalkotás, és a 20/2006.(V.29.) MÖK 
számú rendelet hatályon kívül helyezése 

      IX/8. 2/2010.(II.23.)sz.  MÖK rendelet módosítása  Mezőberény Város Önkormányzata 
2010. évi költségvetéséről. 

      IX/9. Az OPSKK 2010. évi tevékenység értékelése és a 2011. évi munkaterve 
IX./10. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosítása 

      IX/11. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat SZMSZ módosítása 
      IX/12. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Szakmai programjának módosítása 
      IX/13. Kálmán Fürdő 2011. évi belépőjegy árainak megállapítása 
      IX/14. Törlési jegyzék az OPSKK könyvtárának elhasználódott dokumentumairól 
      IX/15. Vis maior támogatás igénylése 

IX/16. Egyéb bejelentés 
           - Föld napja rendezvény 

X./ Zárt ülés 
      X/1. Premi Őrök Kft. ajánlata 
      X/2. Soul Light Kft. újabb ajánlata 
      X/3. Városi honlap fejlesztése 
      X/4. Mezei Tiborné mezőberényi lakos méltányossági ápolási díj tárgyában benyújtott 
              Fellebbezése 
      X/5. Telefonrendszer fejlesztése 

X/6. Szóbeli előterjesztés – Károlyi és Társa Kft. 4/5. hrsz-ú ingatlan ügye (szóbeli) 
X/7. Egyéb bejelentés 
       - Tájékoztatás könyvvizsgálói szerződéskötésről.(szóbeli) 

 
 
140/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. február 28., valamit a március 
7-i zárt testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
141/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
142/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 463/2010.(XI.29.)sz.,   
464/2010.(XI.29.)sz., 465/2010.(XI.29.)sz., 466/2010.(XI.29.)sz., 467/2010.(XI.29.)sz.,    
468/2010.(XI.29.)sz., 469/2010.(XI.29.)sz., 470/2010.(XI.29.)sz., 471/2010.(XI.29.)sz.,   
511/2010.(XII.20.)sz., 512/2010.(XII.20.)sz., 513/2010.(XII.20.)sz., 514/2010.(XII.20.)sz.,  
515/2010.(XII.20.)sz., 516/2010.(XII.20.)sz., 517/2010.(XII.20.)sz., 518/2010.(XII.20.)sz.,  
519/2010.(XII.20.)sz., 11/2011./I.31./sz., 21/2011./I.31./sz., 28/2011./I.31./sz.,  
29/2011./I.31./sz., 30/2011./I.31./sz., 31/2011./I.31./sz., 32/2011./I.31./sz.,          
33/2011./I.31./sz., 34/2011./I.31./sz., 35/2011./I.31./sz., 36/2011./I.31./sz.,          
37/2011./I.31./sz., 38/2011./I.31./sz., 39/2011./I.31./sz., 40/2011./I.31./sz.,          
41/2011./I.31./sz., 42/2011./I.31./sz., 43/2011./I.31./sz., 44/2011./I.31./sz.,          
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45/2011./I.31./sz., 46/2011./I.31./sz., 47/2011./I.31./sz., 48/2011./I.31./sz.,          
49/2011./I.31./sz., 50/2011./I.31./sz., 51/2011./I.31./sz., 52/2011./I.31./sz.,          
53/2011./I.31./sz., 82/2011./II.28./sz., 83/2011./II.28./sz., 100/2011./II.28./sz.,       
101/2011./II.28./sz., 102/2011./II.28./sz., 103/2011./II.28./sz., 108/2011./II.28./sz.,       
110/2011./II.28./sz., 111/2011./II.28./sz., 113/2011./II.28./sz., 116/2011./II.28./sz.,      
122/2011./III.07./sz., 123/2011./III.07./sz., 124/2011./III.07./sz., 125/2011./III.07./sz.,    
126/2011./III.07./sz., 127/2011./III.07./sz., 128/2011./III.07./sz., 131/2011./III.07./sz.,    
133/2011./III.07./sz., 134/2011./III.07./sz., 135/2011./III.07./sz., 136/2011./III.07./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szól beszámolót elfogadta. 
 
 
143/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 501/2010.(XII. 20.) számú 
határozatát úgy módosítja, hogy „Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai 
Bélmegyer községgel, tervek a jövőre, a társulási megállapodás felülvizsgálata” napirendet 
Bélmegyer Község polgármesterének kérésére elnapolja, azt a 2011. áprilisi ülésén tárgyalja 
meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
144/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
kiegészítőiben tett javaslatokat, valamint az alpolgármester által tett kiegészítést eredeti 
előirányzatnak tekintve tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja az adósságkezelési szolgáltatás 
bevezetését. A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az 
adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő víz és csatornahasználati díjtartozással rendelkező 
személyek esetében adatkéréssel forduljon a Békés Megyei Vízművek Zrt. irányába. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Szekeres Józsefné alpolgármester 
Határidő: 2011. május 31. 
 
 
145/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális földprogramról szóló 
előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, 
valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság kiegészítéseivel együtt megtárgyalta, 
tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja. A Képviselő-testület kéri Szekeres Józsefné 
alpolgármestert, hogy a kérelemnyomtatvány és mellékletei, valamint az együttműködési 
megállapodás kerüljön meghatározásra, illetve pontosításra.  
Felelős: Szekeres Józsefné alpolgármester 
Határidő: 2011. május 31. 
 
 
146/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Lázárné Skorka Katalin lelkésznőnek, 
mint érintettnek, a „Fenntartói jogok átadásáról állapot jelentés” napirendnél szót adott. 
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147/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartói jogok átadásáról szóló 
állapot jelentésről készített előterjesztést -az I. Ker. Evangélikus Egyház részére történő, 
Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda átadására vonatkozóan- leveszi napirendről 
azzal, hogy új fejlemények miatt tovább tárgyalást tart szükségesnek. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. áprilisi testületi ülés 
 
 
148/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
149/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
150/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 531/2010.(XII. 20.) sz. határozat 
végrehajtása alapján gépértékesítésből származó bevétel - 1.356 e Ft – Városi Közszolgáltató 
Intézmény által történő felhasználáshoz hozzájárul, és felhatalmazza az intézmény 
igazgatóját, hogy legfeljebb nettó 1.630 e Ft- erejéig – utólagos beszámolási kötelezettség 
mellett – munkagépet szerezzen be. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
151/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Felhalmozási bevételi előirányzatát      megemeli   1.695 e Ft-tal 
- Dologi kiadási előirányzatát      csökkenti      343 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Felhalmozási kiadási előirányzatát      megemeli    2.038 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
152/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi 
Rendőrőrsnek, hogy a város lakói érdekében eredményes munkát végez, az őrs 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
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153/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgárőr Egyesület 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2010. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
 
154/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvizsgálja a Mezőberényi Polgárőr 
Egyesület civilek házában történő térítésmentes elhelyezésének lehetőségét. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
155/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2010. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
 
156/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény, valamint az Önkormányzat közbeszerzésekről szóló Szabályzata alapján 
Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a 2011. évi Közbeszerzési terv jelenjen meg 
a városi honlapon. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
157/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztett szociális ellátásokról 
és gyermekvédelmi kedvezményről készült tájékoztatást a kiegészítésekkel együtt elfogadja. 
Az előterjesztésben tervezettként szereplő szociális földprogram és adósságkezelési program, 
mint lehetőség szerepel az anyagban. A tájékoztató honlapra történő megjelenéséről 
gondoskodni kell. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
158/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 501/2010.(XII. 20.) számú 
határozatát úgy módosítja, hogy az „Állattartási rendelet felülvizsgálata” napirendet – 
figyelemmel a 1308/2010. (XII. 23.) Korm. határozatra – a központi jogszabályi módosítások 
hatálybalépéséig elnapolja, azt legkésőbb a 2011. májusi ülésén tárgyalja meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint.   
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159/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. által a vízterhelési díj 2011. április 1-től bevezetendő mértékére tett 
javaslattal az alábbiak szerint: 
Lakossági csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által fizetendő:         8,00 Ft/m3+ÁFA 
Önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által fizetendő: 8,00 Ft/m3+ÁFA 
Hatósági csatornadíjat fizető igénybe vevő által fizetendő:                            12,00 Ft/m3+ÁFA 
Szippantott (kihordásos) szennyvíz után fizetendő:                                        18,00 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 
 
 
160/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a mezőberényi a kisebbségi 
önkormányzatokat, hogy az áprilisi testületi ülésig írják le tételesen, mely közfeladataik 
ellátásában korlátozza őket az állami támogatás csökkentése. Ennek függvényében kívánja a 
Képviselő-testület megvizsgálni azt, hogy miben tud segítséget nyújtani a kisebbségi 
önkormányzatoknak. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              érintett kisebbségi önkormányzatok elnökei 
Határidő: 2011. áprilisi testületi ülés 
 
 
161/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fizetőképes kereslet megtartása 
érdekében felkéri a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy törekedjenek 
takarékosabb gazdálkodásra, vizsgálják meg az önköltség csökkentésének lehetőségét. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
162/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzata 
2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.23.) MÖK számú rendeletének módosítását az 
előterjesztett tervezet alapján elfogadja azzal, hogy a rendelet tervezet 3/A és 3/B 
mellékleteinek első példánya képezi a rendelet tervezet mellékleteit, a második és harmadik 
sorszámú példányok csak tájékoztató jellegűek. 
 
 
163/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az  Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2010. évi tevékenység értékelését és a 2011. évi elkészített munkatervét az 
előterjesztésben kiadottak szerint, azzal hagyja jóvá, hogy a hiányzó, közalkalmazotti tanács 
és dolgozók véleményezését tartalmazó dokumentumokat az intézmény 5 napon belül pótolja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Fábián Zsolt megbízott igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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164/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Alapító okiratának módosításával egyetért, a módosításokat, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító okiratot az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
165/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával egyetért, a módosításokat, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot az 
előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
166/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Szakmai Programjának módosításával egyetért, a módosításokat, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programot az előterjesztésben foglaltak szerint 
jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Kovács Edina intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
167/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán-fürdő nyitva tartását a 2011. 
évi szezonnyitástól az alábbiak szerint jóváhagyja: 
6,00 -    7,30  reggeli úszás 
9,30 – 19,00 fürdő nyitva tartás 

(ezen belül lehetőség van 9,30 – 12 óráig a fürdőt igénybe venni szervezett keretek 
közötti fürdőzésre oktatási és egyéb sportcélra) 

19,00 – 20,00 esti úszás. 
Felelős: Fekete József intézményvezető  
Határidő: értelem szerint  
 
 
168/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán-fürdő belépő jegyeinek, 
bérleteinek 2011. évi szezonnyitástól érvényes díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
    a) Felnőtt napi jegy                            750 Ft 
    b) Felnőtt  kedvezményes jegy  16-19 óráig            500 Ft 
    c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig             300 Ft 
    d) Diák, nyugdíjas napi jegy               550 Ft 
    e) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig      400 Ft 
    f) Felnőtt úszójegy                 400 Ft 
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    g) Diák, nyugdíjas úszójegy                350 Ft  
    h) Termáljegy 9,30 -12 óráig      450 Ft 
Bérletek:  
    a) Havi felnőtt bérlet                     15.000 Ft 
    b) Havi diák, nyugdíjas bérlet                                                  12.000 Ft 
    c) 10 alkalomra szóló felnőtt bérlet          6.500 Ft  
    d) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet         4.500 Ft  
    e) 10  alkalomra szóló úszóbérlet           3.500 Ft 
        (felnőtt, diák, nyugdíjas)  
Csoportos belépő 10 fő felett:  
Szervezett rendezvények esetén: iskolák, üdülő csoportok, versenyek,  
edzőtáborok, külföldi -kivéve a testvérvárosi, amely ingyenes–  
delegációk, stb.  napi (egységesen a strand nyitva tartás idejében)          500 Ft/fő  
Helyi oktatási intézményi jegyárak: 9,30 -12 óráig (óvoda, iskola, gimnázium) 
osztályok és csoportok tanórák, óvodai foglakozás  keretében szervezett  
úszásoktatása ingyenes, egyéb esetekben:                                                              250 Ft/fő. 
Diákjegyet és bérletet kizárólag nappali tagozaton tanuló válthat. Nyugdíjas kedvezményt a 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők vehetik igénybe.  
A díjak az ÁFA - t tartalmazzák. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Józsefet, a Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatóját, hogy a vízhez szoktatáshoz, az úszásoktatáshoz és a vizi-fittness  tevékenységhez 
kapcsolódó használatra vonatkozó egyedi megállapodásokat megkösse, illetve felkéri, hogy az 
árak alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelős: Fekete József intézményvezető 
Határidő: értelem szerint  
 
 
169/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK Könyvtár egyes 
könyveinek –előterjesztés melléklete szerinti- természetes elhasználódása miatt, az 
intézményvezető által engedélyezett törlését (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) tudomásul veszi. 
Felelős: Fábián Zsolt megbízott intézményvezető 
Határidő: értelem szerint  
 
 
170/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. év január és február 
hónapokban, bekövetkezett kedvezőtlen időjárási körülmények hatására kialakult vis maior 
esemény okozta helyzetet saját erejéből egészében megoldani nem tudja, a védekezési 
költségekhez 10 % önrészt (104.188 Ft) tud vállalni, ezért a védekezési költségek fedezetére a 
9/2011.(II.15.) Kormány rendelet alapján támogatás igénylési dokumentációt nyújt be. 
Felelős: Siklósi István 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
171/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nyílt ülésen elfogadott zárt ülés 
napirendjeit az alábbi sorrendben tárgyalja meg: 
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1./ Soul Light Kft. újabb ajánlata  
2./ Premi Őrök Kft. ajánlata 
3./ Városi honlap fejlesztése 
4./ Mezei Tiborné mezőberényi lakos méltányossági ápolási díj tárgyában benyújtott 
fellebbezése  
5./ Telefonrendszer fejlesztése 
6./ Tájékoztatás könyvvizsgálói szerződéskötésről.(szóbeli) 
7./ Szóbeli előterjesztés – Károlyi és Társa Kft. 4/5. hrsz-ú ingatlan ügye (szóbeli) 
8./ Egyéb bejelentés 
 
 
172/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Soul Light Kft.-nek, a volt 
Bútoripari Rt. épületeit érintő vételi ajánlatában közölt feltételekkel, nem kívánja a kért 
ingatlant értékesíteni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
173/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Premi-Őrök Kft. ajánlatát 
megköszöni, de nem kíván élni a lehetőséggel. 
Az intézményvezetőket megbízza, hogy az intézmények kezelésében lévő valamennyi 
objektum távfelügyeletét oldják meg.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
      Intézményvezetők 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
 
 
174/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson a honlap fejlesztésével kapcsolatban. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
175/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezei Tiborné Mezőberény, Rózsa u. 
24. szám alatti lakos ápolási díj tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben az 1072/2011. ikt. számú és a 
216/2011.(II.21.) határozatszáma alatt hozott döntését helyben hagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az elutasító, Ket. 
szerinti határozatot aláírja és azt az ügyfél részére továbbítsa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
176/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati telefonrendszer 
fejlesztése érdekében villámvédelmi eszközök kiépítésére és felszerelésére, telefon 
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költségcsökkentésre, valamint a Városi Közszolgáltató Intézmény VoIP szerver cseréjére a 
TENFORG Bt. által tett ajánlatát, az abban foglaltakkal elfogadja, egyúttal megbízza Siklósi 
István polgármestert a szükséges megállapodások aláírásával. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
177/2011.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a polgármester 
tájékoztatását arról, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás 
könyvvizsgálatát, ahogy a korábbi években is, a Con-Túr Iroda Kft. (5400 Mezőtúr, Magyar 
u. 3.) végzi el. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2011.(III.29.) önkormányzati 
rendelete az ivóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XI.24.) számú önkormányzati rendelet – a 
továbbiakban: R. - módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2011.(III.29.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 14/2002.(VI.24.) számú önkormányzati rendelet - a továbbiakban: R. - 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2011.(III.29.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és 
tandíjak megállapításának szabályairól szóló 33/2005.(VI.27.) számú önkormányzati rendelet 
– a továbbiakban: R. - módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2011.(III.29.) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2011.(III.29.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet – továbbiakba: R. – módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2011.(III.29.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2011.(III.29.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.23.) 
MÖK rendelet módosítása 
 
 
 

*** 
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178/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Napirend előtt: 
„Német óvoda” átadásának kérdése (szóbeli) 
Nyílt ülés 
1./ Főépítészi feladatok ellátása (23/2011./I.31./sz. hat.) 
2./ Aradi vízátvezetés (95/2011./II.28./sz. hat.) 
3./ Álláshely átadás-átvétele  
4./ Képviselői tiszteletdíjról lemondás 
5./ Átcsoportosítás 
6./ Kereki utcai közvilágítás bővítése  
7./ Vegyszeradagoló beszerzés 
8./ Egyéb bejelentés 
     - tájékoztatás villamosenergia-termeléssel kapcsolatos pályázati lehetőségről (szóbeli) 
     - civilházzal kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli) 
     - „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület kérése (szóbeli) 
Zárt ülés 
1./ József Attila utcai telephely bérbeadása 
2./ Károlyi és társa Kft-től garázsvétel 
3./ Egyéb bejelentés 
     - hamvasztóról tájékoztató (szóbeli) 
 
 
179/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Lázárné Skorka Katalin lelkésznőnek, 
mint érintettnek, szót adott az óvoda átadásának kérdését tárgyaló napirendnél. 
 
 
180/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az I. Ker. Evangélikus Egyház részére 
történő, Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda tulajdonba adás kérdésében megvárja 
az irányító hatóság döntését a geotermikus energia programmal kapcsolatban, és ennek 
ismeretében hozza meg majd döntését.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
181/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megerősíti, hogy a 178/2011.(IV.06.) 
számú határozattal elfogadott napirend szerint folytatja a bejelentések megtárgyalását.  
 
 
182/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 23/2011.(I.31.)sz. határozata 
értelmében a megbízott városi főépítészi feladatok ellátására előterjesztett –az ülésen javasolt 
szóbeli módosítással-  a megbízási szerződés tervezetet elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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183/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilatkozza az Ivóvízminőség-javító 
program megvalósításával kapcsolatban, hogy a 2010. november 26-ai „KÖZÉP-BÉKÉSI 
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Tanács ülésen ismertetett 
aradi vízátvétellel kapcsolatos projektet támogatja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a Társulás elnökét. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
184/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2011. január 11-
től egy üres álláshely elvonásra kerüljön a Városi Közszolgáltató Intézménytől és 2011. május 
1-től átcsoportosításra kerüljön a Polgármesteri Hivatalhoz. 
Felkéri az érintett intézmények intézményvezetőit, hogy az intézmények szervezeti és 
működési szabályzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását 
legkésőbb a Képviselő-testület 2011. májusi ülésére terjesszék elő. 
Felelős: intézményvezetők 
Határidő: értelem szerint 
 
 
185/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát    csökkenti:     „-„ 1763 eFt-tal 
     ezen belül:  
        - Személyi juttatások előirányzata:                           „-„ 1391 eFt 
        - Munkaadókat terhelő járulék előirányzata:            „-„   361 eFt 
        - Dologi kiadások előirányzata:                                „-„     11 eFt 
ezzel egyidejűleg 
 - 7-4. cím: PH igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
    841126-0 szakf. 
        - Személyi juttatások előirányzatát                                              megemeli:       886 eFt-tal 
        - Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát                               megemeli:       205 eFt-tal 
        - Dologi kiadások előirányzatát                                                   megemeli:       360 eFt-tal 
 - 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom 
    nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát                           megemeli:       312 eFt-tal  
A Képviselő testület a Városi Közszolgáltató Intézmény engedélyezett létszámát, álláshely 
számát 2011. 01. 11-től 1 fővel csökkenti, és 63 főben határozza meg. 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 7-4. cím: Igazgatási köztisztviselői 
(polgármesterrel együtt) létszámát, álláshely számát 2011. 05. 01-től 1 fővel megemeli, és 40 
főben határozza meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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186/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatójának 73/2011. ikt.számon érkezett kérését elutasítja, az intézmény részére nem 
engedélyez 2 óra létszámot 2011. január hónaptól. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal.  
 
 
187/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Kovács 
Lászlóné képviselő a részére megállapított április havi tiszteletdíjáról: 89.300 Ft-ról lemond.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
188/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Kovács Edina 
képviselő a részére megállapított április havi tiszteletdíjáról: 89.300 Ft-ról lemond.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
189/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Burján 
Katalin képviselő a részére megállapított április havi tiszteletdíjáról: 68.150 Ft-ról lemond.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
190/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szilágyi Tibor 
képviselő a részére megállapított április havi tiszteletdíjáról: 21.150 Ft-ról lemond.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
191/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Papp Zoltán 
képviselő a részére megállapított április havi tiszteletdíjáról: 21.150 Ft-ról lemond.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
192/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-4.cím: PH. Igazgatási kiadások előirányzatát                                  csökkenti:  „-„ 359 eFt-tal 
841112 szakf. Jogalkotás   
   ezen belül:   - Személyi juttatások előirányzata:                    „-„ 289 eFt 
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                       - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:  „-„   70 eFt 
és ezzel egyidejűleg  
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások  
Végleges pénzeszköz átadás működési célra előirányzatát                megemeli:      359 eFt-tal 
     A Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület 
     részére támogatás biztosítás. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A.§. 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 
 
 
193/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kereki utca 35/3, 35/4, 37/3, 37/4. 
számú ingatlanok előtti világítás megvalósítására vonatkozó ajánlat megtárgyalását leveszi 
napirendről, a 24/2011./I.31./ értelmében a Kereki utcán elvégzendő feladatok komplex 
módon történő tárgyalását kéri. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
194/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utasítja a Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatóját, hogy a 74/2011. ikt.számú levelében kért TDA 710 EMEC WPHRHD 
vegyszeradagoló (350.400 Ft) beszerzését tegye meg, annak költségét a saját költségvetéséből 
finanszírozza.  
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
195/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson villamos energia pályázat előkészítése ügyében. 
Az épületekhez telepíthető rendszerek a villamos hálózatra történő közvetlen visszatáplálás és 
a vételezés közötti különbözet által megtakarítást eredményezhetnek. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
196/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat, megállapodás megkötése érdekében, a Békési úti Civilek házát 
igénybe venni szándékozó szervezetekkel.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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197/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „Fogjunk Össze” Közhasznú 
Egyesület tartós használatában lévő, Mezőberény, Luther u. 7. szám alatti önkormányzati 
ingatlan felújítását támogatja. Az egyesület KEOP 4.9.0. uniós pályázaton való részvételéhez 
pályázati önerőként 15%-ot biztosít, maximum 1,5 millió Ft összegig, a 2011. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére azzal, hogy a tervezési és pályázat beadásával járó 
költségek az egyesületet terhelik. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
13/A.§. szerint a kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
198/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a József A. u. 2. szám alatt önkormányzati tulajdonban lévő telephelyen 
megvalósuló – háztartási tüzelőanyag kereskedés - tevékenységre bérleti szerződést kössön. A 
szerződés maximum 3 év időtartamra kerüljön megkötésre 50.000,- Ft + ÁFA/hó bérleti 
díjért, azzal a kikötéssel, hogy a bérleti díj évente a KSH által meghatározott infláció 
mértékével kerüljön növelésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
199/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békési úti 4/5 hrsz-en, (volt 
önkormányzati területen) 1.500 eFt értékben történő garázsvásárlással a Károlyi és Társa Kft-
től (Mezőberény, Csabai u. 25.). Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a garázs 
megvétele érdekében szerződést kössön a vállalkozóval, ennek fejében az önkormányzat 
hozzájárul a terület vállalkozó részére történő tulajdonjog bejegyezéséhez. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
200/2011./IV.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Örök Kegyelet Kft., hamvasztó 
létrehozására tett ajánlatát megköszöni, de nem kíván élni vele. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 

*** 
 
 
201/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Bélmegyer Község Önkormányzati 
Képviselő-testületével tartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, tervek a 
jövőre, a társulási megállapodás felülvizsgálata. 
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202/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményfenntartó társulás tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő:értelem szerint 
 
 
203/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 268/2005. (V. 26.) számú 
határozatával jóváhagyott, a 103/2009. (III. 30.) számú határozatával módosított Társulási 
Megállapodást Bélmegyer Községgel az alábbi pontok módosításával elfogadja: 
A) III/1. pont: A társulás tevékenységi köre, feladata 

A szövegrész kiegészül az alábbiakkal: 
„Bélmegyeren 2011. szeptember 1-től 1-4. évfolyammal működik a tagintézmény, az 
5-8. évfolyam nevelése-oktatása a mezőberényi intézményegységben történik. A 
bélmegyeri gyerekek Mezőberénybe történő utazása iskolabusszal valósul meg.”  

B) III/4. pont: Az intézmény szervezeti felépítése 
A tagintézmények, az intézményegységek, a tagozatok az alábbira változnak: 
„Tagintézmények:  
 - Bélmegyeri Általános Iskola Tagintézmény (1-4. évfolyam) 
   5643 Bélmegyer, Petőfi u. 27-29. 

- Zene- és Művészetoktatási Tagintézmény 
   5650 Mezőberény, Tessedik tér 1. 
Intézményegységek:  

- Általános Iskola (5-8. évfolyam) = székhely 
   5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. 

- Általános iskola (1-4. évfolyam) 
  5650 Mezőberény, Luther tér 1. 

- Általános iskolai és sajátos nevelési igényű oktatásban részesülők kollégiuma 
   5650 Mezőberény, Petőfi út 18. 

- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
  5650 Mezőberény, Liget tér 5. 

Tagozatok: 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tagozata 

 5650 Mezőberény, Petőfi u. 20.”. 
C) IV/2. pont: A társuláshoz való csatlakozás rendje 

A második bekezdésben „március 31.” helyett „május 31.”. 
D) IV/4. pont: A társulásból való kilépés rendje 

A „február 28-ig” helyett „április 30-ig”-ra változik. 
E) IV/8. pont: A társulás által fenntartott intézmény jellemzői 

A második bekezdés az alábbira változik: 
„Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre: 
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő 
alapdokumentumait és azok módosításait (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, 
IMIP, stb., kivéve az Alapító Okirat) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete határozatával hagyja jóvá Bélmegyer Község polgármesterének 
egyetértésével. Az Alapító Okirat módosítása, jóváhagyása a fenntartó 
önkormányzatok Képviselő-testületeinek határozataival történik. A gazdálkodás 
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dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társult 
önkormányzatok saját ülésein hagyják jóvá.” 

F) V/1. pont: A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási elvei 
Az „intézményegységek/tagintézmények” helyett „intézményegységek/tagintézmé-
nyek/tagozatok” lesznek. 

G) V/2. pont: A közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges pénzeszközöket a 
tagok az alábbiak szerint biztosítják 
Az „intézményegység/tagintézmény” helyett „intézményegység/tagintézmény/tagozat” 
lesz és a b) pont az alábbira változik: „A működési kiadásoknak a normatív állami 
támogatás és a intézményegység/tagintézmény/tagozat saját bevétele által nem 
fedezett részét az egyes tagintézmények tekintetében a település szerinti tag 
önkormányzat, továbbá a Mezőberényben tanuló 5-8. évfolyamos bélmegyeri tanulók 
költségének nem fedezett részét Bélmegyer Önkormányzata saját költségvetéséből 
köteles biztosítani.  

H) V/3. pont: A közösen fenntartott intézmény gazdálkodása 
A b) pont az alábbira változik: „Az intézmény éves költségvetésében ki kell mutatni a 
szakfeladatok szerinti költségeket, lebontva a bélmegyeri tagintézményre, illetve a 
Mezőberényben tanuló 5-8. évfolyamos bélmegyeri tanulókra is, a közös igazgatás 
költségeit, valamint a tag önkormányzatonkénti hozzájárulások mértékét.” 

I) VI. pont: Vegyes rendelkezések 
Az alap megállapodás kelte után az alábbi szövegrészre változik: 
„Módosító megállapodás kelte:  Bélmegyer, 2009. március 30. 
                       Mezőberény, 2009. március 30. 
Bélmegyer, 2011. április 26.  Mezőberény, 2011. április 26. 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
                  Dán Márton                                              Siklósi István 
Bélmegyer Község Önkormányzata               Mezőberény Város Önkormányzata 

     polgármestere                                                 polgármestere 
Záradék: 
A Közoktatási Intézményi Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-
testületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat 
önmagukra nézve kötelező rendelkezést fogadták el. 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Jóváhagyó határozat száma: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2005.(V.31.)sz. határozata 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 268/2005.(V.26.)sz. határozata 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Módosító határozat száma: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2009.(III.30.)sz. határozata 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 103/2009.(III.30.)sz. 
határozata 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete 51/2011.(IV.26.)sz. határozata 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 203/2011.(IV.26.)sz. 
határozata” 

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a módosított, és 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja Mezőberény Város 
Önkormányzata nevében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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204/2011. (IV. 26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola intézményvezetőjét, hogy az Alapító Okiratban 2011. május 31-ig, 
az egyéb dokumentumokban (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, IMIP) 2011. augusztus 
31-g vezesse át a változásokat.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 

49/2011./IV.26./sz. határozat: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testületével tartott együttes ülés napirendjét az alábbiak 
szerint fogadta el: 
Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, 
tervek a jövőre, a társulási megállapodás felülvizsgálata. 
 
 
50/2011. (IV. 26.) sz. határozat: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium 
és Pedagógiai Szakszolgálat intézményfenntartó társulás tapasztalatairól szóló 
beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Dán Márton polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
51/2011. (IV. 26.) sz. határozat: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 31/2005. (V. 31.) számú 
határozatával elfogadott, a 9/2009. (III. 30.) számú határozatával módosított Társulási 
Megállapodást Bélmegyer Községgel az alábbi pontok módosításával elfogadja: 
A) III/1. pont: A társulás tevékenységi köre, feladata 
A szövegrész kiegészül az alábbiakkal: 
„Bélmegyeren 2011. szeptember 1-től 1-4. évfolyammal működik a tagintézmény, az 5-
8. évfolyam nevelése-oktatása a mezőberényi intézményegységben történik. A 
bélmegyeri gyerekek Mezőberénybe történő utazása iskolabusszal valósul meg.” 
B) III/4. pont: Az intézmény szervezeti felépítése 
A tagintézmények, az intézményegységek, a tagozatok az alábbira változnak: 
„Tagintézmények:  
 Bélmegyeri Általános Iskola Tagintézmény (1-4. évfolyam) 
 5643 Bélmegyer, Petőfi u. 27-29. 
Zene- és Művészetoktatási Tagintézmény 
 5650 Mezőberény, Tessedik tér 1. 
Intézményegységek:  
Általános Iskola (5-8. évfolyam) = székhely 
 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. 
Általános iskola (1-4. évfolyam) 
 5650 Mezőberény, Luther tér 1. 
Általános iskolai és sajátos nevelési igényű oktatásban részesülők kollégiuma 
 5650 Mezőberény, Petőfi út 18. 
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Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
5650 Mezőberény, Liget tér 5. 
Tagozatok: 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tagozata 
 5650 Mezőberény, Petőfi u. 20.” 
C) IV/2. pont: A társuláshoz való csatlakozás rendje 
A második bekezdésben „március 31.” helyett „május 31.”. 
D) IV/4. pont: A társulásból való kilépés rendje 
A „február 28-ig” helyett „április 30-ig”-ra változik. 
E) IV/8. pont: A társulás által fenntartott intézmény jellemzői 
A második bekezdés az alábbira változik: 
„Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre: 
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő 
alapdokumentumait és azok módosításait (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, 
IMIP, stb., kivéve az Alapító Okirat) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete határozatával hagyja jóvá Bélmegyer Község polgármesterének egyetértésével. 
Az Alapító Okirat módosítása, jóváhagyása a fenntartó önkormányzatok Képviselő-
testületeinek határozataival történik. A gazdálkodás dokumentumait (költségvetés, 
féléves beszámoló, zárszámadás) a társult önkormányzatok saját ülésein hagyják jóvá.” 
F) V/1. pont: A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási 
elvei 
Az „intézményegységek/tagintézmények” helyett „intézményegységek/ tagintézmé-
nyek/tagozatok” lesznek. 
G) V/2. pont: A közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges 
pénzeszközöket a tagok az alábbiak szerint biztosítják 
Az „intézményegység/tagintézmény” helyett „intézményegység/tagintézmény/tagozat” 
lesz és a b) pont az alábbira változik: „A működési kiadásoknak a normatív állami 
támogatás és a intézményegység/tagintézmény/tagozat saját bevétele által nem fedezett 
részét az egyes tagintézmények tekintetében a település szerinti tag önkormányzat, 
továbbá a Mezőberényben tanuló 5-8. évfolyamos bélmegyeri tanulók költségének nem 
fedezett részét Bélmegyer Önkormányzata saját költségvetéséből köteles biztosítani.  
 H) V/3. pont: A közösen fenntartott intézmény gazdálkodása 
A b) pont az alábbira változik: „Az intézmény éves költségvetésében ki kell mutatni a 
szakfeladatok szerinti költségeket, lebontva a bélmegyeri tagintézményre, illetve a 
Mezőberényben tanuló 5-8. évfolyamos bélmegyeri tanulókra is, a közös igazgatás 
költségeit, valamint a tag önkormányzatonkénti hozzájárulások mértékét.” 
I) VI. pont: Vegyes rendelkezések 
Az alap megállapodás kelte után az alábbi szövegrészre változik: 
„Módosító megállapodás kelte:  Bélmegyer, 2009. március 30.  
                       Mezőberény, 2009. március 30. 
Bélmegyer, 2011. április 26.  Mezőberény, 2011. április 26. 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
                  Dán Márton                                              Siklósi István   
Bélmegyer Község Önkormányzata               Mezőberény Város Önkormányzata 
     polgármestere                                                 polgármestere 
Záradék: 
A Közoktatási Intézményi Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-
testületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat 
önmagukra nézve kötelező rendelkezést fogadták el. 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Jóváhagyó határozat száma: 
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Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete  31/2005. (V. 31.) sz. határozata 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 268/2005. (V. 26.) sz. határozata 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Módosító határozat száma: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete   9/2009. (III. 30.) sz. határozata 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 103/2009. (III. 30.) sz. 
határozata 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete  51/2011. (IV. 26.) sz. 
határozata 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 203/2011. (IV. 26.) sz. 
határozata” 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dán Márton polgármestert, hogy a módosított, és 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja Bélmegyer Község 
Önkormányzata nevében. 
Felelős: Dán Márton polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
52/2011. (IV. 26.) sz. határozat: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2012. tanévben a község 
általános iskolai tagintézményében 1 első osztály indítását rendeli el. 
Felelős: Dán Márton polgármester  
              Öreg István általános iskola főigazgatója 
Határidő: értelem szerint 

 
 
205/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete azon képviselői indítványt, hogy a 
„Német” óvoda fenntartói átadása napirend zárt ülésen legyen tárgyalva, nem támogatta. 
 
 

*** 
 
 
206/2011./IV.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 365/2010.(X.25.)sz., 528/2010.(XII.20.)sz., 

537/2010.(XII.20.)sz., 8/2011./I.31./sz., 63/2011./I.31./sz., 64/2011./I.31./sz., 
72/2011.(I.31.)sz., 73/2011.(I.31.)sz., 74/2011.(I.31.)sz. 75/2011.(I.31.)sz., 
84/2011./II.28./sz., 85/2011./II.28./sz., 86/2011./II.28./sz. 87/2011./II.28./sz., 
88/2011./II.28./sz., 92/2011./II.28./sz., 93/2011./II.28./sz., 94/2011./II.28./sz., 
96/2011./II.28./sz., 104/2011./II.28./sz., 105/2011./II.28./sz., 106/2011./II.28./sz., 
107/2011./II.28./sz., 115/2011./II.28./sz., 119/2011./II.28./sz., 154/2011.(III.28.)sz., 
156/2011.(III.28.)sz, 157/2011.(III.28.)sz, 159/2011.(III.28.)sz, 163/2011.(III.28.)sz, 
164/2011.(III.28.)sz, 165/2011.(III.28.)sz, 166/2011.(III.28.)sz, 167/2011.(III.28.)sz. 
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168/2011.(III.28.)sz, 169/2011.(III.28.)sz, 170/2011.(III.28.)sz, 172/2011.(III.28.)sz, 
175/2011.(III.28.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (39 db) 

      II/2. A városban lévő közkifolyók állapota és elosztásuk felmérése 
             (488/2010.(XI.29.)sz. hat.) 
      II/3. együttes ülésen 
      II/4. Laposi kertek földútjainak védelme (97/2011.(II.28.) sz. hat.) 
      II/5. Belencéresi u. 13-15. sz. közötti vízelvezető árok (67/2011.(I.31.)sz. hat.) 
      II/6. Kisebbségi önkormányzatok támogatása (160/2011.(III.28.)sz. hat.) 
      II/7. Beszámoló átruházott hatáskövben hozott döntésről 
      II/8. „Német” óvoda fenntartói átadása 
III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
IV./ Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
V./ Az összevont intézmények működéséről szerzett tapasztalatok (2005-től) 
VI./ Bejelentések  
       VI/1. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában, valamint Szilágyi 
                Tibor igazgató vizsgáztató tanári megbízása 
       VI/2. Átcsoportosítások 

 VI/3. 2011/2012-es tanévi első osztályok számának meghatározása 
       VI/4. A talajterhelési díjról szóló 50/2004.(XII.20.) MÖK számú rendelet módosítása 
       VI/5. A 2005. augusztus 16-17-én lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta belvíz 
                miatt a személyi tulajdonú lakóépületekben keletkezett károk enyhítésére kapott 
                központi támogatás felhasználásról szóló 40/2005.(X.03.) számú rendelet hatályon 
                kívül helyezéséről 
        VI/6. A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról szóló 
                9/2005.(II.28.) MÖK számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 
       VI/7. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 
       VI/8. Együttműködési megállapodás kötése „Az iskola rendőre” programjához 
       VI/9. Belső kontrollrendszer módosítása 
       VI/10. Gimnázium Tehetségpont 
       VI/11. A Körösi Vízgazdálkodási Társulásba küldött delegálása 
        VI/12. Egyéb bejelentések 
VII./ Zárt ülés 
       VII/1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kisajátítása (NIF Zrt.) 
       VII/2. Lendon Invest Kft. ajánlata 
       VII/3. Laptop 
       VII/4. Károlyi és társa Kft-től garázsvétel (199/2011.(IV.06.)sz. hat.) 
       VII/5. Strandfejlesztés 
       VII/6. Soul Light Kft. újabb ajánlata 
       VII/7. Naperőmű-park 
       VII/8. Városi Honlap 
       VII/9. Egyéb bejelentések    
                  - “Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület kérése (KEOP 4.9.0.pályázat) 
 
 
207/21011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. március 28-i zárt ülés, valamit 
az április 6-i rendkívüli nyílt és zárt testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul 
vette. 
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208/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
209/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 528/2010.(XII.20.) határozat 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.   
 
 
210/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 365/2010.(X.25.)sz., 
528/2010.(XII.20.)sz., 537/2010.(XII.20.)sz., 8/2011./I.31./sz., 63/2011./I.31./sz., 
64/2011./I.31./sz., 72/2011.(I.31.)sz., 73/2011.(I.31.)sz., 74/2011.(I.31.)sz. 75/2011.(I.31.)sz., 
84/2011./II.28./sz., 85/2011./II.28./sz., 86/2011./II.28./sz., 87/2011./II.28./sz., 
88/2011./II.28./sz., 92/2011./II.28./sz., 93/2011./II.28./sz., 94/2011./II.28./sz., 
96/2011./II.28./sz., 104/2011./II.28./sz., 105/2011./II.28./sz., 106/2011./II.28./sz., 
107/2011./II.28./sz., 115/2011./II.28./sz., 119/2011./II.28./sz., 154/2011.(III.28.)sz., 
156/2011.(III.28.)sz, 157/2011.(III.28.)sz, 159/2011.(III.28.)sz, 163/2011.(III.28.)sz, 
164/2011.(III.28.)sz, 165/2011.(III.28.)sz, 166/2011.(III.28.)sz, 167/2011.(III.28.)sz. 
168/2011.(III.28.)sz, 169/2011.(III.28.)sz, 170/2011.(III.28.)sz, 172/2011.(III.28.)sz, 
175/2011.(III.28.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
211/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kéri, kerüljön kivizsgálásra, hogy a 
Medvefejes tónál kialakított ivóvízkút miért nincs feltüntetve a város közkifolyói között, és 
miért nem működik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
212/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván újabb közkifolyókat 
üzembe helyezni, de megvizsgálja a Medvefejes tónál található közkifolyó helyzetét. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
213/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzati tulajdonú Laposi 
kertek földútjainak állagmegóvása érdekében megbízza Siklósi István polgármestert, hogy a 
Laposi kertek tulajdonosai és használói felé tegyen közzé egy hirdetményt, melyben felhívja a 
figyelmüket, hogy a földutat járművel lehetőleg csak az időjárás függvényében használják, 
illetve az útban okozott kárt kötelesek haladéktalanul, lehető legkorábbi időpontban kijavítani. 
A felhívásban szerepeljen, hogy az utat tölteni csak az út tulajdonosának tudtával és 
beleegyezésével lehet. 
Továbbá hívja fel a kerthasználók figyelmét, hogy a kert művelése csak a mezsgyehatárig 
terjedhet. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. május 31. 
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214/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Opti-Plan Építőipari Szolgáltató 
Kft. ajánlatát megköszöni, de a megjelölt áron nem kívánja megrendelni a Belencéresi utca 
13-15. számú ingatlanjai közötti vízelvezető árkok tervezését. Felkéri Mezeiné Szegedi 
Erzsébet képviselőt, hogy a magántulajdonban lévő területeken belvízelvezető árok létesítése 
érdekében az érintett lakosok körében készítsen felmérést a költségek viselése tekintetében.  
Felelős: Siklósi István polgármester   
              Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
215/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011 évben az alábbi elv szerint 
gesztusértékű rendkívüli támogatásban részesíti a mezőberényi 3 kisebbségi önkormányzatot. 
Elv: 2011. évben mind három kisebbségi önkormányzat a 2010 októberi kisebbségi 
önkormányzati választásokon regisztrált választók száma után 2.000,- Ft/fő támogatásban 
részesül. 
Részletezve:  
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 89 fő x 2.000,- összesen:                 178.000,.- Ft 
- Német Önkormányzat: 86 fő x 2.000,- összesen:                                     172.000,- Ft 
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: 115 fő x 2.000,- összesen:               230.000,- Ft 
A Képviselő-testület a támogatás fedezetét összesen: 580.000,- Ft-ot Mezőberény Város 2011. 
évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A.§. 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: intézkedésre azonnal 
 
 
216/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
217/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Schäffer Miklósnak, az I. ker. 
Evangélikus Egyház felügyelőjének, mint érintettnek, szót adott a „német” óvoda átadásának 
kérdését tárgyaló napirendnél. 
 
 
 
218/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Wagner Mártonnak, a Mezőberényi 
Német önkormányzat, valamint a Német Hagyományápoló Egyesület elnökének szót adott a 
„német” óvoda átadásának kérdését tárgyaló napirendnél. 
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219/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Magyarországi 
Evangélikus Egyházzal, mint intézményfenntartóval a Széchenyi István Német Nemzetiségi 
Tagóvoda átadására vonatkozóan az épület és az eszközök vonatkozásában a következő 
tartalommal kerüljön megfogalmazásra a megállapodás: 

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

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

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

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

- A pályázati forrásból megvalósítható nagyobb értékű 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. 

A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy tárgyalásokat ezen 
elvek és a dolgozók továbbfoglalkoztatása mentén folytassa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. május 20. 
 
 
220/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. 
évi hitelesített egyszerűsített pénzügyi beszámoló, mérleg közzétételéről gondoskodjon 2011. 
június 30-ig. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetése: 
           bevételeit   4 704 277  eFt előirányzattal 
                             4 847 563  eFt teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -89 262 eFt) 
           kiadásait    4 704 277  eFt előirányzattal 
                             3 322 344 eFt teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -5474 eFt) 
    az egyenleget   1 525 219 eFt-tal jóváhagyja, 
és a 2010. évi költségvetés alapján a 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Hitelesített mérleg közzétételére 2011. június 30. 
 
 
221/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az intézmények 2010. évi 
jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4-5. oszlopa 
szerint az intézményeket terhelő befizetési kötelezettség összegét: 
- Városi Közszolgáltató Intézmény esetében:                           679 eFt összegben állapítja meg, 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola esetében: 2233 eFt összegben állapítja 
meg, 
- Összevont Óvodák esetében:                                                2292 eFt összegben állapítja meg, 
- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat esetében:          2869 eFt összegben állapítja meg, 
és kötelezi az intézményeket a feltüntetett összegek önkormányzat javára 2011. május 10-ig 
történő befizetésére. 
Befizetendő összeg: 
     - Városi Közszolgáltató Intézmény                                      679 eFt 
     - Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola:     2233 eFt 
     - Összevont Óvodák:                                                          2292 eFt 
     - Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                     2869 eFt 
Felelős: Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
              Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
              Összevont Óvodák igazgatója 
              Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: 2011. május 10. 
 
 
222/2011./IV.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2010. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2010. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az 
elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./ 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény                                                                                
Intézményi működési bevételeit                                                               3835 eFt-tal csökkenti 
2.A. cím: Összevont Óvodák                                                                                                        
Intézményi működési bevételeit                                                               1700 eFt-tal csökkenti 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola                                                   
Intézményi működési bevételeit                                                               4000 eFt-tal csökkenti  
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium                                                                                             
Intézményi működési bevételeit                                                              20500 eFt-tal csökkenti     
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                                                                 
Intézményi működési bevételeit                                                                3289 eFt-tal csökkenti  
Felelős: Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
              Összevont Óvodák igazgatója 
              Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
              Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
              Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: Értelem szerint 
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223/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2010. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott alábbi összegeket az 
intézmények szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően. 
Városi Közszolgáltató Intézmény                                                                                  120 eFt 
 - Gép beszerzések fedezetére 
    - Felhalmozási kiadások                                                  120 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola                                                   1739 eFt 
   - Dologi kiadásokra:                                                       1739 
     Intézmény festés-mázolás eszköz beszerzés 
Összevont Óvodák                                                                                                         449 eFt 
   - Dologi kiadásokra:                                                         449 
     Intézmény festés-mázolás eszköz beszerzés 
Petőfi Sándor Gimnázium                                                                                              384 eFt 
   - Dologi kiadások:                                                            384   
        ezen belül: 
                 - Kosárlabda pálya (új szabályok szerinti) 
                    felfestése:                                                 125 
                 - Pályaválasztási hirdetés:                           125 
                 - Villanytűzhely (élelmezési közp.)            104 
                 - Speciális étkeztetés, végr.  
                    szaktanácsadás kérés:                                 30 
Felelős: Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
              Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
              Összevont Óvodák intézményvezetője 
              Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
224/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2011. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei:  
   Pénzforgalom nélküli bevétel,  
   előző évi pénzmaradvány igénybevétele  
   14590 eFt, 31072 eFt, 29095 eFt 
   bevételi előirányzatát                                                                  megemeli:     74757 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, 
   Általános tartalék előirányzatát                                                                        60167 eFt-tal 
      ebből:  - Szabad felhasználású előirányzat:                     31072 eFt 
                  - Zárolt, elkülönített bevételek 
                    előirányzata                                                         29095 eFt 
- 7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatát                               3500 eFt-tal 
  Felhalmozási kiadások:                                                          2000   eFt 
      - PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének 
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      fedezetére:                                                     2000  eFt 
        - Iratmegsemmisítő (2 db)             350 eFt 
        - Szerver programok                    1500 eFt 

- Jegyzőkönyvvezetéshez              150 eFt 
    tárgyi eszközök 

  Felújítási kiadások:                                                                1 500 eFt 
      - Városháza belső felújítása:            1500 eFt 
- 7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát                                       1090 eFt-tal 
      ebből: Dologi kiadások előirányzatát 
        -Egyéb eszköz beszerzések                                                      250 eFt 
          2010. év után szabadidő pénzbeli megváltása fedezetére:    355 eFt 
            - Személyi juttatások:                    280 eFt 
            - Munkaadókat terhelő járulékok:   75 eFt 
          2011. évi várható szabadidő pénzbeli megváltása fedezetére: 485 eFt 
            - Személyi juttatások:                    382 eFt 
            - Munkaadókat terhelő járulékok:  103 eFt 
és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
   Intézményi működési bevételek, (egyéb int. műk. bev.) 
   bevételi előirányzatát                                                                                       „-„10000 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
225/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló 
beszámolót elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 

Marosvölgyi Anita belső ellenőr 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
226/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 501/2010.(XII. 20.) számú 
határozatát úgy módosítja, hogy az „Az összevont intézmények működéséről szerzett 
tapasztalatok (2005-től)” napirendet elnapolja, azt egy későbbi időpontban tárgyalja meg. 
Felelős: Körösi Mihály bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
227/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 2011. évi 
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében – az 5 vizsgabizottságba tanácskozási joggal 
delegálja Szekeres Józsefné (alpolgármester) és Körösi Mihály (Oktatási és Kulturális 
Bizottság elnöke) önkormányzati képviselőket. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
             Szekeres Józsefné alpolgármester 
             Körösi Mihály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
             Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: az érettségi vizsgák befejezése 
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228/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a középiskolai érettségi 
vizsgaszabályzatról szóló 100/1997.(VI.13.) Korm. rendelet 13.§ (7) bekezdése alapján a 
Petőfi Sándor Gimnázium 2011. évi érettségi vizsgáin való részvételre, mint 
intézményfenntartó - mivel az igazgató a vizsgaszervezéssel és lebonyolítással kapcsolatos 
feladatait átadta helyettesének - megbízza Szilágyi Tibort, mint a Petőfi Sándor Gimnázium 
igazgatóját. Szilágyi Tibor, mint vizsgáztató tanár matematika tantárgyból vizsgáztat a 13/A 
és 13/D évfolyamokban. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a megbízólevelet 
aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
             Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: az érettségi vizsgák befejezése 
 
 
229/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH.felhalm.és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék  

  előirányzatát               csökkenti: 1346 eFt-tal 
7-5.cím: PH egyéb műk. és felhalm. kiadásai előirányzatán belül: 
      Tám.ért.kiad.műk.célra- előirányzatát 
      841126 szakf. Kisebbségi Önk. részére állami tám.ei.bizt. 
      +Városi rend.ei.bizt.+ egyéb tám. ei. bizt.            megemeli: 139 eFt-tal 
7-3. cím: PH felhalm. és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
        Felhalmozási kiadások előirányzatát            megemeli:1207 eFt-tal 
  - DAOP-4.1.3.C-2F-2009 Bölcsődei férőhelyszám  
  növelése Mezőberényben    575 eFt 
  - DAOP 5.1.2/B-09-2009-0012 Városkép javítása 
  Mezőberényben       12 eFt 
  - KEOP 4.2.0/B.09 Geotermikus energia felhasználása  
  Mezőberényben     620 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
230/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Mezőberényi Német Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi:  
8-6. cím: Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
         Támogatásértékű bevételek működési célra  

   bevételi előirányzatát     megemeli: 25 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
         Támogatásértékű bevételek működési célra  

   bevételi előirányzatát     megemeli: 52 eFt-tal 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
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         Támogatásértékű bevételek működési célra  
   bevételi előirányzatát     megemeli: 62 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli: 
8-6. cím: Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                              megemeli: 25 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                              megemeli: 52 eFt-tal 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                              megemeli: 62 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
231/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát  csökkenti: 266 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH egyéb működési és felhalmozási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
842541 szakf: Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
dologi kiadások előirányzatát                 megemeli: 266 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
232/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2012. tanévben a város 
általános iskolájában 4 első osztály indítását rendeli el, és tudomásul veszi, hogy ezen túl a 
Bélmegyeri Tagintézményben is indul 1 első osztály. Megbízza az intézményvezetőt, hogy a 
maximális osztálylétszám túllépésről (valamennyi évfolyamon) a júniusi Képviselő-testületi 
ülésre készítsen tájékoztatót. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
               Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint, júniusi testületi ülés 
 
 
233/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat 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 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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234/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „Az iskola rendőre” programhoz 
csatlakozik, egyben felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a programhoz 
kapcsolódó együttműködési megállapodást Mezőberény Város Önkormányzata nevében 
aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
235/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal módosított 
szervezeti és működési szabályzata mellékletét (Belső Kontrollrendszere) jóváhagyja és a 
korábbi szabályozást hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
236/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ fenntartója hozzájárul intézménye 
Tehetségközpontként való működéséhez. A regisztráció és akkreditáció esetleges költségeihez 
szükséges forrásokat az intézmény saját költségvetéséből fedezi.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
237/2011./IV.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösi Vízgazdálkodási Társulat 
(5700 Gyula, Munkácsy M. u. 19.) közgyűlésébe 2011. május 1-től Siklósi István (5650 
Mezőberény, Liget u. 6. ) polgármestert delegálja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Körösi 
Vízgazdálkodási Társulat közgyűlésén teljes jogú tagként részt vegyen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
238/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzat 
tulajdonát képező, a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó, Mezőberény 0358/2, 0366, 
634/3, 634/7, 675/2, 676, 678, 677, 0362/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogát – figyelemmel a 
jogszabályi előírásokra – nem kívánja adásvétel útján átengedni a NIF Zrt. részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a NIF Zrt. értesítésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
239/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzat 
tulajdonát képező, forgalomképes ingatlanok (0344/2. hrsz., 0361/3. hrsz, 674/4. hrsz.) 
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tulajdonjogának adásvétel útján a NIF Zrt. részére történő átengedése ügyében felhatalmazza 
Siklósi István polgármestert, hogy folytasson további tárgyalást az ajánlatban szereplő 
kártalanítási összeg mértékét illetően. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
240/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Lendon Invest Kft. volt Bútoripari 
Rt. épületét érintő bérleti ajánlatát az alábbiak szerint fogadja el: 
- A bérleti szerződés 3 éves időtartamra kerüljön megkötésre és a bérleti díj minden évben az 

infláció a KSH által közölt inflációs ráta mértékének megfelelően növekedjen 1. 
alkalommal 2012. január 01.-től. 

- A Képviselő-testület az érintett épület bérleti díját: 2011 évre vonatkozóan bruttó 50.000,- Ft 
azaz ötvenezer Ft – összegben határozza meg, melyet az ajánlatban kötelezettség vállalás 
címen rögzítettek teljesítése esetén 2012. január 01.-től fizeti a bérlő az inflációval növelt 
mértékben. 

- A bérleti szerződésben kerüljön rögzítésre a 2 havi rendes felmondási idő és hogy a bérlő a 
bérleti időszakban minimum 2 fő alkalmazottat igazoltan köteles foglalkoztatni. 

- A bérlő köteles fizetni a bérleménnyel kapcsolatos valamennyi közüzemi fogyasztásának 
ellenértékét, illetve a közüzemi bekötésekről a bérelt területen gondoskodik. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a felsorolt feltételek alapján elkészített szerződést megkösse a Lendon 
Invest Kft. képviselőjével, amennyiben a Kft. a helyi adókról szóló 0-s adóigazolást mutat be. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
241/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete laptop beszerzésről a polgármester 
tájékoztatását elfogadta. 
 
 
242/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Békési úti 4/6-os hrsz-en 
kialakítandó 4/7-es hrsz. terület visszaszerzését. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, 
hogy a megfelelő intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
243/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a strand fejlesztésére beérkezett 
árajánlat alapján nem kíván tervezői megállapodást kötni az MCM 96 Kft.-vel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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244/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a strand 
fejlesztésére Mezőberény léptékű terv készüljön, melynek összeállítására felkéri Barna 
Márton képviselőt, Siklósi István polgármestert, valamint a Polgármesteri Hivatal 
szakembereit.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
             Barna Márton képviselő 
             Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
245/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Soul Light Vision Kft. 
vételi ajánlatát, melyet a volt Bútoripari Rt. ingatlanjaira tett, de azt, az ajánlott áron nem 
kívánja értékesíteni. 
Az ajánlattal érintett ingatlanrészt (Tésztagyár melletti színek az előtte elhelyezkedő 
területtel) ajánlattevőnek 15 millió Ft bruttó árért, két év őrzési feladatok felvállalásával, 
hajlandó eladni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
246/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a napenergia kiserőmű 
pályázati forrásból történő megvalósításával. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert 
folytasson további tárgyalásokat a Mengineering Kft.-vel, maximum bruttó 16 millió Ft-ig a 
tervezést rendelje meg, az összköltség 15%-át kitevő önerőt a képviselő-testület későbbiekben 
biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 

247/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy maximum 500 eFt + Áfa összegben szerződést írjon alá Szalai Barnával a 
városi honlap elkészítésére, az ajánlatban szereplő tartalommal. A honlap elkészítését 2011. 
július 31. határidővel kéri a képviselő-testület teljesíteni  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal, a honlap elkészülte 2011. július 31. 
 
 
248/2011.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Fogjunk Össze” Közhasznú 
Egyesület tartós használatában lévő, Mezőberény, Luther u. 7. szám alatti önkormányzati 
ingatlan felújítása érdekében a KEOP 4.9.0. uniós pályázattal kapcsolatban megbízási 
szerződést köt a BM-Panel Ingatlanfejlesztő Kft.-vel (5630 Békés, Körösi Csoma Sándor u. 
44., Cg.: 04-09-010208, adószám: 22952895-2-04).  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2011.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2011.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díjról szóló 50/2004.(XII.20.) MÖK számú – továbbiakban: R. – 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2011.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete a 2005. augusztus 16-17-én lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta belvíz 
miatt a személyi tulajdonú lakóépületekben keletkezett károk enyhítésére kapott központi 
támogatás felhasználásról szóló 40/2005.(X.03.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2011.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról szóló 
9/2005.(II.28) MÖK számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
 

*** 
 
 
249/2011./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli zárt ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
Napenergia kiserőmű pályázati forrásból történő megvalósítása. 
 
 
250/2011./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a KEOP-2011-4.4.0. EU 
finanszírozású „Megújuló energia alapú, villamos energia, kapcsolat hő és villamos energia, 
valamint biometán termelés” című pályázat elkészítése érdekében felhatalmazza Siklósi 
István polgármestert, hogy a Mengineering Kft.-vel megbízási szerződést írjon alá.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 

*** 
 
 
251/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
Nyílt ülés 
1./ 2011. évi nyári gyermekétkeztetés 
2./ Óvodaátadás (219/2011./IV.26./sz. hat.) 
3./ Egyéb bejelentés 
     - Intézményfenntartó társulás Muronnyal 
Zárt ülés: 
1./ Pályázat az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) állására  
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      (84/2011./II.28./sz. hat.) 
2./ Egyéb bejelentés 
 
 
252/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete vállalja a 2011. évi nyári 
gyermekétkeztetés biztosítását 150 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek részére 2011. június 16-tól 2011. augusztus 31-ig 49 munkanapon keresztül. 
A Képviselő-testület a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés fedezetére az általános tartalék 
terhére 1.359.750 Ft-ot biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a 2011. évi nyári 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 5. 
 
 
253/2011./V.16./ sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Széchenyi István Német 
Nemzetiségi Tagóvoda fenntartója a Széchenyi István Német Nemzetiség Tagóvoda (5650 
Mezőberény, Luther u. 9.) működését 2011. augusztus 31. napjával megszünteti, annak 
fenntartói jogát külön megállapodásokban rögzített feltételek mellett átengedi a 
Magyarországi Evangélikus Egyháznak. 
A megszüntetés miatt szükségessé váló adminisztratív teendők elvégzésével megbízza Siklósi 
István polgármestert, illetve az intézményvezetőket. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
               Öreg István főigazgató 
               Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
254/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Széchenyi István Német 
Nemzetiségi Tagóvoda fenntartója a Széchenyi István Német Nemzetiség Tagóvoda (5650 
Mezőberény, Luther u. 9.) fenntartói jogát külön megállapodásokban rögzített feltételek 
mellett 2011. szeptember 1. napjával átengedi a Magyarországi Evangélikus Egyháznak. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Megállapodást és az annak mellékletét 
képező Közoktatási Megállapodást aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
255/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény 1059 
hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan társasházi státuszát megszünteti. Felhatalmazza 
Siklósi Istvánt, hogy a földhivatalnál az óvodaátadással érintett telekkialakításokkal együtt 
járjon el. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 



76 

256/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy az intézményvezetők a 
gyermekek elhelyezésére a 2011. májusi rendes testületi ülésre nyújtsanak be javaslatokat. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
               Öreg István főigazgató 
               Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: 2011. május 30-i testületi ülésre előterjesztés 
 
 
257/2011./V.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, folytasson tárgyalásokat Murony községgel, intézményfenntartó társulásba 
(iskola, óvoda tagintézmény) történő bevonásukról, szem előtt tartva, hogy a jelenlegi 
társulásban érintett gyerekek érdekei ne sérüljenek, illetve az önkormányzat ne kerüljön 
anyagilag hátrányos helyzetbe. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
258/2011.(V.16.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ igazgatójának megválasztásáról titkos szavazással dönt. 
 
 
259/2011.(V.16.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
igazgatójának titkos szavazással történő megválasztásánál 12 támogató szavazattal Smiriné 
Kokauszki Erika, az elfogadott választási szabályok alapján, az intézmény vezetője lett.  
 
 
260/2011.(V.16.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Smiriné Kokauszki Erika 
(Köröstarcsa, Dübögő u. 9. sz.) pályázót 2011. május 30-i időponttal határozatlan időre 
közalkalmazottá kinevezi közművelődési szakember II. munkakörbe, ezzel egyidejűleg 
megbízza a mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói beosztás 
(magasabb vezető) ellátásával 2011. május 30. napjától 2016. május 29. napjáig. 
A Képviselő-testület Smiriné Kokauszki Erika igazgató illetményét – pótlékokkal együtt – 
összesen hav 247.900,- Ft-ban állapítja meg  a következő részletezés szerint : 
- alapilletmény (Kjt  „F” fizetési osztály, 11  fizetési fokozat)  

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

Garantált illetmény kerekítve  182.900,-Ft 
- magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 225 %-a):     45.000,-Ft 
- idegennyelvtudási pótlék (a pótlékalap 100 %-a)    20.000,-Ft 
Összesen:  247.900,-Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
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261/2011.(V.16.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ részére 2011. május 30. napjától egy fő létszámbővítést engedélyez azzal, hogy 
évközi álláshely üresedés esetén a megüresedett álláshely nem tölthető be. 
A Képviselő-testület az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ engedélyezett létszámát, 
álláshely számát 2011. május 30. napjától 1 fővel megemeli, és 20 főben határozza meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 

*** 
 
 
262/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bélmegyer Község Önkormányzati 
Képviselő-testületével és Murony Község Önkormányzati Képviselő-testületével tartott 
együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ A közoktatási társulási megállapodások módosítása,a közoktatási társulások bővítése. 
 
 

59/2011./V.30./sz. határozat: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testületével és Murony Község Önkormányzati 
Képviselő-testületével tartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ A közoktatási társulási megállapodások módosítása,a közoktatási társulások 
bővítése. 
 
 
77/2011./V.30./sz. határozat: 
Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testületével és Bélmegyer Község Önkormányzati 
Képviselő-testületével tartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ A közoktatási társulási megállapodások módosítása,a közoktatási társulások 
bővítése. 

 
 
 
263/2011. (V. 30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Murony Község 
Önkormányzati Képviselő-testületének csatlakozását a Bélmegyer - Mezőberény Közoktatási 
Intézményi Társuláshoz 2011. szeptember 01. napjától, az általános iskolai feladatok 
intézményfenntartó társulásban történő ellátására.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a módosított, és 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, továbbá annak 1. sz. mellékletét aláírja 
Mezőberény Város Önkormányzata nevében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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60/2011. (V. 30.) sz. határozat: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Murony Község 
Önkormányzati Képviselő-testületének csatlakozását a Bélmegyer - Mezőberény 
Közoktatási Intézményi Társuláshoz 2011. szeptember 01. napjától, az általános 
iskolai feladatok intézményfenntartó társulásban történő ellátására.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Dán Márton polgármestert, hogy a módosított, és 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja Bélmegyer Község 
Önkormányzata nevében. 
Felelős: Dán Márton polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
78/2011. (V. 30.) sz. határozat: 
Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. 
szeptember 01. nappal csatlakozik a Bélmegyer – Mezőberény - Murony Közoktatási 
Intézményi Társuláshoz az általános iskolai feladatok intézményfenntartó társulásban 
történő ellátására. Egyben kinyilatkoztatja, hogy a Társulási Megállapodásban és 
annak 1. sz. mellékletében foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja 
az évenkénti megállapított és felülvizsgált költségek, pénzügyi hozzájárulás 
viselését, teljesítését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy a 
Társulási Megállapodást és annak 1. sz. mellékletét aláírja Murony Község 
Önkormányzata nevében. 
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 

 
 
264/2011. (V. 30.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Murony Község 
Önkormányzati Képviselő-testületének csatlakozását a Bélmegyer - Mezőberény Óvodai 
Mikrotérségi Intézményi Társuláshoz 2011. szeptember 01. napjától, az óvodai nevelési 
feladatok intézményfenntartó társulásban történő ellátására.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a módosított, és 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, továbbá annak 1. sz. mellékletét aláírja 
Mezőberény Város Önkormányzata nevében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

61/2011. (V. 30.) sz. határozat: 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Murony Község 
Önkormányzati Képviselő-testületének csatlakozását a Bélmegyer - Mezőberény 
Óvodai Mikrotérségi Intézményi Társuláshoz 2011. szeptember 01. napjától, az 
óvodai nevelési feladatok intézményfenntartó társulásban történő ellátására.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Dán Márton polgármestert, hogy a módosított, és 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja Bélmegyer Község 
Önkormányzata nevében. 
Felelős: Dán Márton polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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79/2011. (V. 30.) sz. határozat: 
Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. 
szeptember 01. nappal csatlakozik a Bélmegyer – Mezőberény - Murony Óvodai 
Mikrotérségi Intézményi Társuláshoz az óvodai nevelési feladatok 
intézményfenntartó társulásban történő ellátására. Egyben kinyilatkoztatja, hogy a 
Társulási Megállapodásban és annak 1. sz. mellékletében foglaltakat magára nézve 
kötelezőnek fogadja el, vállalja az évenkénti megállapított és felülvizsgált költségek, 
pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy a 
Társulási Megállapodást és annak 1. sz. mellékletét aláírja Murony Község 
Önkormányzata nevében. 
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 

 
 
265/2011. (V. 30.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az intézményvezetőket, 
hogy az Alapító Okiratban 2011. június 30-ig, az egyéb dokumentumokban (SZMSZ, 
Házirend, Pedagógiai Program, IMIP) 2011. augusztus 31-g vezessék át a változásokat.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Gubis Andrásné óvodavezető 
  Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 

*** 
 
 
266/2011./V.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 176/2011.(III.28.)sz., 182/2011./IV.06./sz., 

183/2011./IV.06./sz., 186/2011./IV.06./sz., 187/2011./IV.06./sz., 188/2011./IV.06./sz., 
189/2011./IV.06./sz., 190/2011./IV.06./sz., 191/2011./IV.06./sz., 198/2011./IV.06./sz., 
200/2011./IV.06./sz., 202/2011./IV.26./sz., 203/2011./IV.26./sz.,  204/2011.(IV.26.)sz. 
213/2011.(IV.26.)sz., 219/2011./IV.26./sz.,  225/2011./IV.26./sz., 233/2011./IV.26./sz. 
234/2011./IV.26./sz., 236/2011./IV.26./sz.,  237/2011./IV.26./sz., 238/2011.(IV.26.)sz. 
239/2011.(IV.26.)sz, 240/2011.(IV.26.)sz., 243/2011.(IV.26.)sz., 245/2011.(IV.26.)sz.  
246/2011.(IV.26.)sz, 248/2011.(IV.26.)sz., 250/2011./IV.28./sz.,  161/2011.(III.28.)sz. 
194/2011./IV.06./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (31 db) 

II/2. Állattartási rendelet felülvizsgálata  (158/2011.(III.28.)sz. határozat) 
II/3. Az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos rendeletalkotás és előirányzat 

biztosítás   (144/2011.(III.28.) sz. határozat)    
II/4. Medvefejes tónál lévő ivókút helyzetének felülvizsgálata (211-212/2011.(IV.26.)sz. 

hat.) 
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II/5.Szociális földprogrammal kapcsolatos intézkedés felfüggesztése (145/2011.(III.28.)sz. 
hat.) 

II/6. Mezőberény Város Rendezési Tervének módosítása (451/2010.(XI.29.)sz. hat.) 
II/7. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  
II/8. A Városi Közszolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása  
II/9. Kimutatás képviselők, bizottsági tagok megjelenéséről 
II/10.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésről 
II/11. 2011-2012-es tanévre beiratkozott óvodai gyermeklétszám alakulása 

III./ Beszámoló a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
IV./ Sportkoncepció tárgyalása 
V./ Helyi beruházás- és munkahelyteremtés lehetőségei 2010-2014 között 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Levéve napirendről -Mezőberényi Református Egyházközség támogatási kérelme 
VI/2.  Zárt ülés  (VII.4.)  
VI/3. Bérlő kijelölési jog 
VI/4. Gyár és Hattyú utcai lakók kérelme 
VI/5. Élhetőbb Életért Egyesület kérelme 
VI/6. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/7. Intézményi átcsoportosítás 
VI/8. Tájékoztatás 2. ütemű rövid idejű közfoglalkoztatási pályázatról 
VI/9. Az OPSKK Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatása 

pályázaton nyert összeg lemondása 
VI/10. Együttes ülésen tárgyalva 
VI/11. Békési Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési terv 
VI/12. A Békési Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Koncepciójának jóváhagyása 
VI/13. Ideiglenes árok fennmaradása 
VI/14. Levéve napirendről   -Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 
VI/15. Mezőberénybe telepítettek emlékműve 
VI/16. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás igényléséhez szükséges 

nyilatkozat  
VI/17. Egyéb bejelentés 
           - Mazsorett versenyen elért eredménye;  
           - Szováta testvérvárostól meghívás 

VII./ Zárt ülés 
       VII/1. Megüresedett mezőőri álláshely betöltése (VII/2.) 
       VII/2.  Kormányos Ferenc kérelme (VII/1.) 
       VII/3. Naperőmű  
       VII/4. „Békés Megyéért” Kitüntető díj 
       VII/5. Egyéb bejelentés - Csantavér testvérvárostól meghívás 
 
 
 
267/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. április 26-i zárt ülés, április 
28-i rendkívüli zárt, valamint a május 16-i rendkívüli nyílt és zárt testületi ülésen hozott 
határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
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268/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
269/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 176/2011.(III.28.)sz., 
182/2011./IV.06./sz., 183/2011./IV.06./sz., 186/2011./IV.06./sz., 187/2011./IV.06./sz., 
188/2011./IV.06./sz., 189/2011./IV.06./sz., 190/2011./IV.06./sz., 191/2011./IV.06./sz., 
198/2011./IV.06./sz., 200/2011./IV.06./sz., 202/2011./IV.26./sz., 203/2011./IV.26./sz.,  
204/2011.(IV.26.)sz. 213/2011.(IV.26.)sz., 219/2011./IV.26./sz.,  225/2011./IV.26./sz., 
233/2011./IV.26./sz., 234/2011./IV.26./sz., 236/2011./IV.26./sz.,  237/2011./IV.26./sz., 
238/2011.(IV.26.)sz., 239/2011.(IV.26.)sz, 240/2011.(IV.26.)sz., 243/2011.(IV.26.)sz., 
245/2011.(IV.26.)sz,.  246/2011.(IV.26.)sz, 248/2011.(IV.26.)sz., 250/2011./IV.28./sz.,  
161/2011.(III.28.)sz., 194/2011./IV.06./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
270/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „Állattartási rendelet 
felülvizsgálata” napirendet a központi jogszabályi módosítások hatálybalépéséig elnapolja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint.   
 
 
271/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkezelési szolgáltatás 
keretében 300.000 Ft-ot alanyi jogon járó lakásfenntartási támogatásra, míg 700.000 Ft-ot 
adósságkezelésre biztosít a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A Képviselő-
testület megbízza a Humánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatát, valamint a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsenek próbafelmérést.  
A Képviselő-testület az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet bevezetésének 
időpontját  2011. szeptember 1-el határozza meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
272/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja üzembe helyezni a 
Tulipán utcai ivókutat. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
273/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális Földprogram további 
tárgyalását az Országos pályázati kiírás megjelenéséig felfüggeszti.  
A Képviselő-testület felkéri Szekeres Józsefné alpolgármestert, hogy az Országos Szociális 
Földprogram pályázati kiírás megjelenését kísérje figyelemmel és annak megjelenése után a 
kérelemnyomtatvány és mellékletei, valamint az együttműködési megállapodás kerüljön 
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meghatározásra, illetve pontosításra, majd a soron következő képviselő-testületi ülésre 
készítse el az ezzel kapcsolatos előterjesztést. 
Felelős: Szekeres Józsefné alpolgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
274/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait, a mellékeltek szerint egységes 
szerkezetbe foglalva jóváhagyja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
275/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, a Városi Közszolgáltató 
Intézmény, a Petőfi Sándor Gimnázium vezetőit, hogy a belső kontrollrendszerre vonatkozó 
intézményi szabályzatokat vizsgálják felül, és annak eredménye alapján azokat, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzatukat jóváhagyás végett terjesszék elő a Képviselő-testület 
2011. júniusi ülésére. A Városi Közszolgáltató Intézmény által előterjesztett SZMSZ-t is  kéri 
a júniusi testületi ülésre a létszámokra vonatkozó pontosítással  ismételten elővezetni. 
Felelős: érintett intézményvezetők 
Határidő: 2011. júniusi testületi ülés 
 
 
276/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 34/2006.(X.17.)MÖK számú  
rendelet 4. § (2) bekezdésének megfelelően a 2010. október 15. alakuló üléstől – 2011. május 
16-ig terjedő időszakra, a képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseken való megjelenésről 
a kimutatást tudomásul veszi. A Képviselő-testület a kimutatás alapján megállapítja, hogy az 
adott időszakban kötelezettséget szegő képviselő és bizottsági tag nem volt, ezért tiszteletdíj 
csökkentést nem alkalmaz. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
277/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
278/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az Összevont 
Óvodák Kálvin úti tagóvodájában a 2011-2012. nevelési évben négy csoport induljon. Ezzel 
együtt biztosítja a fedezetet az 1 fő óvónő és 1 fő dajka foglalkoztatására, egy nevelési évre - 
2011. szeptember 01-től  2012. június 30-ig - úgy, hogy a délutáni tevékenységeket három 
csoportban oldja meg. Megbízza az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  
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A Képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési rendeletben kerüljön átvezetésre a 2 fő 
plusz engedélyezett álláshely és a költségvetési vonzatai kerüljenek kidolgozásra az 
augusztusi testületi ülésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
             Gubis Anrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
279/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2012. nevelési évben a város 
óvodájában 13 óvodai csoport indítását rendeli el. Megbízza az intézményvezetőt, hogy a 
maximális csoportlétszám túllépésről (valamennyi tagóvoda esetén) a júniusi Képviselő-
testületi ülésre készítsen tájékoztatót.  
Felelős: Siklósi István polgármester,  
              Gubis Anrásné óvodavezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
280/2011./V.30./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, a 
Gyámhivatal, a Humánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítője és a Polgármesteri Hivatal 
Szociális Irodája által előterjesztett, 2010. évi beszámolót megtárgyalta, a beszámolót jónak, 
színvonalasnak, tartalmi követelményeiben megfelelőnek ítélte meg. A feladatellátásban részt 
vevők munkáját megköszönve az írásban lefektetett beszámolót elfogadja. 
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.  
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző  
Határidő: azonnal 
 
 
281/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 501/2010.(XII. 20.) számú 
határozatát úgy módosítja, hogy a „Sportkoncepció tárgyalása „napirendet elnapolja, azt egy 
későbbi időpontban tárgyalja meg. 
Felelős: Körösi Mihály bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
282/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 501/2010.(XII.20.) számú 
határozatát úgy módosítja, hogy a „Helyi beruházás- és munkahelyteremtés lehetőségei 2010-
2014. között” napirendet elnapolja, azt a 2011. augusztusi ülésén tárgyalja meg. 
Felelős: Debreczeni Gábor bizottsági elnök 
   Harmati László bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
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283/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 14/1994./V.2./ Mök 
számú rendelet 3. sz. mellékletében nevesített 3 lakás mellett további 2 ingatlant ajánl fel 
bérlőkijelölési-, bérlő kiválasztási jogra.  A felajánlott ingatlanok: Mátyás Király utca 10. sz. 
és Békési út 2. IV/9. sz. alatti ingatlanok. 
Rendeletekben történő átvezetésre a Belügyminisztérium döntésétől függően kerül sor. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
284/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyár utcában már 
elhelyezett súly és sebességkorlátozó táblákon kívül egyéb forgalomszabályozó eszközöket 
ott nem kíván elhelyezni. 
A képviselő-testület felkéri a rendőrséget, hogy a Gyár utcában szúrópróbaszerűen ellenőrizze 
az ott közlekedő járművek sebességét.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: érintettek értesítésére azonnal 
 
 
285/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Élhetőbb Életért Egyesület 
(Mezőberény, Fő. u. 6. sz. alatt működő közhasznú társadalmi szervezet) kérelmét 
megtárgyalta és tudomásul veszi céljukat (munka keresése), amennyiben lehetőség nyílik rá, 
támogatni fogja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésére azonnal 
 
 
286/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát          megemeli:  10762 eFt-tal 
    -képesség kibontakozó integrációs felkészítés,  
     óvodai fejlesztés program szervezésének támogatása  
     tagintézményenként,      6213 eFt 
    -az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó 
    pedagógusok kiegészítő   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként       4549 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül: 
      - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, óvodai fejlesztés  
     program szervezésének támogatása tagintézményenként előirányzatát 
 - dologi kiadások előirányzatát 1610 e Ft-tal 
    - Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó  
    pedagógusok kiegészítő   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként előirányzatát 1367 e Ft-tal 
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 - személyi juttatások előirányzatát   1076 eFt 
         - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát     291 eFt 
2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. kiadási előirányzatán belül: 
     - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, óvodai fejlesztés  
     program szervezésének támogatása tagintézményenként előirányzatát 
          - dologi kiadások előirányzatát  3864 e Ft-tal 
    - Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó  
    pedagógusok kiegészítő   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként előirányzatát 3182 e Ft-tal 
 - személyi juttatások előirányzatát   2506 eFt 
         - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát     676 eFt 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium kiadási előirányzatán belül  
     - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, óvodai fejlesztés  
     program szervezésének támogatása tagintézményenként 739 e Ft-tal 
  - dologi kiadások előirányzatát         125 eFt 
               - személyi juttatások előirányzatát              283 eFt 
               - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát    77 eFt 
  - ellátottak juttatása     254 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
287/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH.  int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül az 
Önkormányzatok költségvetési támogatása,  
Központosított támogatások előirányzatát                   megemeli: 4771 eFt-tal 
(2011. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejűleg megemeli     
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 

- Személyi juttatások előirányzatát      140 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      38 e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül  
- Személyi juttatások előirányzatát     647 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    174 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát     1100 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      297 e Ft-tal 

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát       858 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      232 e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát       57 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      15 e Ft-tal 

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát       574 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      154 e Ft-tal 

7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatán belül 
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 841126-0 szakfeladat 
- Személyi juttatások előirányzatát    210 e Ft-tal  

 - Munkaadókat terh.jár. előirányzatát     57 e Ft-tal  
 841126-1 szakfeladat 

- Személyi juttatások előirányzatát    44 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. előirányzatát   12 e Ft-tal 
 841126-2 szakfeladat 

- Személyi juttatások előirányzatát    36 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. előirányzatát   10 e Ft-tal 
 84126-3 szakfeladat 

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

841133 szakfeladat 
- Személyi juttatások előirányzatát     39 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    11 e Ft-tal 
841112 szakfeladat 
- Személyi juttatások előirányzatát     9 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    2 e Ft-tal 

 842421 szakfeladat 
- Személyi juttatások előirányzatát     34 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    10 e Ft-tal 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
288/2011./V.30./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 előirányzatát 
              (működési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi 
               kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok)) 842155 szakf.               csökkenti „-”142 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                             142 eFt-tal 
                 - XI. Nemzetközi matematika verseny                                   142 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
289/2011./V.30./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 előirányzatát 
  (működési célú pénzeszközátadás (Városi rendezvények)) 890302 szakf. csökkenti:„-”398 
eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
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            dologi kiadási előirányzatát                                                                             138 eFt-tal 
                 - Kulturális Napok – irodalmi pályázat                             30 eFt 
                 - Kulturális Napok - Rajzpályázat                                     38 eFt 
                 - Kulturális Napok - Városismereti vetélkedő                   30 eFt 
                 - Csodálatos természet                                                       40 eFt 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási előirányzatát              160 eFt-tal 
                 - Múzeumi esték                                                                50 eFt 
                 - Szépség és egészségnap                                                  10 eFt 
                 - Városi rendezvények                                                       80 eFt 
                 - „Jeles Napok” a múzeumban                                          20 eFt                            
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
            dologi kiadási előirányzatát                                                                               30 eFt-tal 
                 - Idősek karácsonya                                                           30 eFt 
7-5. cím: PH egyéb működési kiad.: Támogatásértékű kiadás Működési célra –  
               Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény 
               tám. ei. biztosítása + egyéb tám. ei. bizt. 841126 szakf. 
               – kiadási előirányzatát                                                                                    70 eFt-tal 
               (CKÖ: 30 eFt., MNÖ: 40 eFt.) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
290/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát           megemeli:  30 eFt-tal 
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Cigány író-olvasó találkozó                                               30 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
                dologi kiadási előirányzatát                                                                           30 eFt-tal 
                - Cigány író-olvasó találkozó                                               30 eFt 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatát    megemeli:    40 eFt-tal 
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora                        40 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat 
                dologi kiadási előirányzatát                                                                           40 eFt-tal 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora                        40 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
291/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
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7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások  
                Általános tartalék előirányzatát                                              csökkenti „-”477 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg  
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
                842541 szakf. Belvíz saját forrás előirányzatát                      megemeli:    200 eFt-tal 
                Árvíz- belvízvédelem 
                Dologi kiadás 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások  
               előirányzatát                                                                             megemeli:    277 eFt-tal 
               Fürjes u. 7. sz. alatti ingatlan bontása 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
292/2011./V.30./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 előirányzatán belül 
       841403-0 szakf.  Város és Községgazdálkodás előirányzatát       csökkenti:„-”5986 eFt-tal 
       Dologi kiadás 
és ezzel egyidejűleg  
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
        - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                           megemeli:     800 eFt-tal 
          841403 szakf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási 
          és felújítási munkák: Gép értéknövelő beruházás 
        - Felújítási kiadások előirányzatát                                                megemeli:   5186 eFt-tal 
          Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartás 
          és felújítási munkák 
B.) 
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások előirányzatán belül: 
      Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. előirányzatán belül: 
         - Egyéb tervezési munka előirányzatát                                       csökkenti: „-„  596 eFt-tal 
         - Mb.–Bélm. Kist. Ált. Iskola tagintézményeinek és Óvodák ép. 
            korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése (Megvalósíthatósági   
            tanulmány+pályázat+tervezési kiad.) előirányzatát                 csökkenti: „-„ 775 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg  
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások előirányzatán belül: 
      - 370000 szakf. Mezőberény város belterületi vízrendezése megvalósítása 
         „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” (I. ütem) előirányzatát megemeli:    229 
eFt-tal 
      - 370000 szakf. Dél-alföldi Op. Program keretében meghírdetett 
         „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” (II. ütem) előirányzatát     megemeli:  361 
eFt-tal 
      - Kinizsi u., Vésztői u., Körös híd kerékpárút előirányzatát              megemeli:       6 eFt-tal 
      - KEOP-2011.4.9.0 pályázathoz saját forrás előirányzatát               megemeli:    775 eFt-tal 
        Energetikai korszerűsítés Mezőberény–Bélmegyer Kist. Ált. Iskola  
        Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében. 
        (Ép. energia tanúsítvány, ép. eng. terv, egyéb kiad.)       
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C.) 
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások előirányzatán belül: 
          412000 szakf. Városháza belső felújítása előirányzatát          csökkenti:  „-„  500  eFt-tal   
és ezzel egyidejűleg      
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások előirányzatán belül: 
        841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerzése előirányzatát megemeli:  500   eFt-
tal      
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
293/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
              Támogatás értékű bevételek fejleszési célra, előirányzatát  megemeli:  206 eFt-tal 
              (Jelzőrenszeres készülékek beszerzése (889923 szakfeladat)) 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

   Felhalmozási kiadások előirányzatát           megemeli: 206  eFt-tal 
   (Jelzőrenszeres készülékek beszerzése (889923 szakfeladat)) 

B) 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
            Támogatás értékű bevételek fejleszési célra, előirányzatát  megemeli:  1113 eFt-tal 
            (Otthonteremtési támogatás) 
 és ezzel egyidejűleg 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási  előirányzatán belül    megemeli:  1113 eFt-tal 
    Végleges pénzeszköztadások fejlesztési célra előirányzatát 
    (Otthonteremtési támogatás) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
294/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát    megemeli: 22 eFt-tal 
        (841116 szakfeladat Országos telep.és ter. kisebb. önk. választás) 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát           megemeli: 22 eFt-tal 
        (841116 szakfeladat Országos telep.és ter. kisebb. önk. választás) 
 - Személyi juttatások kiadásai   15 eFt 
 - Munkaadói járulékok kiadásai    4 eFt 
 - Dologi kiadások      3 eFt 
B) 
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7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát    megemeli: 38 eFt-tal 
        (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül 

 Végleges Pénzeszközátadások Működési célra  
/Társ szoc.pol. jutt./ előirányzatát      megemeli:38 eFt-tal 

   (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)  
C) 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát     megemeli: 489 eFt-tal 
        (2009. évi normatíva támogatás)  
és ezzel egyidejűleg 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát       csökkenti: „-„ 389 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Személyi juttatások kiadásai    „-„306 eFt 
 - Munkaadói járulékok kiadásai   „-„  83 eFt 
2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk.  
  kiadási előirányzatát          csökkenti: ”-„ 88 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Személyi juttatások kiadásai                          ”-„ 69 eFt 
 - Munkaadói járulékok kiadásai  „-„ 19 eFt 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium kiadási előirányzatát     megemeli: 659 eFt-tal 
 Ezen belül 
 - Dologi kiadások    659 eFt  
7-3.cím: : PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,  

Pénzforgalom nélküli kiad. Általános tartalék előirányzatát        megemeli:  307 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
295/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatának megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosítást tudomásul 
veszi: 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
            Támogatás értékű bevétel működési célra előirányzatát        megemeli:  40 eFt-tal 

(Békés Megyei Önk.-tól Kulturális nap támogatása)      
és ezzel egyidejűleg 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
            Dologi kiadások előirányzatát            megemeli:  40 eFt-tal  
            (Békés Megyei Önk.-tól Kulturális nap támogatása)     
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
296/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosítással rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
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3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzaton belül: 
      - Működési célú, támogatás értékű bevételek,  
         fejezeti kezelésű  előirányzatát                                                  megemeli:     1.131 eFt-tal 
      - Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát megemeli:        

• vállalkozásból                                                100 eFt 
• non-profit szervtől                                            54 eFt 

      - Ezzel egyidejűleg megemeli: 
• személyi juttatás előirányzatát                   1.131 eFt-tal   
• dologi kiadás előirányzatát                            154 eFt-tal. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
297/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2. ütemű közfoglalkoztatási pályázat 
eredményéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr Baji Mihály jegyzőt, hogy intézkedjen a tájékoztató 
Mezőberény város honlapjára való felkerülése végett, valamint arról, hogy a tájékoztató a 
Mezőberényi Hírmondóban megjelenjen. 
Felelős: Dr Baji Mihály jegyző 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
298/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének 
támogatásával összefüggő pályázatra benyújtott támogatást, a 126/2011.(IV.6) sz. 
határozattal, módosított költségvetéssel megítélt, 30.000.-Ft-ot, nem használta fel, így arról 
lemond. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatott program nem a pályázó hibájából 
maradt el, így a 2012. évi pályázati eljárásból a pályázót nem zárja ki. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi Városi rendezvények 
pályázati támogatására biztosított előirányzatát 30.000,- Ft-tal csökkenti, amely összeggel a 
2011. évi költségvetése Általános tartalékalapját megemeli. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
299/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az Egyéb 
külkapcsolatok finanszírozására illetve Városi Rendezvények támogatására kiírt pályázatokon 
a megítélt és visszamondásra került pályázati támogatások összege 2011. évben az Általános 
tartalékalapba kerüljön automatikusan visszahelyezésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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300/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi 
Társulás 24/2011. (V. 10) sz. határozatával elfogadott „Békési Kistérség Társulás Kistérségi 
Közoktatási Intézkedési Terv 2011-2014” című dokumentumot. Felkéri Siklósi István 
polgármestert, hogy a jóváhagyásról szóló képviselő-testületi határozatot haladéktalanul 
küldje meg a Békési Kistérségi Társulás számára. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011.május 31. 
 
 
301/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi 
Társulás 25/2011. (V.10) sz. határozatával elfogadott „ Békési Kistérség Kulturális 
Koncepciója” című dokumentumot. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a 
jóváhagyásról szóló képviselő-testületi határozatot haladéktalanul küldje meg a Békési 
Kistérségi Társulás számára. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. május 31. 
 
 
302/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 percben szót adott Dr. Stenger 
József jogsegély szolgálati jogásznak, mint a kérelmező Pataki Lajos jogi képviselőjének, az 
ideiglenes árok fennmaradása napirendnél. 
 
 
303/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Körösi 
Vízgazdálkodási Társulat által a Mezőberény, külterület 0475 hrsz-ú közút keleti részén 
létesített ideiglenes nyílt árok 2012. december 31-ig ideiglenesen fennmaradjon. Mezőberény 
Város Önkormányzata az árok nyomvonalán a 0475 hrsz-ú utat lezárja. A hozzájárulás 
feltétele: a 0475 hrsz-ú közút keleti részének közforgalom előli elzárásának és a közforgalom 
előtti megnyitásának költségeit az érintett földhasználóknak kell megfizetni. Felhívja az 
érintett földhasználók figyelmét, hogy a fenti határidőig a végleges belvízelvezetés 
megoldásáról gondoskodjanak. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
304/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja, hogy a 
Kossuth tér Evangélikus templom felöli végén a park részben, a Mezőberényből 
Németországba kitelepítettek emlékművének szimmetriájában emlékmű kerüljön felállításra 
az 1951-ben Budapestről Mezőberénybe telepítettek, valamint az őket befogadók emlékére. 
Az emlékmű állításához szükséges területet térítésmentesen biztosítja az önkormányzat. 
Az emlékmű avatásának tervezett időpontja: 2011. szeptember 3. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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305/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a helyi autóbusz-közlekedési 
szolgáltatás 2010. évi működtetéséhez /folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz, valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz)/ 2010. évben a Körös Volán Rt. 
részére bruttó 400 eFt, nettó 320 eFt saját forrásból származó vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatással járult hozzá, illetve a helyi közlekedést 2011. január 1-jétől 
december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
- Mezőberény Város önkormányzata a 2004. évi XXXIII. törvény 17 § 5.) bek. alapján 
pályázati eljárás nélkül kötötte meg a közszolgáltatási szerződést a Körös Volán Zrt.-vel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
306/2011./V.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szováta 
testvérváros meghívásának elege téve, a Medvetó születésének 136.-ik évfordulójára 4 fős 
delegáció vesz részt. Fekete József a Városi Közszolgáltató intézmény igazgatója, Barna 
Márton képviselő, Nagy Sándor képviselő, Siklósi István polgármester képviseli a várost. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
307/2011.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta titkos szavazás tartását 
a megüresedett mezőőri álláshely betöltésére jelentkezők közül mezőőr kiválasztására. 
 
 
 
308/2011.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Téglás György Mezőberény, József A. 
u. 71.  szám alatti lakost, 2011. július 01. napjától, egy év határozott időre, 2012. június 30-ig, 
a Kjt. szabályai szerint mezőőrnek nevezi ki, 4 hónap próbaidő kikötéssel. Illetményét a Kjt. 
alapján kell megállapítani. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a közalkalmazotti jogviszony létesítésével kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
309/2011.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elismeri, hogy Kormányos Ferenc 
liget gondnoki munkáját kiemelkedően végzi, de szolgálati lakás iránti kérelmét – mivel a 
szolgálati lakás fogalma ismeretlen – nem áll módjában teljesíteni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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310/2011.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi Istvánt, hogy 
250/2011./IV.28./ határozat alapján a MeNgineering Műszaki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-
vel megkötött szerződés módosítását aláírja azzal, hogy 2011. június 20-ig készüljön el a terv. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
311/2011.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Dr. Kugler József Mezőberény, 
Szénáskert u. 2. szám alatti lakost, az MTA Regionális Kutató Központ Alföldi Tudományos 
Intézete tudományos kutatóját javasolja előterjeszteni a „Békés Megyéért” Kitüntető Díj 
elnyerésére a Megyei Közgyűlés felhívására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozattal együtt az  
Oktatási és Kulturális Bizottság által készített, kitüntetésben részesíteni kívánt jelölt anyagát 
küldje meg a Békés Megyei Közgyűlés Elnökéhez. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. május 31.  
 
 
312/2011.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy Csantavér (Szerbia) testvérvárosi, 2011. június 12-ére szóló, 
meghívásának eleget téve, szervezze meg a 4-5 fős delegáció kiutazását. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2011.(V.31.) önkormányzati 
rendelete AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2011.(V.31.) önkormányzati 
rendelete a Város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK számú rendelet – 
továbbiakban R. - módosításáról 
 
 

*** 
 
 
313/2011.(VI.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1.) Pályázat KEOP-2011-4.2.0-A („Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése 

megújuló energiaforrásokkal” 
2.) Egyéb bejelentés 
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314/2011.(VI.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című KEOP 2011-4.2.0-A pályázati kiírást támogatja, és azon részt kíván 
venni. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
315/2011.(VI.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című KEOP 2011-4.2.0-A pályázati kiírásra benyújtandó pályázat 
megírásával a WOLF Kft.-t (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős u 16. fszt. 2.) bízza meg és 
felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a megbízási szerződés aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
316/2011.(VI.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KEOP-2011-4.2.0-
A pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A megvalósítási helyszínek pontos címe: Mezőberény, Fő út 6. szám (994 hrsz, Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ – Művelődési ház). 

- A projekt megnevezése: Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 10.243.750,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 15%-a, azaz bruttó 1.536.562,- Ft 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás 
- A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 8.707.188,- Ft. 

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
317/2011./VI.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  527/2010.(XII.20.)sz., 109/2011.(II.28.)sz., 

197/2011./IV.06./sz, 214/2011.(IV.26.)sz, 235/2011./IV.26./sz, 253/2011./V.16./sz. 
254/2011./V.16./sz., 260/2011.(V.16.)sz., 263/2011.(V.30.)sz.,   264/2011.(V. 30.)sz., 
272/2011./V.30./sz., 274/2011./V.30./sz., 275/2011./V.30./sz., 276/2011./V.30./sz., 
280/2011./V.30./sz., 284/2011./V.30./sz., 285/2011./V.30./sz., 297/2011./V.30./sz., 
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299/2011./V.30./sz., 300/2011./V.30./sz., 301/2011./V.30./sz., 305/2011./V.30./sz., 
306/2011./V.30./sz., 309/2011.(V.30.)sz., 311/2011.(V.30.)sz., 312/2011.(V.30.)sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (26 db határozat) 

      II/2.  Nyári út átépítése (199/2009./IV.27./) 
      II/3. Az Összevont Óvodák és a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, 
              Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
              Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása (265/2011./V.30./) 
      II/4. Indítható osztályok, napközis és kollégiumi csoportok száma, endegélykérés a 
              maximális létszámtól való eltéréshez (232/2011./IV.26./) 
      II/5. Óvodai engedélykérés maximális létszámtól való eltéréshez (279/2011./V.30./) 
      II/6. Alapító Okiratok módosítása (OPSKK, Polgármesteri Hivatal) 
      II/7. Önkormányzati intézményi SZMSZ és belső kontrollrendszer felülvizsgálata 
              (275/2011./V.30./) 
      II/8 Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről:  

- Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint Polgármester által hozott döntések 
III./ Beszámoló Mezőberény város sportéletéről 
IV./ Mezőberény Város Ifjúsági Koncepciója 
V./ Bejelentések 
      V/1. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 16/2007.(VI.19.) számú önkormányzati rendelet 
              módosítása 
      V/2. Átcsoportosítások 
      V/3. Intézményi átcsoportosítások 
      V/4. Összevont Óvodák nyári nyitva tartásának módosítása 
      V/5. A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, 
              Társulási Megállapodásának módosítása 
      V/6. A közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati 
              rendelet megalkotása 
      V/7. Levéve napirendről (Bérleti szerződés a Nagycsaládosok Mezőberényi 

Egyesületével) 
      V/8. Közlekedésbiztonsági nap 
      V/9. Gazdasági társaság alapítása I. 
      V/10. Mezőberény, Békési út 3. sz. Civil szervezetek háza térvilágítási lámpatestek mért 
                hálózatra csatlakoztatása 
      V/11.Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és 

önkormányzati támogatásról szóló 25/2003.(XII.22.) MÖK sz. rendelet 
                felülvizsgálata 
      V/12. Oktatási és Kulturális Bizottság által hozott határozatok tudomásul vétele 
      V/13. Gyermekek nyári időtöltése 
      V/14. Levéve napirendről   (Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról 

szóló 13/2006.(IV.03.) számú önkormányzati rendelet módosítása) 
       V/15. Támogatást megelőző hitel felvétele 
       V/16. Fedezetbiztosítás az OPSKK által megrendezésre kerülő XV. Berényi Napok 

költségeire 
       V/17. OPSKK kérelme ügyvédi díj fedezetére 
       V/18. OPSKK kérelme a Mazsorett Egyesület Európa-bajnokságra utazásához 
       V/19. A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesületének kérelme 

 V/20. Egyéb bejelentés 
VI./ Zárt ülés 
      VI/1. Kormányos Ferenc kérelme 
      VI/2. „Mezőberényért” kitüntetés 
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       VI/3. Belvíz projekt 16 település – kivitelezési terv elkészítése 
       VI/4. TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231 pályázathoz önrész meghatározása 
       VI/5. Pályázat belterületi utak felújítására DAOP-3.1.1/B-11 
       VI/6. Pályázat kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésére DAOP-3.1.2/A-11 
       VI/7. Gazsó Pálné Néveri Magdolna kérelme  

 VI/8. A Soul Light Kft. újabb ajánlata (szóbeli) 
 VI/9. Károlyi és Társa Kft. ajánlata (szóbeli) 
 VI/10. Egyéb bejelentés 

 
 
318/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. május 30-i zárt ülés, valamint 
a június 17-i rendkívüli testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
319/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
320/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 527/2010.(XII.20.)sz., 
109/2011.(II.28.)sz., 197/2011./IV.06./sz, 214/2011.(IV.26.)sz, 235/2011./IV.26./sz, 
253/2011./V.16./sz. 254/2011./V.16./sz., 260/2011.(V.16.)sz., 263/2011.(V.30.)sz.,   
264/2011.(V. 30.)sz., 272/2011./V.30./sz., 274/2011./V.30./sz., 275/2011./V.30./sz., 
276/2011./V.30./sz., 280/2011./V.30./sz., 284/2011./V.30./sz., 285/2011./V.30./sz., 
297/2011./V.30./sz., 299/2011./V.30./sz., 300/2011./V.30./sz., 301/2011./V.30./sz., 
305/2011./V.30./sz., 306/2011./V.30./sz., 309/2011.(V.30.)sz., 311/2011.(V.30.)sz., 
312/2011.(V.30.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
 
321/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy Mezőberény, külterület 083/326 hrsz.-ú közutat az ingatlan nyilvántartás 
szerinti helyére átépítesse, és a vállalkozói szerződést megkösse az Euro Mobil Track Kft.-vel 
nettó 100.000.- bruttó 125.000.- Forint értékben. A kivitelezésre az Önkormányzat nettó 
100.000.- bruttó 125.000.- Forintot biztosít a 2011 évi költségvetése általános tartaléka 
terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
322/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
Alapító Okiratának módosítását egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi 
hatályba lépéssel.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatot, a 
módosítást és egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje 
meg.  
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
323/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. 
szeptember 01. napi hatályba lépéssel.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatot, a 
módosítást és egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje 
meg.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
324/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2012. tanévben a Mezőberény 
– Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat részére 36 tanulócsoport, 12 napközis csoport és 1 
kollégiumi csoport indítását engedélyezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
325/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2012. tanévben a  Mezőberény 
– Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alábbi osztályaiban, a közoktatási törvényben 
meghatározottak szerint, az  osztálylétszám túllépését és a létszámokat a következőképpen 
engedélyezi: 2. a (német nemzetiségi): 30 fő; 2. c (emelt testnevelés): 28 fő; 2. d (általános 
tantervű): 30 fő; 2. e (általános tantervű): 28 fő; 3. a (német nemzetiségi): 33 fő; 3. c (emelt 
testnevelés): 29 fő; 4. e (általános tantervű): 28 fő; 5. c (emelt testnevelés): 35 fő; 5. d 
(általános tantervű): 31 fő; 5. e (általános tantervű): 31 fő; 6. c (emelt testnevelés): 31 fő; 6. e 
(általános tantervű): 31 fő; 7. a (német nemzetiségi): 32 fő; 7. c (emelt testnevelés): 35 fő; 7. d 
(labdarúgó): 33 fő; 8. a (német nemzetiségi): 32 fő; 8. d (labdarúgó): 33 fő; a napközis 
csoportokban legfeljebb 20%.   
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
326/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2012. nevelési évre az 
Összevont Óvodák maximális csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A 
számított maximális létszám minden esetben belefér a törvény által meghatározott %-ba, így a 
megnevezett óvodai csoportok maximális létszám túllépését az alábbiak szerint engedélyezi: 
- Kálvin úti óvodában Mini csoport 26 fő 

 Nagycsoport 29 fő 



99 

- Kinizsi úti óvodában Középső csoport 26 fő 
 Nagycsoport 30 fő 

- Kodály úti óvodában Kiscsoport 26 fő 
 Középső csoport 28 fő 

- Mátyás király úti óvodában Vegyes csoport 28 fő 
 Nagycsoport 27 fő. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
              Gubis Andrásné intézményvezető 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
327/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi honlap 
(www.mezobereny.hu) szerkesztésével, valamint a Mezőberényi Hírmondó önkormányzati 
újság kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásával, illetve a Civil Fejlesztő Központ 
(Mezőberény, Békési út 3.) működtetésével 2011. július 1. napjától megbízza az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központot. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
    Smiriné Kokauszki Erika intézményvezető 
    Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
328/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 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 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
329/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatal 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 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
330/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2011. július 1. 
napjától egy üres álláshely elvonásra kerüljön Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalától és 
a fenti időponttól átcsoportosításra kerüljön az Orlai Petrics Soma Kulturális Központhoz. 
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Felkéri az érintett intézmények intézményvezetőit, hogy az intézmények szervezeti és 
működési szabályzatának módosítását legkésőbb a Képviselő-testület 2011. augusztusi ülésére 
terjesszék elő. 
Felelős: Smiriné Kokauszki Erika intézményvezető 
    Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint, illetve a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
331/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó 
szerkesztési, kiadási és terjesztési, a városi honlap üzemeltetésével, valamint a Civil Fejlesztő 
Központ (Mezőberény, Békési út 3.) működtetésével kapcsolatos feladatok 2011. július 1. 
napjával történő intézmények közötti átvétel miatt az alábbi előirányzat átcsoportosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
- 7-5. cím. PH. Egyéb működési kiadások:  

- Kiadási előirányzatán belül: 581400 Lapkiadás szakfeladat (7-12 hó), 
- (Mezőberényi Hírmondó szerkesztési kiadási terjesztési feladatok, illetve a Városi 

honlap információkkal való feltöltésével, frissítésével kapcsolatos feladatok) 
- (Személyi  juttatás,Munkaadókat terh.jár.:7-11 hó:5hó,Dologi kiadások : 7-12 hó:6hó) 

                 Személyi juttatások előirányzatát                             csökkenti:  ”-„  285  eFt-tal 
                 Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát          csökkenti:  ”-„    79  eFt-tal 
                 Dologi kiadási előirányzatát                                     csökkenti:  ”-„  463  eFt-tal   
-7-4. cím. PH. Igazgatási kiadások:  

- Kiadási előirányzatán belül: 841126-0 szakfeladat 
                 Személyi juttatások előirányzatát                             csökkenti:  ”-„  829  eFt-tal 
                 Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát          csökkenti:  ”-„   204 eFt-tal 
  A Polgármesteri Hivatal engedélyezett dolgozói létszámát 2011.07.01.-től 
1 fővel csökkenti(Éves stat. állományi létszám csökkenés: -0.5 fő) 
-7-3. cím: PH Költségvetési bevételek: 

- előirányzatán belül az 581400 Lapkiadás szakfeladat  
(Mezőberényi Hírmondó szerkesztési kiadási terjesztési feladatok illetve a Városi honlap 
információkkal való feltöltésével, frissítésével kapcsolatos feladatok) 

- Működési bevételek előirányzatát : (7-12 hó:6hó)             csökkenti:  ”-„   143 eFt-tal 
- (Hirdetési,egyéb bevétel: -230/12*6=  - 115 e Ft 
- (Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja.:- 230*0.25/12*6= - 28 e Ft. 

 és ezzel egyidejűleg 
- 5. cím. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:   

- Kiadási előirányzatán belül: Lapkiadás szakfeladat (7-12 hó),  
                Személyi juttatások előirányzatát                                   megemeli:      1114 eFt-tal 
                Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                megemeli:       283  eFt-tal 
                Dologi kiadási előirányzatát                                            megemeli:      463  eFt-tal     
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ engedélyezett dolgozói létszámát 2011.07.01.-től 
1 fővel megemeli (Éves stat. állományi létszámváltozás: +0.5 fő) 
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Bevételi előirányzatán belül: 

  581400 Lapkiadás szakfeladat (Mezőberényi Hírmondó  
szerkesztési kiadási terjesztési feladatok illetve a Városi honlap információkkal való 
feltöltésével, frissítésével kapcsolatos feladatok) 
- Működési bevételek előirányzatát : (7-12 hó:6hó)              megemeli       143  eFt-tal 
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B) 
- 7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások  

Általános tartalék előirányzatát                                            csökkenti: „-„   2250 eFt-tal 
 és ezzel egyidejűleg 
- 5. cím. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:   

- Kiadási előirányzatán belül: - Működési kiadások- Közművelődési intézmények 
közösségi színterek működtetése 910502 szakfeladat,Civil Fejlesztő Központ 
működtetéséhez fedezet biztosítás: 2011. (7-12 hó),  

                      Dologi kiadási előirányzatát                                        megemeli:     2250  eFt-tal     
Felelős: Smiriné Kokauszki Erika intézményvezető 
               Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
332/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ szervezeti és működési szabályzat módosítását, egységes szerkezetben foglalt 
SZMSZ-t jóváhagyja.  
Felelős: Siklósi István polgármester, Smiriné Kokauszki Erika intézményvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
333/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat szervezeti és működési szabályzat módosítását, egységes szerkezetben foglalt 
SZMSZ-t jóváhagyja.  
Felelős: Siklósi István polgármester, Kovács Edina intézményvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
334/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
szervezeti és működési szabályzat módosítását, egységes szerkezetben foglalt SZMSZ-t 
jóváhagyja.  
Felelős: Siklósi István polgármester, Fekete József intézményvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
335/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium szervezeti 
és működési szabályzat módosítását, egységes szerkezetben foglalt SZMSZ-t jóváhagyja.  
Felelős: Siklósi István polgármester, Szilágyi Tibor intézményvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
336/2011./VI.27./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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337/2011./VI.27./sz. határozat: 
A Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőberény Város Sportéletéről 
szóló 2011. évi beszámolót elfogadja.  
 
 
338/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint szóló 
Mezőberény Város Ifjúsági Koncepcióját megtárgyalta és továbbtárgyalásra alkalmasnak 
tartja.  
A Képviselő-testület a koncepció végleges elkészítéséhez felkéri az Oktatási és Kulturális 
Bizottság, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, a Szociális Bizottság, a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökeit, a hivatal dolgozóit, az önkormányzati intézmények vezetőit, 
illetve szükségesnek tartja szakértő bevonását. 
Felelős: Körösi Mihály OKBiz. elnöke, napirend előterjesztő 
Határidő: 2012. június 30. 
 
 
339/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011.évi költségvetése: 
A) 
7-4cím: PH igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
841126-0 szakf. 
    - Személyi juttatások előirányzatát                                               csökkenti: „-„     886 eFt-tal 
    - Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát                                csökkenti: „-„     205 eFt-tal 
    - Dologi kiadások előirányzatát                                                    csökkenti: „-„     360 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-5cím:PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
842421-1 szakf. 
    - Személyi juttatások előirányzatát                                                  megemeli:       886 eFt-tal 
    - Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát                                   megemeli:       205 eFt-tal 
    - Dologi kiadások előirányzatát                                                       megemeli:       360 eFt-tal 
B) 
7-3. cím. PH Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
         - Felhalmozási bevételek: 
            - 3. Egyéb bevételek-3. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek, 

TIOP.1.1.1.09/1  A pedagógiai módszertani reformot támogató  
informatikai  infrastruktúra fejlesztése: 
852000 szakfeladat előirányzatát          megemeli:    76 881 eFt-tal 

ezzel egyidejűleg 
7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások előirányzatán belül: 

852000 szakf. TIOP.1.1.1.09/1  A pedagógiai módszertani reformot, támogató 
informatikai infrastruktúra fejlesztése: előirányzatát             megemeli:    76 881 eFt-tal 

7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások előirányzatán belül: 
852000 szakf. TIOP.1.1.1.09/1  A pedagógiai módszertani reformot,támogató  
informatikai  infrastruktúra fejlesztése pály. előirányzatát   csökkenti: „-„ 1 180 eFt-tal 

ezzel egyidejűleg 
7-5cím:PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

852000 szakf. TIOP.1.1.1.09/1  A pedagógiai módszertani reformot,támogató  
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informatikai  infrastruktúra fejlesztése pály.:   
        Dologi kiadások előirányzatát                                          megemeli:   1 180 eFt-tal 
 7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások  

Általános tartalék előirányzatát                                             csökkenti: „-„   916 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
 7-5cím:PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

852000 szakf. TIOP.1.1.1.09/1  A pedagógiai módszertani reformot,támogató  
informatikai  infrastruktúra fejlesztése pály.:   

       - Személyi juttatások előirányzatát                                    megemeli:      432 eFt-tal 
       - Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát                     megemeli:      105 eFt-tal 
       - Dologi kiadások előirányzatát                                          megemeli:      379 eFt-tal 
C) 
 7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások  

Általános tartalék előirányzatát                                            csökkenti: „-„   823 eFt-tal 
 7-3. cím. PH Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

-Működési bevételek-841403-12 Város és Községgazdálkodás 
- ÁHT-n kívűl Mezőőri telefon tovább számlázása+Lakossági telefon  
kiadások tovább számlázása előirányzatát                             megemeli:         37 eFt-tal 

ezzel egyidejűleg 
7-5.cím. PH egyéb működési kiadások. 

-841403 szf. Város és Községgazdálkodás- Közvetített szolgáltatások  
kiadásai ÁHT-n kívűl : Mezőőri telefon +Lakossági telefon kiadások  
tovább számlázása Dologi kiadási előirányzatát                   megemeli:         860 eFt-tal 

D) 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:  
   Működési bevételi előirányzatát                                            megemeli:         861 eFt-tal  
ezzel egyidejűleg 
7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások  

Általános tartalék előirányzatát                                             megemeli:       861 eFt-tal 
Felelős:   Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
               Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
340/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete,az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011.évi költségvetése: 
A) 
7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások előirányzatán belül: 

421100-5 szakfeladat - Városkép javítása a lakosság  
identitás tudatának növelése érdekében Mezőberényben  
DAOP 2009-5.1.2.b. pályázati forrás igénybevétele, illetve sajátforrás 
 biztosítása előirányzatát       csökkenti: „-„ 1 400 eFt-tal 

ezzel egyidejűleg 
7-5cím:PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
    421100-5 szakfeladat - Városkép javítása a lakosság identitás 
  tudatának növelése érdekében Mezőberényben DAOP 2009-5.1.2.b. 
  pályázati forrás igénybevétele,illetve sajátforrás biztosítása   
  Dologi kiadások előirányzatát                                               megemeli:       1 400 eFt-tal 
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B) 
7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások előirányzatán belül: 
     841403-5 szakfeladat. Geotermikus energia felhasználására, pályázati forrás 

 igénybevétele, illetve sajátforrás biztosítása:               
     előirányzatát                                                                        csökkenti: „-„ 3 660 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-5cím:PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
  841403-5 szakfeladat. Geotermikus energia felhasználására, pályázati forrás 

 igénybevétele, illetve sajátforrás biztosítása:  
 Dologi kiadások előirányzatát                                            megemeli: 3 660 eFt-tal 

C) 
7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások előirányzatán belül: 
  421100szakfeladat:Városi utak,járdák felújítása. 

-Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása 
Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt- előirányzatát .                  csökkenti: „-„     19 eFt-tal 

ezzel egyidejűleg 
7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások előirányzatán belül: 

421100-12 szakfeladat:Mezőberény Hattyú,Sas Óvoda köz ,utakon informatikai tábla 
beszerzése, kihelyezése- Felújítási kiadási előirányzatát           megemeli:       19 eFt-tal 

D)  
7-3. cím. PH Költségvetési bevételek 

- Működési bevételek - Fordított ÁFA(889101 Bölcsőde.. szakf.:1388 eFt, 
841403-5 Geotermikus…szakf.:11970 eFt.)  
bevételi előirányzatát                                                               megemeli:  13 358 eFt-tal 

ezzel egyidejűleg    
7-4cím: PH igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

841126-0 szakf.  
     - Dologi kiadások előirányzatát                                             megemeli    13 358 eFt-tal 
     (Fordított ÁFA bevétel miatt) 
Felelős:    Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
341/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül, 
      Dologi kiadások előirányzatát                                                      csökkenti:   „-„   68 eFt-tal 
     (Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet) 
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül, 
      Dologi kiadások előirányzatát                                                     csökkenti:   „-„  405 eFt-tal 
     (Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet) 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
     kiadási előirányzatán belül, Dologi kiadások előirányzatát        csökkenti:    „-„  338 eFt-tal 
     (Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet) 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül, 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                     csökkenti:    „-„  135 eFt-tal 
     (Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet) 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül, 
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      Dologi kiadások előirányzatát                                                    csökkenti:   „-„   270 eFt-tal 
     (Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet) 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán 
     belül, Dologi kiadások előirányzatát                                            csökkenti:   „-„  338 eFt-tal 
    (Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet) 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások előirányzatán belül, Dologi kiadások 
     előirányzatát                                                                                csökkenti:    „-„    68 eFt-tal 
     (Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,  
       Általános tartalékállomány előirányzatát:                                                         1622 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
342/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül, 
      Dologi kiadások előirányzatát                                                      csökkenti:   „-„ 172 eFt-tal 
     (Intézményi vagyon biztosítás fel nem használt előirányzata) 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
     kiadási előirányzatán belül, Dologi kiadások előirányzatát         csökkenti:    „-„   45 eFt-tal 
     (Intézményi vagyon biztosítás fel nem használt előirányzata) 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán 
     belül, Dologi kiadások előirányzatát                                            csökkenti:   „-„  105 eFt-tal 
    (Intézményi vagyon biztosítás fel nem használt előirányzata) 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások előirányzatán belül, Dologi kiadások 
     előirányzatát                                                                                 csökkenti:    „-„ 250 eFt-tal 
     (Önkormányzati vagyon biztosítás fel nem használt előirányzata) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,  
       Általános tartalékállomány előirányzatát:                                                           572 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
343/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,  
Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
Normatív hozzájárulások előirányzatát                                         megemeli:     1099 eFt-tal 
 Kv. tv.: 
16. g intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása: 

− Pótigény  3.sz.mell.16.ga (2) sorsz. óvodában.       309333 Ft ~ 310 eFt (állami). 
− Pótigény 3.sz.mell.16.gb (3) sorsz. általános iskola 1-4. évfolyam 405333 Ft ~ 405 

eFt (állami). 
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− Pótigény 3.sz.mell.16.gb (4) sorsz. általános iskola 5-8. évfolyam 384000 Ft ~ 384 
eFt (állami). 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül: 
 - Személyi juttatások előirányzatát   244 eFt 
 - Munkaadói járulékok előirányzatát     66 eFt 
2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 

- Személyi juttatások előirányzatát   621 eFt 
 - Munkaadói járulékok előirányzatát   168 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
344/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím PH. költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
     4. Egyéb működési bevételek előirányzatát   
     4.1.Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát    megemeli: 6883 eFt-tal 
        (841126-7 szakfeladat Népszámlálás)                                                       
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát        megemeli:6883 eFt-tal 
        (841126-7 szakfeladat Népszámlálás) 
 - 1. Személyi juttatások kiadásai    5124 eFt 
 - 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai  1259 eFt 
 - 3.Dologi és egyéb folyó kiadások     500 eFt 
B) 
7-3. cím PH. költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
       4. Egyéb működési bevételek előirányzatát  
       4.1.Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát    megemeli: 12 eFt-tal 
        (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül 

 4. Egyéb működési kiadások  
4.3. Társ szoc.pol. és egyéb jutt., tám. előirányzatát      megemeli:12 eFt-tal 

   (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) 
C) 
7-3. cím PH. költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
       4. Egyéb működési bevételek előirányzatát 
       4.1.Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát     megemeli: 330 eFt-tal 
        (882119 szakfeladat Óvodáztatási támogatás) 
és ezzel egyidejűleg  
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül 

4. Egyéb működési kiadások  
4.3. Társ szoc.pol. és egyéb jutt., tám. előirányzatát            megemeli: 330eFt-tal  
(882119 szakfeladat Óvodáztatási támogatás) 

D) 
7-3. cím PH. költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
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        4. Egyéb működési bevételek előirányzatát                    megemeli: 9021 eFt-tal
 Ezen belül: 

4.3.Előző évi működési célú ei.maradv.pénzmaradvány 
(Pénzmaradvány visszautalás ) 

és ezzel egyidejűleg  
7-3.cím: PH.Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 

IV.Pénzforg.nélküli kiadások,  
IV.2.Általános tartalék előirányzatát                  megemeli:9021 eFt-tal 

E) 
7-3. cím PH. költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
        4. Egyéb működési bevételek előirányzatát                    megemeli:2389eFt-tal 

4.3.Előző évi működési célú ei.maradv.pénzmaradvány 
 (Intézményi túlfinanszírozás visszautalása) 
és ezzel egyidejűleg  
7-3.cím: PH.Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 

IV.Pénzforg.nélküli kiadások,  
IV.2.Általános tartalék előirányzatát                   megemeli: 2389 eFt-tal 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
345/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím. PH Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
          3. Egyéb felhalmozási bevételek -3. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek, 

TIOP.1.1.1.07/1  A pedagógiai módszertani reformot támogató  
informatikai  infrastruktúra fejlesztése: 
853000 szakfeladat előirányzatát          megemeli:    1249 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg 
7-5cím:PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

853000 szakf. TIOP.1.1.1.07/1  A pedagógiai módszertani reformot,támogató  
informatikai  infrastruktúra fejlesztése pály.:   

        Dologi kiadások előirányzatát                                            megemeli:   1249 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
346/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
2/A. cím: Összevont Óvodák működési kiadási előirányzatán belül  
         3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát  csökkenti: „-„ 600 eFt-tal 
        (Óvodáztatási támogatás)                                                       
és ezzel egyidejűleg  
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül 

4. Egyéb működési kiadások  
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4.3. Társ szoc.pol. és egyéb jutt., tám. előirányzatát     megemeli:       600 eFt-tal  
(882119 szakfeladat Óvodáztatási támogatás) 

B) 
7-3.cím:PH.Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 3. Egyéb felhalmozási bevételek 

3.2. Felhalm.célú pénzeszk.átvétel Áht-n kívülről előirányzatát   megemeli: 104 eFt-tal 
 (Lakossági hozzájárulás 3-4-5 öbl.) 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH.Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

IV.Pénzforgalom nélküli kiadás 
IV.2. Általánostartalék állomány előirányzatát     megemeli:       104 eFt-tal 

Felelős: Siklósi István polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
347/2011./VI.27./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: 1456 eFt-tal 

 - Gyermekszegénység elleni pr. keretében nyári étkeztetés  
biztosítása        1360 eFt 
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás      96 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli  
7-4.cím: PH. igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Működési kiadások 
3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát         1360 eFt-tal 
(Gyermekszegénység elleni pr. keretében nyári étkeztetés  
biztosítása)  

5.cím.Orlai Petrics Soma működési kiadási előirányzatán belül: 
3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát       96 eFt-tal 
(Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
348/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
     4. Egyéb működési bevételek előirányzatát   
     4.1.Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát    megemeli:1870 eFt-tal 
     (Kistérségi normatíva 2010. évi elszámolása)                                                       
és ezzel egyidejűleg 
6.cím: Városi Humáns.és Szociális Szolgálat működési kiadási előirányzatán belül  

3.Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát             megemeli:1334 eFt-tal 
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(Kistérségi normatíva 2010. évi elszámolása)                                                       
2/B.cím:Mb.-Bélmegyer Kist.Ált.Isk működési kiadási előirányzatán belül 

3.Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát             megemeli: 456 eFt-tal 
           (Kistérségi normatíva 2010. évi elszámolása)                                                       
7-3. cím PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
         4. Egyéb működési bevételek előirányzatát   
         4.1.Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                csökkenti: „-„80 eFt-tal 
          (Bélmegyer Községi Önk.-tól átvétel, a várható a norm.  
 és egyéb tám.-sal nem fedezett kiadási többlet fedezetére) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
349/2011./VI.27./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: 3422 eFt-tal 
(2011. évi bérpolitikai intézkedések) 

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

- 1.Személyi juttatások előirányzatát     103 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát      27 e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák működési kiadási előirányzatán belül  
- 1.Személyi juttatások előirányzatát     493 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát   133 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola működési kiadási 
előirányzatán belül 

- 1.Személyi juttatások előirányzatát     885 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát   239 e Ft-tal 

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium működési kiadási előirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát       559 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát     150 e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási működési előirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát       34 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát     10 e Ft-tal 

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat működési kiadási előirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát       370 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát     100 e Ft-tal 

7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási működési kiadásai előirányzatán belül 
 841126-0 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások előirányzatát     138 e Ft-tal  
 - 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát     38 e Ft-tal  
 841126-1 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások előirányzatát     31 e Ft-tal  
 - 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát     8 e Ft-tal 
 841126-2 szakfeladat 
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- 1.Személyi juttatások előirányzatát     24 e Ft-tal  
 - 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát     6 e Ft-tal 
 84126-3 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások előirányzatát     6 e Ft-tal  
 - 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát   2 e Ft-tal 
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatán belül 

841133 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát     24 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát     6 e Ft-tal 
841112 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát     6 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát   2 e Ft-tal 

 842421 szakfeladat 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát     22 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát     6 e Ft-tal 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
350/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH.felhalm.és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   IV.Pénzforgalom nélküli kiadások, IV. 2.Általános tartalék  

  előirányzatát               csökkenti: 9 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH egyéb működési előirányzatán belül: 
      4. Egyéb működési kiadások 
      4.1.Tám.ért. műk.kiad. előirányzatát 
      841126 szakf. Kisebbségi Önk. részére állami tám.ei.bizt. 
      +Városi rend.ei.bizt.+ egyéb tám. ei. bizt.            megemeli: 9 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
351/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Mezőberényi Német Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi:  
8-6. cím: Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
         4. Egyéb működési bevételek 

   4.1.Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát  megemeli: 4 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
         4. Egyéb működési bevételek 

   4.1.Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát  megemeli: 2 eFt-tal 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
         4. Egyéb működési bevételek 

   4.1.Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát  megemeli: 3 eFt-tal 
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és ezzel egyidejűleg megemeli: 
8-6. cím: Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadási előirányzatán 
belül: 
          3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát  megemeli:   4 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési kiadási előirányzatán belül: 
          3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát  megemeli:    2 eFt-tal 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat működési kiadási előirányzatán belül: 
          3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát  megemeli:    3 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
352/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Német Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatának megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosítást tudomásul 
veszi:  
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat működési kiadási előirányzatán belül: 
     3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát                             csökkenti: „-„ 100 eFt-tal 
     - Német Hagyományápoló Egyesület  

Pünkösdi ünnepség hozzájárulása „-„ 100 eFt 
és ezzel egyidejűleg: 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat működési kiadási előirányzatán belül: 
      4.2. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre  

előirányzatát                            megemeli: 100 eFt-tal  
            - Német Hagyományápoló Egyesület  

Pünkösdi ünnepség hozzájárulása 100 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
353/2011./VI.27./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 
3.3. Helyi önkorm. kiegészítő támogatása előirányzatát               megemeli: 847 eFt-tal 

 - Vis maior támogatás  847 eFt 
és ezzel egyidejűleg  
7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát   megemeli:847 eFt-tal 
        (842541 Ár – és belvízvédelemmel összefüggő  
 tevékenységek szakfeladat) 
  -3. Dologi és egyéb folyó kiadások 847 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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354/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
- Dologi kiadási előirányzatát                                                             csökkenti       353 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg 
- Felhalmozási kiadási előirányzatát                                                   megemeli      353 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
355/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
- Dologi kiadási előirányzatát                                                             csökkenti       105 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg 
- Felhalmozási kiadási előirányzatát                                                   megemeli      105 eFt-tal    
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
356/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011.évi költségvetése: 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 200 eFt-al 
 - Egyéb bevétel 200 eFt 
 - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát megemeli 420 eFt-al 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Személyi juttatások előirányzatát  240 eFt-al 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  162 eFt-al 
 - Ellátottak juttatása  218 eFt-al 

- Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 
 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 100 eFt-al 
 - egyéb bevétel 100 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Az Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  100 eFt-al 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Öreg István általános iskola főigazgatója 
              Gubis Andrásné óvodák vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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357/2011./VI.27./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:                
              Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli:     13.848. eFt-al 
        Kiadási előirányzatán belül 
              Személyi juttatások előirányzatát megemeli                                    6.496. eFt-al 
              Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemeli                 1.729. eFt-al 
              Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                        2.797. eFt-al 
              Felhalmozási célú kiadások előirányzatát                                        2.826. eFt-al 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              OPSKK igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
358/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a következő saját hatáskörű 
előirányzat módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít, átcsoportosít: 
Előirányzat módosítás: 
Intézményi működési bevételek előirányzatát                                        megemeli  987 eFt 
Áfa visszatérülés  487 eFt 
Kamatbevétel       500 eFt 
Dologi kiadások előirányzatát  megemeli   987 eFt 
Átcsoportosítás:  
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz ÁHT-on kívülről  megemeli 1680 eFt 
(OFA – Munkaerőpiaci program; helytelen tervezés miatt) 
és ezzel egyidejűleg:  
Támogatásértékű működési bevétel  csökkenti 1680 eFt 
(OFA – Munkaerőpiaci program; helytelen tervezés miatt)  
Felelős: Siklósi István - polgármester 
              Kovács Edina - igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
359/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák nyári nyitva 
tartásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

Időszak Nyitva Zárva 
2011.06.13 – 2011.07.04-ig Luther u. óvoda   
2011.06.13 – 2011.07.15-ig Mátyás kir. u. óvoda 

Kálvin u. óvoda  
Kodály u. óvoda 
Kinizsi u. óvoda 

2011.07.18 – 2011.08.19-ig Kodály u. óvoda 
 

Luther u. óvoda 
Kálvin u. óvoda  
Mátyás kir. u. óvoda 
Kinizsi u. óvoda 

2011.06.13 – 2011.08.12-ig Bélmegyeri óvoda  
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2011.08.15 – 2011.08.31-ig  Bélmegyeri óvoda  
Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári nyitva, illetve zárva tartásáról 
legkésőbb 2011. június 30-ig a szülőket tájékoztassa. 
Felelős: Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: 2011. június 30. 
 
 
360/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI 
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak 
módosítását, az alábbiak szerint: 
1. A Társulási Megállapodás preambuluma kiegészül a következő szöveggel: „ A Társulás 

az ivóvízminőség-javító program során elsősorban a Társulásban tagként résztvevő 
Önkormányzatok képviseletét látja el és a projekt lebonyolítójaként működik közre. A 
Társulás, mint önálló jogi személy, a projekt lebonyolítása során nem törekszik önálló 
vagyon megszerzésére, a projekttel összefüggő önerő és pályázati források közvetlenül a 
tag Önkormányzatok forrásait érintik és gyarapítják, a projekt során létrejövő vagyon 
közvetlenül a tag Önkormányzatot illeti az Önkormányzatok közötti külön megállapodás 
szerint.”  

2. A Társulási Megállapodás I.1. második francia bekezdése törlésre kerül, kivéve annak 
utolsó mondata, vagyis: " A társulás működésére a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."  

3. Kiegészül a Társulási Megállapodás I.4. pontja azzal, hogy: "A Társulás a benyújtandó 
pályázatot az együttműködő önkormányzatok nevében és képviseletében, a pályázati 
felhívásban megjelölt 951-es szervezeti kódszámon nyújtja be. A Társulás törvényes 
képviselője a jelen társulási megállapodásban foglalt keretek között jogosult 
nyilatkozatot tenni a tag önkormányzatok pályázata ügyében " 

4. A Társulási Megállapodás VI fejezete, a Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás címszó 
alatt a következők szerint módosul: 

a. Törlésre kerül a Társulás vagyonára vonatkozó VI.1.1.-ban foglalt szövegezés, 
helyette az alábbi szöveg kerül elfogadásra: " A projekt során megvalósuló 
viziközművek (vagyon) - az egyes települések beruházásában megvalósuló 
műszakilag elkülönült rendszerek kivételével- a tag önkormányzatok közös 
tulajdonába kerülnek. A közös tulajdonban lévő vagyon olyan arányban illeti 
meg eszmei hányad szerint az egyes önkormányzatokat, ahogyan a megfizetett 
önerők egymáshoz aránylanak." 

b. Törlésre kerül a VI.1.2. szövegrész, helyette az alábbi szövegezést fogadják el a 
felek: " A társulásban résztvevő tag önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a meglévő, de a beruházással érintett viziközmű rendszerükhöz hozzáépüljön a 
projekt által megvalósítani tervezett beruházás.  

c. Törlésre kerül a külső pénzforrásra vonatkozó VI.2.1. rész.  
d. Törlésre kerül az önerőre vonatkozó VI.2.3.1. pont, helyette a következő 

szövegezés kerül felvételre: "A Tag önkormányzatok kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a projekt finanszírozásához szükséges önerőt biztosítják, egyben 
ennek összegyűjtésére, beszedésére felhatalmazzák a Társulást. A Tag 
önkormányzatok felhatalmazzák arra is a Társulást, hogy az önerőhöz igénybe 
vehető vagy azt kiváltó támogatások pályázása, ill. ilyen források lehívása 
ügyében eljárjon" 

e. Törlésre kerül a belföldi és nemzetközi támogatások VI.2.4. fejezet teljes 
egészében. 
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5. A Társulási Megállapodás VIII.2.3.6. pontjának bevezető részéből törlésre kerül „a 
Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán túl” szövegrész, miután az 
ellentétes a társulásokról szóló törvény rendelkezéseivel. Ezen felül törlésre kerül ezen 
rész c) alpontja. 

6. A Társulási Megállapodás IX. 1. és 2. alpontjában szereplő Társulásra vonatkozó 
hivatkozás helyébe a Tag önkormányzatok szöveg kerül.  

7. Módosul a Társulási Megállapodás VIII. 3.2.1 pontja, mely szerint az Elnökség évente 
nem minimum 6 alkalommal, hanem évente minimum két alkalommal tart ülést. 

8. A Társulási Megállapodás XI.1. pontjának első mondata utáni szövegrész törlésre kerül. 
9. A Társulási Megállapodás szövegében a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 

elnevezés alatt, mindenkor annak jogutód szervét kell feltüntetni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
361/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete sürgősséggel dönt arról, hogy a 
Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 
kódszámú pályázat második fordulójára. 
 
 
362/2011./VI.27./sz. határozat: 
1. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Közép-Békési 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú 
pályázati konstrukció második fordulójára nettó 18 173 831 246 Ft beruházási összeggel. 

2. Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára. 
3. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a 

társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi 
finanszírozásához szükséges 3 961 582 798 Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő 
Alap támogatást is, a rá eső összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint.  

Település 
Önrész összesen 

(Ft) 
Önerő Alap 
támogatás 

Önkormányzati 
saját forrás 

Almáskamrás 13 622 297  Ft 11 426 199  Ft 2 196 098  Ft 
Békés 298 736 496  Ft 251 540 235 Ft 47 196 261 Ft 
Békéscsaba 1 094 446 173 Ft 704 627 777 Ft 389 818 396 Ft 
Bélmegyer 15 013 863 Ft 12 651 904  Ft 2 361 959 Ft 
Bucsa 134 901 582 Ft 110 712 008  Ft 24 189 574 Ft 
Csabaszabadi 4 513 863 Ft 3 315 761 Ft 1 198 102  Ft 
Csanádapáca 35 917 535Ft 26 845 540 Ft 9 071 995  Ft 
Csárdaszállás 6 682 429  Ft 5 628 241 Ft 1 054 188  Ft 
Csorvás 58 591 319  Ft 43 649 029  Ft 14 942 290 Ft 
Dévaványa 116 575 713  Ft 98 167 691 Ft 18 408 022 Ft 
Doboz 64 709 076  Ft 41 695 300 Ft 23 013 776 Ft 
Ecsegfalva 148 645 230 Ft 120 853 740  Ft 27 791 490 Ft 
Füzesgyarmat 165 049 965 Ft 138 162 645 Ft 26 887 320  Ft 
Gerendás 47 934 142  Ft 34 341 931  Ft 13 592 211  Ft 
Geszt 21 289 805  Ft 18 096 334 Ft 3 193 471  Ft 
Gyomaendrőd 187 091 899 Ft 157 550 752 Ft 29 541 147 Ft 
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Gyula-Városerdő 9 249 848  Ft 5 761 964 Ft 3 487 884 Ft 
Kamut 14 630 192  Ft 12 319 953 Ft 2 310 239 Ft 
Kertészsziget 30 598 092 Ft 24 867 345 Ft 5 730 747 Ft 
Kétegyháza 52 791 629 Ft 39 135 207 Ft 13 656 422 Ft 
Kétsoprony 13 976 126 Ft 10 383 570 Ft 3 592 556 Ft 
Körösladány 114 772 879  Ft 96 640 002 Ft 18 132 877 Ft 
Köröstarcsa 34 811 356 Ft 29 319 038 Ft 5 492 318 Ft 
Körösújfalu 6 272 249 Ft 5 285 096 Ft 987 153 Ft 
Kötegyán 18 970 210 Ft 15 977 292 Ft 2 992 918 Ft 
Lőkösháza 39 018 788 Ft 24 704 056 Ft 14 314 732 Ft 
Medgyesbodzás 13 538 806 Ft 11 382 681 Ft 2 156 125 Ft 
Méhkerék 34 641 659 Ft 29 169 549 Ft 5 472 110 Ft 
Mezőberény 145 036 391 Ft 122 133 497 Ft 22 902 894 Ft 
Mezőgyán 103 616 565  Ft 85 216 200 Ft 18 400 365 Ft 
Murony 17 509 649  Ft 14 744 276 Ft 2 765 373 Ft 
Nagykamarás 26 675 675 Ft 22 378 835 Ft 4 296 840 Ft 
Okány 33 509 335 Ft 28 235 628 Ft 5 273 707 Ft 
Pusztaottlaka 6 618 774 Ft 5 510 662 Ft 1 108 112 Ft 
Sarkad 151 024 905 Ft 127 182 840 Ft 23 842 065 Ft 
Sarkadkeresztúr 20 174 596  Ft 16 997 370 Ft 3 177 226  Ft 
Szabadkígyós 37 437 198 Ft 24 105 308 Ft 13 331 890 Ft 
Szeghalom 302 195 730 Ft 250 458 167  Ft 51 737 563 Ft 
Tarhos 11 335 100 Ft 9 545 793 Ft 1 789 307 Ft 
Telekgerendás 19 677 641 Ft 12 670 578 Ft 7 007 063 Ft 
Újiráz 32 604 095 Ft 25 925 841 Ft 6 678 254 Ft 
Újszalonta 1 515 146 Ft 1 277 949 Ft 237 197 Ft 
Vésztő 93 430 980 Ft 78 709 214 Ft 14 721 766 Ft 
Zsadány 162 227 797 Ft 133 304 739 Ft 28 923 058 Ft 
Összesen 3 961 582 798 Ft    3 042 607 737 Ft 918 975 061 Ft 

4. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás 
nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani. 

5. A Projektre és a településre vonatkozó tervezett finanszírozási források és várható 
ütemezésük: 

A projekt finanszírozási terve - Mezőberény 2012 2013 2014 2015 Összesen
EU támogatás (KEOP) 8 435 892 253 021 530 183 537 192 220 070 445 214 684
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP) 1 488 687 44 650 858 32 388 916 38 836 78 567 297
EU Önerő Alap támogatás 2 314 176 69 410 119 50 348 832 60 371 122 133 497
Önerő 1 488 323 12 518 829 8 885 088 10 654 22 902 894
Hitel 0 0 0 0 0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás) 0 0 0 0 0
Összesen 13 727 078 379 601 337 275 160 028 329 930 668 818 373
ÁFA 3 431 769 94 900 334 68 790 007 82 482 167 204 593
Mindösszesen 17 158 847 474 501 672 343 950 035 412 412 836 022 966  

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
363/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közterületen történő szeszesital 
fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet további tárgyalásra 
alkalmasnak tartja, egyeztetések, pontosítások után kéri azt még 2011-ben előterjeszteni. 
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Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: legkésőbb 2011. decemberi testületi ülés 
 
 
364/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békési 
Rendőrkapitányság által 2011. szeptember 17-én megrendezendő „Közlekedésbiztonsági 
Nap” lebonyolításához térítésmentesen biztosítja a Piactér, illetve a Vásárcsarnok használatát. 
A rendezvényt anyagilag is támogatja 80.000,- Ft összeggel, melynek forrásaként az általános 
tartalékot jelöli meg. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § szerint a 
kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadás kötelezettséget a 
felhasználást követő 30 naptári napon belül, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kell 
teljesíteni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
365/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvben egyetért egy önkormányzati 
cég alapításával. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a 2011. augusztusi 
testületi ülésre az alapítandó cég alapdokumentumait előkészítse, valamint további 
tárgyalásokat folytasson mezőberényi vállalkozókkal a közös cég alapításának 
részletkérdéseiről, továbbá a működés részleteit  terjessze be. 
Az alapdokumentumok előkészítéséhez cégjogász munkájának igénybevételéhez maximum 
250.000,- Ft + ÁFA, azaz 313.000,- Ft költséget engedélyez az általános tartalék terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
366/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a DÉMÁSZ PRIMAVILL 
Hálózatszerelő Kft. a Mezőberény, Békési u. 3. sz. alatti ingatlan térvilágítási lámpatesteknek 
a Közvilágítási hálózatra csatlakoztatása tervezési és kivitelezési költségeit 472.000,- Ft + 
ÁFA, azaz 590.000,-Ft összegben, melynek forrásaként az általános tartalékot jelöli meg. 
Megbízza Siklósi István polgármestert a villanyszerelési munkálatok megrendelésével. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
367/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békési úti 3. sz. 
alatti térvilágítás tekintetében a felelősség kiderítésére vizsgálatot rendel el. Vizsgálni kell, 
hogy kiket és miben terhel felelősség a 4/6-os helyrajzi számú ingatlanból kivett – de a 
Földhivatalnál még nem bejegyzett – 4/8-as ingatlanon megvalósult térvilágítás miért nem a 
közvilágítási hálózatra került bekötésre. A vizsgálat indoka, hogy ezzel anyagi kárt okoztak az 
önkormányzatnak. 
A vizsgálathoz – szükség esetén – szakértő munkájának igénybevételére is felhatalmazást kap 
a polgármester. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. szeptemberi testületi ülés 
 
 
368/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az épített örökség helyi 
értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló 
25/2003. (XII.22.) MŐK sz. rendelete, valamint a helyi építési szabályzatáról szóló 
11/2005.(II.28.) MÖK. sz. rendelete 3 számú függelékének felülvizsgálatával. Felkéri 
Mezőberény Város Főépítészét, hogy a képviselő-testületi tagok javaslatainak 
figyelembevételével készítsen előterjesztést 2011. októberi képviselő-testületi ülésre a fenti 
rendelet módosítására. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Kmetykó János főépítész 
Határidő: 2011. októberi testületi ülés 
 
 
369/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottság által 
hozott 71/2011.(III.7.), 89/2011.(III.7.) és a 97/2011.(III.7.) sz. határozatokat tudomásul veszi, 
az abban foglalt alapítványi támogatásokat jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Baji Mihály jegyzőt, hogy a határozatról a Békés 
Megyei Kormányhivatal Törvényességi főosztályát tájékoztassa. 
Felelős: Körösi Mihály OKB elnök 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
370/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem tudja biztosítani a fedezetet a 
Piknik Park (Mezőberény, Tessedik tér 1. sz.) bitumenes pályájának felújítására. A pálya 
mellett kosárlabda palánkok felállítására legfeljebb bruttó 250.000,- Ft összeget biztosít az 
általános tartalék terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
371/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberény Kötvényből rulírozó jelleggel 100 millió 
forint támogatást megelőlegező keret biztosítását kéri a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-től. 
A támogatást megelőlegező keret a támogatás rész megérkezését követően kerül feltöltésre. 
Az igénybevétel az alábbi felújítási, felhalmozási célokra történik: 
- Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER. Térségi civil fejlesztő központok kialakítása: 

Civil központ kialakítása Mezőberényben. Nettó 17453346 Ft, azaz Tizenhétmillió-  
négyszázötvenháromezer-háromszáznegyvenhat forint. 

    A beruházás 100%-ban utófinanszírozott. 
 - Turisztikai tevékenységek ösztönzése: Hosszú-tó rehabilitációja és környezetének 

kialakítása: Nettó 28593500 Ft, azaz Huszonnyolcmillió-ötszázkilecvenháromezer-ötszáz 
forint. 

   A beruházás 100%-ban utófinanszírozott. 



119 

- A Városkép javítása a lakosság identitás tudatának növelése érdekében Mezőberényben 
DAOP.5.1..2/B-09-2009.0012: Pályázati támogatás összege: 81845483 Ft - ebből 38376222 
Ft pénzügyi teljesítése már megtörtént, aktuális összeg: 43469261 Ft. azaz 
Negyvenhárommillió-négyszázhatvankilencezer-kettőszázhatvanegy forint. 

   A beruházás 100%-ban utófinanszírozott. 
-KEOP-4.2.0./B/09-2009-0046:Geotermikus energia felhasználására pály. 

Pályázati támogatás összege: 266921 e Ft, azaz Kettőszázhatvanhatmillió-
kilencszázhuszonegyezer forint. A beruházás 100%-ban utófinanszírozott. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
372/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, 4.2. Működési célú pénzeszköz átadások, 
    - 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt előirányzatát             csökkenti: „-„ 1759 eFt-tal 
    - 842155 szakf. Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin.  
       előirányzatát                                                                                csökkenti: „-„ 2144 eFt-tal 
    (XV. Berény Napok program költségei) 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, IV. Pénzforgalom nélküli kiadások, 
     IV./2. Általános tartalékállomány előirányzatát                           csökkenti: „-„ 2100 eFt-tal 
     (XV. Berény Napok program költségei) 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ működési kiadási előirányzatán belül: 
    3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát                            megemeli:      6003 eFt-tal 
     (XV. Berény Napok program költségei) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
373/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, IV. Pénzforgalom nélküli kiadások, 
     IV.2. Általános tartalékállomány előirányzatát                                csökkenti: „-„ 58 eFt-tal 
     (A vezetői megbízás visszavonása jogellenességének megállapítására 
       vonatkozó bírósági ügy költségeire) 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ működési kiadási előirányzatán belül: 
    3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát                               megemeli:       58 eFt-tal 
     (A vezetői megbízás visszavonása jogellenességének megállapítására  
       vonatkozó bírósági ügy  költségeire) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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374/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, IV. Pénzforgalom nélküli kiadások, 
     IV./2. Általános tartalékállomány előirányzatát                            csökkenti: „-„  200 eFt-tal 
     (Mezőberényi Mazsorett Együttes Európa Bajnokságra történő kiutazásának költségeire.) 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ működési kiadási előirányzatán belül: 
     3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát                           megemeli:       200  eFt-tal 
    (Mezőberényi Mazsorett Együttes Európa Bajnokságra történő kiutazásának költségeire.) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
375/2011./VI.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 168/2011.(III.28.)sz. határozatát a 
2011. július 1-i hatállyal alábbiak szerint módosítja (módosítások vastag, dőlt betűvel szedve): 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán-fürdő belépő jegyeinek, 
bérleteinek 2011. évi szezonnyitástól érvényes díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
    a) Felnőtt napi jegy                             750 Ft  
    b) Felnőtt  kedvezményes jegy  16-19 óráig            500 Ft  
    c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig             300 Ft  
    d) Diák, nyugdíjas napi jegy               550 Ft  
    e) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig      400 Ft  
    f) Felnőtt úszójegy                 400 Ft  
    g) Diák, nyugdíjas úszójegy                350 Ft  
    h) Termáljegy 9,30 -12 óráig      450 Ft 
Bérletek:      
    a) Havi felnőtt bérlet                     15.000 Ft  
    b) Havi diák, nyugdíjas bérlet                                                  12.000 Ft 
    c) 10 alkalomra szóló felnőtt bérlet          6.500 Ft  
    d) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet         4.500 Ft  
    e) 10  alkalomra szóló úszóbérlet           3.500 Ft  
        (felnőtt, diák, nyugdíjas)  
Csoportos belépő 10 fő felett:  
Szervezett rendezvények esetén: iskolák, üdülő csoportok, versenyek,  
edzőtáborok, külföldi -kivéve a testvérvárosi, amely ingyenes–  
delegációk, stb.  napi (egységesen a strand nyitva tartás idejében)          500 Ft/fő                         
Helyi oktatási intézményi jegyárak: 9,30 -12 óráig (óvoda, iskola, gimnázium) 
osztályok és csoportok tanórák, óvodai foglakozás  keretében szervezett  
úszásoktatása ingyenes, egyéb esetekben:                                                              250 Ft/fő.                     
Diákjegyet és bérletet kizárólag nappali tagozaton tanuló válthat. Nyugdíjas kedvezményt a 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők vehetik igénybe.  
Nagycsaládosok számára kedvezményes belépő: (csak napi jegy) 
5 fő (2 felnőtt + 3 gyermekig, 14 év felett diák igazolvány 
                                   bemutatása kötelező)    1.800,-Ft 

további gyermek        200,-Ft/fő 
A kedvezmény kizárólag a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által kiadott plasztik 
kártyával rendelkezők, az azon szereplő személyek után vehetik igénybe.  
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A díjak az ÁFA - t tartalmazzák. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Józsefet, a Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatóját, hogy a vízhez szoktatáshoz, az úszásoktatáshoz és a vizi-fittness  tevékenységhez 
kapcsolódó használatra vonatkozó egyedi megállapodásokat megkösse, illetve felkéri, hogy az 
árak alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelős: Fekete József intézményvezető  
Határidő: értelem szerint  
 
 
376/2011.(VI.27.)sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kormányos Ferenc Mezőberény, 
Liget tér 1-3. szám alatti lakos, bérlő kérelmét –bérleti díjból 10% engedmény kérése- 
elutasítja. A Képviselő-testület a ligetben lévő önkormányzati lakásba a Madarak Házából 
átvezeti az internet szolgáltatást.  
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
377/2011.(VI.27.)sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mezőberényért” 
kitüntetés adományozásáról szóló, 32/2004 (XI.29.) MÖK számú rendelete 
41/1997.(XI.24.)MÖK sz. rendelettel módosított 25/1997.(VI.23/)MÖK számú rendelet 4. § 
/1/ bek.- alapján tartandó titkos szavazáshoz a szavazólapra Nagy Ferenc jelölt neve 
felkerüljön. 
 
 
378/2011.(VI.27.)sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. évben a „Mezőberényért” 
kitüntetést Nagy Ferencnek adományozza. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kitüntetés adományozásával kapcsolatos teendőket végezze 
el.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. október 23. 
 
 
 
379/2011.(VI.27.)sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb 
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó 
társulati csatornán I. ütem” című DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú kiemelt projekt 
megvalósításához szükséges komplett kivitelezési tervdokumentáció (111/2011 ikt.sz.-ú 
árajánlat) elkészítésével a Duplex Kft.-t (5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 149.) bízza meg, 
melynek fedezetét – 4.500.000, Ft- + ÁFA = 5.625.000,- Ft – a 2011. évi költségvetése 
terhére biztosítja, és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
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380/2011.(VI.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Informatikai 
infrastruktúra fejlesztése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben” 
című TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges 
40.000,- Ft-os önrészt a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
381/2011.(VI.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Operatív 
Program (DAOP) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” című 
DAOP-3.1.1/B-11 pályázati kiírást támogatja és azon részt kíván venni. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
382/2011.(VI.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-alföldi Operatív Program 
(DAOP) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” című DAOP-
3.1.1/B-11 pályázati kiírásra benyújtandó Vásártér – Zrínyi – Mátyás –Thököly utcák 
szélesítése és burkolat megerősítése pályázathoz szükséges engedélyezési tervek 
elkészítésével a Körös-Road Kft.-t (5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 5. sz. I. em. 7.sz.) bízza 
meg, melynek fedezetét – 1.800.000, Ft- + ÁFA = 2.250.000,- Ft – a 2011. évi költségvetése  
terhére biztosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés 
aláírására 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
383/2011.(VI.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Operatív 
Program (DAOP) „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban” című DAOP-
3.1.2/A-11 pályázati kiírást támogatja és azon részt kíván venni. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
384/2011.(VI.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-alföldi Operatív Program 
(DAOP) „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban” című DAOP-3.1.2/A-
11 kiírásra benyújtandó a  pályázathoz szükséges Petőfi utcán (Főnix orvosi rendelőtől a 
Kálvin térig) lévő kerékpárút felújításának, valamint a Köröstarcsai út - Kinizsi utca 
kereszteződésétől a Körtöltésig új kerékpárút engedélyezési tervének elkészítésével a Körös-
Road Kft.-t (5650Mezőberény, Petőfi S. u. 5. sz. I. em. 7.sz.) bízza meg, melynek fedezetét – 
2.500.000,- Ft- + ÁFA = 3.125.000,- Ft – a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja és 
felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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385/2011.(VI.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-alföldi Operatív Program 
(DAOP) „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban” című DAOP-3.1.2/A-
11 kiírásra benyújtandó a  pályázathoz szükséges Kálvin tér – Vasút utca – Vasút állomásig 
vezető kerékpárút építési engedélyezési tervének elkészítésével a Nagy és Társai Bt.-t 
(5650Mezőberény, Fő út 7. sz.) bízza meg, melynek fedezetét – 680.000,- Ft- + ÁFA = 
850.000,- Ft – a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja és felhatalmazza Siklósi István 
polgármester urat a vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
386/2011.(VI.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3380/2011. számon iktatott 
megkeresést, ingatlan (1681/1 hrsz. ½ része) eladási ajánlatot elutasítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Értesítésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2011.(VI.28.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007.(VI.19.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. módosításáról 
 
 

*** 
 
 
387/2011.(VII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1.) Kerékpárút hálózat fejlesztése Mezőberényben DAOP-3.1.2/A-11 pályázat benyújtása 
2.) Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
3.) Geotermikus energia beruházással kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás) 
4.) Együttműködés az aradi vízátvezetésre vonatkozó pályázat elfogadásához 
5.) Fürdő belépővel kapcsolatos határozat módosítása (szóbeli előterjesztés) 
6.) Óvodaátadással kapcsolatos telekalakítás 
 
 
388/2011.(VII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a 383/2011.(VI.27.)sz. 
határozatát. 
 
 
389/2011.(VII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Operatív 
Program (DAOP) „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban” című DAOP-
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3.1.2/A-11 pályázati kiírást támogatja, azon részt kíván venni, és a 2011. októberi benyújtási 
határidőre kívánja pályázatát benyújtani. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a NIF Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., 
valamint a KKK képviselőivel a konzorciumi beadás lehetőségéről.  
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
390/2011.(VII.25.)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: 
         - Felhalmozási bevételek: 
            - 3. Egyéb bevételek-3. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek, 

TIOP.1.1.1.07/1  A pedagógiai módszertani reformot támogató  
informatikai  infrastruktúra fejlesztése: 
853000 szakfeladat előirányzatát          megemeli:    49036 eFt-tal 

ezzel egyidejűleg 
7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások előirányzatán belül: 

853000 szakf. TIOP.1.1.1.07/1  A pedagógiai módszertani reformot, támogató 
informatikai infrastruktúra fejlesztése: előirányzatát             megemeli:    46154 eFt-tal 

7-5cím:PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
853000 szakf. 

            1. Személyi juttatások előirányzatát                                        megemeli:     1840 eFt-tal 
            2. Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát                         megemeli:       447 eFt-tal 
            3. Dologi kiadások előirányzatát                                             megemeli:       595 eFt-tal 
Felelős:    Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
391/2011.(VII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011.évi költségvetése: 
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási I. Működési kiadások  
           előirányzatát                                                                        csökkenti:   „-„ 7701 eFt-tal 

 Ezen belül: 
 - I.1. Személyi juttatások előirányzata:                    „-„  4535 eFt 
 - I.2.Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:  „-„  1175 eFt 
 - I.3.Dologi kiadások előirányzata:                           „-„ 1991 eFt 

2.A. cím: Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 
         I.1. Működési bevételek előirányzatát                                  csökkenti:    „-„   547 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül:  
       IV. Pénzforgalom nélküli kiadások, 
       IV.2. Általános tartalék állomány előirányzatát                     megemeli:          7154 eFt-tal 
Az Összevont Óvodák engedélyezett dolgozói létszámát 2011.09.01-től 9 fővel csökkenti. 
(Éves statisztikai állományi létszám csökkenés: „-„ 3 fő) 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
392/2011.(VII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
     4. Egyéb működési bevételek előirányzatát   
     4.1.Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát    csökkenti: 930 eFt-tal 
     (Óvodáztatási támogatás 882119 szakf.)                                                       
és ezzel egyidejűleg 
7-3. cím PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
 3. Működési támogatások  
 3.5. Normatív kötött támogatások előirányzatát            megemeli:930eFt-tal 
        (Óvodáztatási támogatás 882119 szakf.)                                                       
Felelős: Siklósi István polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
393/2011.(VII.25.)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 

3. Működési támogatások 
3.1. Normatív hozzájárulások előirányzatát      csökkenti:”–„3731 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. kiadási előirányzatát csökkenti:”-„3731 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Dologi kiadások  „-„ 3731 eFt 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 

2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele 
2.3. Átengedett központi adók: SZJA bevétel előirányzatát     csökkenti „-„ 20 eFt- tal 

és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH.Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

IV.Pénzforgalom nélküli kiadás 
IV.2. Általánostartalék állomány előirányzatát     csökkenti:  „-„ 20 eFt-tal 

(A települési önkormányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
394/2011.(VII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
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7-3. cím. PH Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
           3. Egyéb felhalmozási bevételek -3. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek, 

TIOP.1.1.1.09/1  A pedagógiai módszertani reformot támogató  
informatikai  infrastruktúra fejlesztése: 
852000 szakfeladat előirányzatát          megemeli:    1 050 eFt-tal 

ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5. cím:PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

852000 szakf. TIOP.1.1.1.09/1  A pedagógiai módszertani reformot,támogató  
informatikai  infrastruktúra fejlesztése pály.:   

       - Személyi juttatások előirányzatát      827 eFt-tal 
 - Munkaadókat terhelő járulákok előirányzatát    223 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
395/2011.(VII.25.)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 

3. Működési támogatások 
3.5. Normatív kötött támogatások előirányzatát         megemeli: 3314 eFt-tal 

         (Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás) 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát      megemeli: 3314 eFt-tal 
 IV.2. Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalékállománya 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
396/2011.(VII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a geotermikus energia beruházással 
kapcsolatos szóbeli tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
 
397/2011.(VII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Aradi Vízátvezetésre vonatkozó 
Együttműködési Megállapodást elfogadja, az abban foglalt célok megvalósítását támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
398/2011.(VII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 375/2011./VI.27./sz. határozatát 
2011.07.26-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán-fürdő belépő jegyeinek, 
bérleteinek 2011. évi szezonnyitástól érvényes díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
    a) Felnőtt napi jegy                             750 Ft  
    b) Felnőtt  kedvezményes jegy  16-19 óráig            500 Ft  
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    c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig             300 Ft  
    d) Diák, nyugdíjas napi jegy               550 Ft  
    e) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig      400 Ft  
    f) Felnőtt úszójegy                 400 Ft 
    g) Diák, nyugdíjas úszójegy                350 Ft  
    h) Termáljegy 9,30 -12 óráig      450 Ft 
Bérletek:      
    a) Havi felnőtt bérlet                     15.000 Ft  
    b) Havi diák, nyugdíjas bérlet                                                  12.000 Ft 
    c) 10 alkalomra szóló felnőtt bérlet          6.500 Ft  
    d) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet         4.500 Ft  
    e) 10  alkalomra szóló úszóbérlet           3.500 Ft  
        (felnőtt, diák, nyugdíjas)  
Csoportos belépő 10 fő felett:  
Szervezett rendezvények esetén: iskolák, üdülő csoportok, versenyek,  
edzőtáborok, külföldi -kivéve a testvérvárosi, amely ingyenes–  
delegációk, stb.  napi (egységesen a strand nyitva tartás idejében)          500 Ft/fő  
Helyi oktatási intézményi jegyárak: 9,30 -12 óráig (óvoda, iskola, gimnázium) 
osztályok és csoportok tanórák, óvodai foglakozás  keretében szervezett  
úszásoktatása ingyenes, egyéb esetekben:                                                              250 Ft/fő.  
Amennyiben a gyermeket úszásoktatásra kísérő személy nem fürdik, úgy belépése díjtalan.  
Diákjegyet és bérletet kizárólag nappali tagozaton tanuló válthat. Nyugdíjas kedvezményt a 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők vehetik igénybe.  
Nagycsaládosok számára kedvezményes belépő: (csak napi jegy) 
5 fő (2 felnőtt + 3 gyermekig, 14 év felett diákigazolvány  
                                        bemutatása kötelező)   1.800,-Ft 

további gyermek        200,-Ft/fő 
A kedvezmény kizárólag a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által kiadott plasztik 
kártyával rendelkezők, az azon szereplő személyek után vehetik igénybe.  
A díjak az ÁFA - t tartalmazzák. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Józsefet, a Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatóját, hogy a vízhez szoktatáshoz, az úszásoktatáshoz és a vizi-fittness  tevékenységhez 
kapcsolódó használatra vonatkozó egyedi megállapodásokat megkösse, illetve felkéri, hogy az 
árak alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelős: Fekete József intézményvezető  
Határidő: értelem szerint  
 
 
 
399/2011.(VII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a FÖLD MÉRNÖK Bt. által 21/2011 
munkaszámon elkészített változási vázrajz szerinti telekalakítással egyetért, a vázrajz szerinti 
telekalakítást elfogadja.  
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján 
forgalomképtelen törzsvagyonként nyilvántartott 1062 hrsz.-ú közterületből (Munkácsy utca) 
17 m2 –t a megosztást követően a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba történő 
áthelyezésével egyetért. Az átvezetéséről a vagyonrendelet soron következő módosításakor 
intézkedik.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
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Határidő: a telekalakítás intézkedésre azonnal 
     átvezetés a vagyonrendelet módosításakor 
 
 

*** 
 
 
400/2011.(VIII.05.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1.) Geotermikus-energia program 
2.) Egyéb bejelentés 

- Együttműködési szándéknyilatkozat a Mezőberényben tervezett tűzoltóőrs 
létrehozásával kapcsolatban 

- Emléklapok adása civil szervezetek, testvérvárosok részére 
- Hosszútó beruházás 
- Népszavában megjelent cikk 
- Kisajátítás (NIF) 
- XV. Berényi Napok 

 
 
401/2011.(VIII.05.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Geotermikus energia hasznosítás 
Mezőberényben” pályázat keretében a 300 m-es továbbfúrást megkívánja valósítani. 
Felhatalmazza a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a beruházás további megvalósítása 
érdekében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását készítse el. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
402/2011.(VIII.05.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
egy, Mezőberényben megalakításra kerülő tűzoltó őrssel kapcsolatos együttműködési 
szándéknyilatkozatot aláírjon. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
403/2011.(VIII.05.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az önkormányzat nevében emléklapokat adjon át az augusztus hónapban megrendezésre 
kerülő 
- Német Hagyományápoló Egyesület megalakulásuk 20 éves évfordulójára,  
- Baráti Egylet Mezőberényért megalakulásának 25. évfordulója alkalmából, 
- a XV. Berényi Napok rendezvényről a külföldi testvérvárosoknak. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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404/2011.(VIII.05.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a vasúti beruházás, felüljáró 
kialakítással kapcsolatos, NIF kisajátítás 2011. 08. 04-i állapotáról adott tájékoztatást 
tudomásul vette.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

*** 
 
 
405/2011.(VIII.12.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1.) „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” című pályázat kiegészítő munkálataira 

irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása 
2.) Egyéb bejelentés 
 
 
406/2011.(VIII.12.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezőberényben” című pályázat kiegészítő munkálataira irányuló hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás nyerteseként az AQUAPLUS Kft., (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) 
vállalkozást hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás nettó értéke: 29.000.000,-Ft. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 

*** 
 
 
407/2011.(VIII.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 138/2011./III.07./sz, 151/2011.(III.28.)sz., 

185/2011./IV.06./sz., 192/2011./IV.06./sz., 196/2011./IV.06./sz., 215/2011.(IV.26.)sz, 
220/2011./IV.26./sz.,  221/2011./IV.26./sz., 222/2011./IV.26./sz, 223/2011./IV.26./sz., 
224/2011./IV.26./sz., 227/2011./IV.26./sz., 228/2011./IV.26./sz., 229/2011./IV.26./sz., 
230/2011./IV.26./sz., 231/2011./IV.26./sz., 261/2011.(V.16.)sz., 271/2011./V.30./sz., 
283/2011./V.30./sz., 286/2011./V.30./sz., 287/2011./V.30./sz., 288/2011./V.30./sz., 
289/2011./V.30./sz., 290/2011./V.30./sz., 291/2011./V.30./sz., 292/2011./V.30./sz., 
293/2011./V.30./sz., 294/2011./V.30./sz., 295/2011./V.30./sz., 296/2011./V.30./sz., 
298/2011./V.30./sz., 310/2011.(V.30.)sz., 314/2011.(VI.17.)sz., 315/2011.(VI.17.)sz., 
316/2011.(VI.17.)sz., 321/2011./VI.27./sz,  322/2011./VI.27./sz., 323/2011./VI.27./sz., 
324/2011./VI.27./sz., 325/2011./VI.27./sz., 326/2011./VI.27./sz., 327/2011./VI.27./sz., 
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328/2011./VI.27./sz., 329/2011./VI.27./sz, 331/2011./VI.27./.sz., 332/2011./VI.27./sz., 
333/2011./VI.27./sz., 334/2011./VI.27./sz., 335/2011./VI.27./sz., 339/2011./VI.27./sz., 
340/2011./VI.27./sz., 341/2011./VI.27./sz., 342/2011./VI.27./sz., 343/2011./VI.27./sz., 
344/2011./VI.27./sz., 345/2011./VI.27./sz., 346/2011./VI.27./sz., 347/2011./VI.27./sz., 
348/2011./VI.27./sz., 349/2011./VI.27./sz,  350/2011./VI.27./sz., 351/2011./VI.27./sz., 
352/2011./VI.27./sz., 353/2011./VI.27./sz., 354/2011./VI.27./sz., 355/2011./VI.27./sz., 
356/2011./VI.27./sz., 357/2011./VI.27./sz., 358/2011./VI.27./sz., 360/2011./VI.27./sz., 
362/2011./VI.27./sz., 364/2011./VI.27./sz., 369/2011./VI.27./sz., 370/2011./VI.27./sz., 
371/2011./VI.27./sz., 372/2011./VI.27./sz., 373/2011./VI.27./sz., 374/2011./VI.27./sz., 
375/2011./VI.27./sz, 376/2011.(VI.27.)sz, 379/2011.(VI.27.)sz., 380/2011.(VI.27.)sz., 
382/2011.(VI.27.)sz, 384/2011.(VI.27.)sz., 385/2011.(VI.27.)sz., 386/2011.(VI.27.)sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Kálmán Fürdő fejlesztése (244/2011.(V.26.) sz. határozat) 
II/3. Intézményi SZMSZ-ek módosítása  (330/2011.(VI.27.)sz. határozat) 
II/4. A Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola dokumentumainak, az 

óvodával kötött együttműködési megállapodásnak a módosítása, az Intézményi 
Minőségirányítási Program értékelése 2010-2011. tanévben (265/2011.(V.30.)sz. hat.) 

II/5. Szociális földprogrammal kapcsolatos döntés 
II/6. Mezőberény Város Nemzetközi Kapcsolatok koncepció elfogadása 
II/7.Helyi beruházás és munkahelyteremtés lehetőségei (2010-2014) (282/2011.(V.30.) sz. 

határozat) 
II/8. Az Összevont Óvodák dokumentumainak (SZMSZ, Nevelési program, Házirend, 

IMIP) módosítása (265/2011.(V.30.) sz. határozat)  
      II/9. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről:  

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

III./ Beszámoló Mezőberény Város 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
       III/1. Létszámváltozás Muronyi Községi Önkormányzat óvodájának, iskolájának 
                tagintézménnyé válása 
       III/2. Létszámcsökkentés, létszámcsökkentési pályázati igénybejelentés 
       III/3. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (4db) 
       III/4. Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének 
                módosítása 
       III/5. Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi Költségvetésének I. félévi 
                teljesítéséről 
IV./ Levéve napirendről    (Kulturális koncepció elfogadása)     
 V./ Bejelentések 

V/1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011.(III.29.) MÖK számú rendelet 
módosítása 

V/2. Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése 
V/3. Fekete József intézményvezető kérelme 
V/4. „Új Világ” Közhasznú Egyesület kérelme 
V/5. Tízváros Alapítvány kérése 
V/6. Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete kérelme 
V/7. Vöröskereszt Mezőberényi Szervezete kérése 
V/8. Magyar Nemzetőrség Békés Megyei Közhasznú Szervezetének szándéknyilatkozata 
V/9. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
V/10. A Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
V/11. A református templom tornyának felújítása 
V/12. Gépkocsi vásárlás 
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V/13. Mezőberény Város által adható egyéb díjak alapítása és adományozása rendjéről 
szóló rendelet tervezet megalkotása 

V/14. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) számú 
rendelet módosítása 

V/15. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, illetve a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
előirányzat rendezése, a Muronyi tagintézményekkel kapcsolatosan 

V/16. Békés Megye területrendezési tervének módosítása 
V/17. Természeti értékek védelme 
V/18. Baráti Egylet Mezőberényért kérelme 
V/19. Mezőberényi Football Club támogatási kérelme 
V/20. A CKÖ Városi rendezvények támogatás lemondása 
V/21. Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel vállalkozási szerződések 
V/22. Berényi Kábel-Tv Szövetkezet – SzűcsNet Kft. szolgáltató váltás 
V/23. Egyéb bejelentés 
          - ÉTA Szövetség kérése 

VI./ Zárt ülés 
VI/1. Közvilágítás bővítése 
VI/2. Járdafelújítás 2011. 
VI/3. Egyéb bejelentés 

 
 
408/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. június 27-i zárt ülés, valamint 
a július 25-i, augusztus 5-i, valamint az augusztus 12-i rendkívüli testületi ülésen hozott 
határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
409/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
410/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 138/2011./III.07./sz, 
151/2011.(III.28.)sz., 185/2011./IV.06./sz., 192/2011./IV.06./sz., 196/2011./IV.06./sz., 
215/2011.(IV.26.)sz, 220/2011./IV.26./sz.,  221/2011./IV.26./sz., 222/2011./IV.26./sz, 
223/2011./IV.26./sz., 224/2011./IV.26./sz., 227/2011./IV.26./sz., 228/2011./IV.26./sz., 
229/2011./IV.26./sz., 230/2011./IV.26./sz., 231/2011./IV.26./sz., 261/2011.(V.16.)sz., 
271/2011./V.30./sz., 283/2011./V.30./sz., 286/2011./V.30./sz., 287/2011./V.30./sz., 
288/2011./V.30./sz., 289/2011./V.30./sz., 290/2011./V.30./sz., 291/2011./V.30./sz., 
292/2011./V.30./sz., 293/2011./V.30./sz., 294/2011./V.30./sz., 295/2011./V.30./sz., 
296/2011./V.30./sz., 298/2011./V.30./sz., 310/2011.(V.30.)sz., 314/2011.(VI.17.)sz., 
315/2011.(VI.17.)sz., 316/2011.(VI.17.)sz., 321/2011./VI.27./sz,  322/2011./VI.27./sz., 
323/2011./VI.27./sz., 324/2011./VI.27./sz., 325/2011./VI.27./sz., 326/2011./VI.27./sz., 
327/2011./VI.27./sz., 328/2011./VI.27./sz., 329/2011./VI.27./sz, 331/2011./VI.27./.sz., 
332/2011./VI.27./sz., 333/2011./VI.27./sz., 334/2011./VI.27./sz., 335/2011./VI.27./sz., 
339/2011./VI.27./sz., 340/2011./VI.27./sz., 341/2011./VI.27./sz., 342/2011./VI.27./sz., 
343/2011./VI.27./sz., 344/2011./VI.27./sz., 345/2011./VI.27./sz., 346/2011./VI.27./sz., 
347/2011./VI.27./sz., 348/2011./VI.27./sz., 349/2011./VI.27./sz,  350/2011./VI.27./sz., 
351/2011./VI.27./sz., 352/2011./VI.27./sz., 353/2011./VI.27./sz., 354/2011./VI.27./sz., 
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355/2011./VI.27./sz., 356/2011./VI.27./sz., 357/2011./VI.27./sz., 358/2011./VI.27./sz., 
360/2011./VI.27./sz., 362/2011./VI.27./sz., 364/2011./VI.27./sz., 369/2011./VI.27./sz., 
370/2011./VI.27./sz., 371/2011./VI.27./sz., 372/2011./VI.27./sz., 373/2011./VI.27./sz., 
374/2011./VI.27./sz., 375/2011./VI.27./sz, 376/2011.(VI.27.)sz, 379/2011.(VI.27.)sz., 
380/2011.(VI.27.)sz., 382/2011.(VI.27.)sz, 384/2011.(VI.27.)sz., 385/2011.(VI.27.)sz., 
386/2011.(VI.27.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
411/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi igényeket kielégítő Kálmán 
Fürdő fejlesztési irányát támogatandónak tartja, kéri, hogy az előterjesztés kibővítve, 
pontosítva kerüljön a Képviselő-testület 2011. szeptember havi ülésére újból beterjesztésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: szeptemberi testületi ülés 
 
 
412/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Könyvtára Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatát az 1997. évi CXL. 
törvény 68. § a.) alapján módosítással egységes szerkezetben jóváhagyja, egyúttal elrendeli a 
szabályzat honlapon történő nyilvánosságra való hozatalát. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
413/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK Könyvtára működésével 
kapcsolatban szakértői vizsgálat elrendeléséhez nem kéri több szakértő megkeresését, egyetért 
azzal, hogy a feladatot Tőzsér Istvánné Géczi Andrea könyvtári szakértő lássa el. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
414/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szakértői vizsgálatot rendel el az 
OPSKK Könyvtára működésével kapcsolatban. A vizsgálat célja a 2008-as szakértői 
vélemény megállapításai végrehajtása, a jelenlegi működés szakszerűsége – közte a nyitva 
tartás időtartama –, valamint a Petőfi Sándor Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és az 
Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény összevonása hatásainak rögzítése. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Tőzsér Istvánné Géczi Andrea 
könyvtári szakértő, vezető szakfelügyelővel kösse meg a megállapodást a szakértői vizsgálat 
elkészítésére. A képviselő-testület a szakértői tanulmány elkészítésének költségére 160.000 Ft 
+ ÁFA összeget biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
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415/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait, egységes szerkezetbe foglalva 
jóváhagyja. 
Felelős: Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: folyamatos 
 
 
416/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait, egységes szerkezetbe foglalva 
jóváhagyja, megbízva a jegyzőt azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában további pontosítások kerüljenek átvezetésre a szeptemberi testületi ülésre. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2011. szeptemberi testületi ülés 
 
 
417/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását mellékleteivel együtt 
egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi hatályba lépéssel.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Öreg István főigazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
418/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Házirendjét egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi 
hatályba lépéssel.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Öreg István főigazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
419/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Pedagógiai Programját egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. 
napi hatályba lépéssel.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Öreg István főigazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
420/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
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Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Programját egységes szerkezetben jóváhagyja 
2011. szeptember 01. napi hatályba lépéssel.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Öreg István főigazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
421/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a 
Mezőberényi Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv közötti 
Együttműködési Megállapodást egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi 
hatályba lépéssel.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Öreg István főigazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
422/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Programjának 2010-2011. évi intézményi 
értékelését és az értékelésből adódó feladatokat alapján készített intézkedési jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
423/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 273/2011./V.30./sz. határozatát, 
mely a Szociális Földprogram felfüggesztéséről szól, visszavonja, egyben a 2011. évi 
szociális földprogram pályázatáról lemond. 
A Képviselő-testület továbbra is fenntartja azon szándékát, mely szerint a szociálisan 
rászoruló családok egy részének a szociális földprogrammal hasonló módon kíván segíteni, 
ezért továbbra is keresi annak lehetőségét, megvalósíthatóságát. 
Felelős: Szekeres Józsefné alpolgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
424/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2011-2014 évi 
Nemzetközi Kapcsolatok Koncepcióját elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Körösi Mihály Okt. és Kult. Biz. elnök 
Határidő: értelem szerint 
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425/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Helyi beruházás- és 
munkahelyteremtés lehetőségei (2010-2014) című beszámolót elfogadja, azzal, hogy a 
munkahelyteremtés lehetőségeit a Képviselő-testület minden évben tárgyalja meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
426/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. 
szeptember 01. napi hatályba lépéssel.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
427/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
Házirendjét egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi hatályba lépéssel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
428/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
Helyi Nevelési Programját egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. szeptember 01. napi 
hatályba lépéssel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
429/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
Intézményi Minőségirányítási Programját egységes szerkezetben jóváhagyja 2011. 
szeptember 01. napi hatályba lépéssel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
430/2011.(VIII.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. 
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431/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Murony Község 2011. szeptember 1-i 
Közoktatási Intézményi Társulásokhoz való csatlakozását követően:  
a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát 
2011. 09. 01-től 12 fővel megemeli, 
a Mezőberényi Kistérségi Óvoda engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát 2011. 09. 
01-től 6 fővel megemeli. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Öreg István főigazgató 
Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
432/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2011. évi 
költségvetését érintően az alábbi létszámcsökkentésről, álláshely megszüntetésekről dönt. 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola / Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola: 3 fő (ebből 2 fő Murony, 1 fő Mezőberény) 
Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalnál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak foglalkoztatására nincs lehetőség, 
végzettségüknek, képzettségüknek megfelelő álláshely nem áll rendelkezésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
433/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskolánál (Leendő: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola) 3 fő létszámleépítést 
rendelt el 432/2011.(VIII.29.) számú határozatával. (ebből: 3 fő után igénybejelentés a 
feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, álláshely megszüntetésével együtt járó 
létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.) 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló 
módosított 2/2011.(III.01.) számú rendelet 2011. szeptember 1-től hatályos 6. számú 
melléklete alapján a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola meghatározott 
engedélyezett dolgozói létszáma, álláshely száma: 130 fő, a 2011. évi éves átlagos állományi 
létszáma: 130 fő. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló 
módosított 2/2011.(III.01.) számú rendelet 2011. szeptember 3-tól hatályos 6. számú 
melléklete alapján a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola (Leendő: 
Mezőberény Kistérségi Általános Iskola): 
- meghatározott engedélyezett dolgozói létszáma, álláshely száma: 139 fő 
  /létszám növekedés + 12 fő, illetve a  432/2011.(VIII.29.) számú határozat alapján a  
   Képviselő-testület az intézményi engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát 3 fővel 
   csökkentette./ 
   Engedélyezett dolgozói létszám álláshely szám 
    - létszámváltozás előtt: 6/A. sz. melléklet szerint: 130 fő 
    - létszám változás (+12 fő – 3 fő)                          +   9 fő 
- meghatározott 2011. évi éves átlagos állományi létszáma:         135 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 
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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 2011. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési 
döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében 
pályázatot nyújt be. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
434/2011.(VIII.29.)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: 
           3. Működési támogatások - 3. 2. Központosított előirányzatát 
 - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 

(prémiumévek program) 
         megemeli:    3 661 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 

7-3. cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
 4. Egyéb működési bevételek  

– 4.1. Támogatás ért. műk. bevételek   csökkenti: ”-„ 3 661 e Ft-tal 
 - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 

(prémiumévek program) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
435/2011.(VIII.29.)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: 

           3. Működési támogatások  
- 3. 2. Központosított előirányzatát                     csökkenti:   „-„ 8 193 eFt-tal 
(2011. évi bérpolitikai intézkedések)      

ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
 2. Felhalmozási támogatások  

– 2.2. Fejlesztési célú támogatások          megemeli:   8 193 e Ft-tal 
 (2011. évi bérpolitikai intézkedések)        
B)  
7-3. cím. PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 3. Működési támogatás előirányzatát    csökkenti:    „-„ 847 e Ft-tal 
 (Vis maior támogatás) 
ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
 2. Felhalmozási támogatások  

– 2.2. Fejlesztési célú támogatások                       megemeli: 847 e Ft-tal 
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 (Vis maior támogatás) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
436/2011.(VIII.29.)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: 
           2. Felhalmozási támogatások  

- 2.2 Fejlesztési célú támogatások előirányzatát    megemeli:    1 350 e Ft-tal 
 (2011. évi bérpolitikai intézkedések) 

ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül 
 IV.2. Pénzforgalom nélküli kiadások  

– Általános tartalék állomány előirányzatát     megemeli:     1 350 e Ft-tal 
 (2011. évi bérpolitikai intézkedések)      
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
437/2011.(VIII.29.)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, 
  2.3. Átengedett központi adók előirányzatát                             megemeli:      1  eFt-tal 

(SZJA bevétel 763 Ft  ~ 1eFt) 
  2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel előirányzatát       csökkenti: „-„ 1 eFt-tal 

     (Talajterhelési díj „-„ 1061 Ft  ~ „-„ 1eFt)       
  II. Felhalmozási bevételek 
      II/2. Felhalmozási támogatások  

 Egyéb központi támogatások előirányzatát                        megemeli:     0 e Ft-tal 
 (2011. évi bérpolitikai intézkedések 298 Ft  ~ 0eFt)      
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
438/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 

bevételeit    5938855  eFt előirányzattal 
                   3813156  eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -1540 eFt ) 
kiadásait     5938855  eFt előirányzattal, 
                   2345920  eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:  15958 eFt ) 

az egyenleget  1467236  eFt-tal jóváhagyja, és a 2011 évi költségvetés alapján a 2011. I. 
félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
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439/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
1. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján elhatározza a Békéscsaba és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetését. 

2. Az alapítók a megszűnő Közalapítvány vagyonát a Békéscsabai Rendőrkapitányság (5600 
Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.) részére közbiztonsági feladatok céljára adják át. 

3. Az alapítók felkérik a megszűnő Közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a jelen 
képviselő-testületi határozat elfogadását követően új kötelezettséget a Közalapítvány 
nevében ne vállaljon, a folyamatban lévő kötelezettségeket rendezze, a tartós 
jogviszonyok megszűnéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

4. Az alapítók felkérik a megszűnő Közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a Békés 
Megyei Bíróságnak a Közalapítvány megszűnését kimondó végzése jogerőre 
emelkedésének napjától számított 15 napon belül a Közalapítvány vagyonát a Békéscsabai 
Rendőrkapitányság, az iratanyagot Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
részére adja át. 

5. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Vantara Gyulát, 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a Közalapítvány megszűnése 
érdekében a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. 

6. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 
Közalapítvány kuratóriumi tagjainak munkájukért. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, a határozat 3 példányban történő megküldésével.  
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint  
 
 
440/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Fekete József  (5650 Mezőberény, 
Békési út 19/A.) intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyát – kérésére – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. §. (2) bekezdésének a.) 
pontja alapján közös megegyezéssel 2011. augusztus 31. napjával megszűnteti az alábbi 
feltételekkel:  
- Teljes körű leltárt követő átadás-átvétel; 
- Tanulmányi szerződés alapján a tandíjtámogatás - 67.500,- Ft –  visszafizetése; 
- Nyilatkozat a munkakörét érintő adatok, információk valódiságára vonatkozóan, valamint a 
szolgálati titok megőrzéséről. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert 
a szükséges munkajogi feladatok ellátásával. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
441/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) állására a következők szerint írja ki a pályázatot: 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 

 Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
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2. Meghirdetett munkahely: 
    Városi Közszolgáltató Intézmény 
    Mezőberény, Békési út 17. B. lh. fsz. 1. sz.  
   igazgató (magasabb vezető) 

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 

   Közalkalmazotti jogviszony tartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
   A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
   A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 

évre szól, 4 hónap próbaidő kikötése mellett. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Városi 
Közszolgáltató Intézmény jogszabályban és az intézmény szabályzataiban meghatározott 
vezetői feladatok ellátása. 

3. Képesítési és egyéb feltételek: 
- képesítési feltételek: felsőfokú iskolai végzettség, 
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,  
- előnyt jelent: felsőfokú agrár-, műszaki, városgazdálkodási-, vagy településüzemeltetési 
mérnök, közgazdasági egyetemi vagy főiskolai végzettség, legalább 5 éves, az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő szakmai gyakorlat, idegen nyelvtudás.  

4. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

5. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajzot és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai elképzelések – ez 

utóbbit elektronikus formában (cd lemezen) is -, 
- szakképzettséget, esetleg idegen nyelvtudást tanúsító okiratok másolata, 
- a szakmai gyakorlatról szóló igazolások, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arról, hogy: 
a.) a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul; 

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

c.) a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja. 
6. A pályázat benyújtásának határideje: 

A megjelenéstől számított 30 nap. 
7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, 2011. november 1-jétől tölthető 
be.  

8. A pályázat benyújtásának módja, feltételei: 
A pályázatot személyesen Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (5650 Mezőberény, 
Kossuth t. 1. sz.) titkárságán, vagy postai úton Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete címére (5650 Mezőberény, Kossuth t. 1. sz.) történő megküldésével. A 
borítékon kötelező feltüntetni a munkakör megnevezését: „Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatói állás”. 

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
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A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza a 
pályázat benyújtási határidejét követő eljárási és véleményezési időszak utáni soros 
Képviselő-testületi ülésen. 

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti. 
Bővebb felvilágosítást nyújt: Siklósi István polgármester, telefon: 66/515-500. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a pályázat feladására azonnal 
 
 
442/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény vezetői feladatainak ellátásával, a vezető állásra kiírt pályázat eredményes 
lezárásáig Kerekes Lászlót, az intézmény közalkalmazottját bízza meg 2011. szeptember 01-
től. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
443/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Új Világ” Közhasznú Egyesület 
helyiség biztosítási kérelmét – a használat konkrét céljának ismerete hiányában – támogatni 
nem tudja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
444/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Deák Ferenc utca 
5-7. sz. (1267 hrsz.) alatti ingatlan bérleti szerződését a jogilag megszűnő Mezőberényi 
Omega Gyülekezettől a Tízváros Alapítványra változatlan feltételekkel engedményezi azzal, 
hogy az új bérlő számára is 2017. június 30. napjáig adja használatba. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
445/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Mezőberényi 
Egyesülete kérelmét (V/6), valamint a Vöröskereszt Mezőberényi Szervezete kérését (V/7) 
leveszi napirendről, további egyeztetések ismeretében a szeptemberi testületi ülésen kerülnek 
elővezetésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: 2011. szeptemberi testületi ülés 
 
 
446/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván a Magyar Nemzetőrség 
Békés Megyei Szervezetének tagja lenni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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447/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Egyesület alapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az Egyesület alapszabály – tervezetét 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.  
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy alapító tagként részt 
vesz a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület megalakításában. Felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges eljárásokban való részvételre és Mezőberény Város 
Önkormányzatának képviseletére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
448/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. sz. határozati javaslatot - mely 
szerint: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat kérelemét nem támogatja, nem kíván pályázni a TÁMOP 1.1.2 
pályázat keretében 2011. szeptember 1-től cigány kisebbségi referens foglalkoztatásra - nem 
támogatta.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
449/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kérelemét támogatja, és pályázatot nyújt be a TÁMOP 1.1.2 pályázat 
keretében 2011. október 1-től 1 évre cigány kisebbségi referens foglalkoztatásra. 
A Képviselő-testület a pályázati foglalkoztatásához a szükséges önerőt, melynek összege 
764.032,-ft, a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásával, valamint a cigány kisebbségi referens személyének kiválasztásával kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
450/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a Mezőberényi 
Református Egyházközség részére a református templom tornyának felújításához 800.000 Ft 
támogatást biztosít a Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Áht-n kívülre előirányzatának 
terhére. 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § szerint a kedvezményezettet 
számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a felhasználást követő 30 naptári 
napon belül, legkésőbb 2011.12.31-ig kell teljesíteni.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a támogatás összegének biztosítására tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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451/2011.(VIII.29.)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: 
               II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre, 
               Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának  
               elősegítése előirányzatát                                                    csökkenti:   „-„  800  eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-5. cím. PH. Egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 

II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre, 
A mezőberényi református templom tornyának felújítása  

               előirányzatát                                                                       megemeli:          800 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
452/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Polgármesteri 
Hivatal számára egy új személygépkocsi vásárlását rendeli el. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a vásárlást maximum 5.000,- eFt összegig bonyolítsa le. 
A beszerzés fedezete a 2011. évi általános tartalék. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
453/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A.) 
2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 
   I.1. Működési bevételek előirányzatát                                       megemeli:          490 eFt-tal 
   V. Irányító szervtől kapott támogatás előirányzatát                  megemeli:      17255 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
   I.1. Személyi juttatások előirányzatát                                        megemeli:        8272 eFt-tal 
   I.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                     megemeli:        2139 eFt-tal 
   I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát                     megemeli:        7334 eFt-tal 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, egyéb működési bevételek előirányzatán belül: 
  4.1. Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát         megemeli:       17255 eFt-tal 
    (Muronyi Községi Önkormányzattól átvétel az egyéb bevétellel  
    nem fedezett kiadási többlet fedezetére.)   
és ezzel egyidejűleg:           
7-3. cím: PH Költségvetési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított  
   támogatás előirányzatát                                                             megemeli:     17255 eFt-tal 
B.) 
2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatán belül: 
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   I.1. Működési bevételek előirányzatát                                       megemeli:          278 eFt-tal 
   V. Irányító szervtől kapott támogatás előirányzatát                  megemeli:        6516 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
   I.1. Személyi juttatások előirányzatát                                        megemeli:        3094 eFt-tal 
   I.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                     megemeli:          786 eFt-tal 
   I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát                     megemeli:        2914 eFt-tal 
7-3. cím: Költségvetési bevételek, egyéb működési bevételek előirányzatán belül: 
  4.1. Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát         megemeli:         6516 eFt-tal 
    (Muronyi Községi Önkormányzattól átvétel az egyéb bevétellel  
    nem fedezett kiadási többlet fedezetére.)   
és ezzel egyidejűleg:           
7-3. cím: PH Költségvetési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított  
   támogatás előirányzatát                                                             megemeli:        6516 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
454/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megye Területrendezési 
tervéről szóló 15/2005. (X.7.) KT számú rendelet módosításához készített főépítészi és 
építéshatósági véleményt elfogadja, és azt továbbítja a Békés Megyei Önkormányzat felé. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
455/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK „Természeti értékek 
védelme” kezdeményezését támogatja, azt pontosabb előkészítés és indokoltság esetén 
napirendre tűzi. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
456/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Baráti Egylet Mezőberényért 
Egyesület támogatási kérelmét leveszi napirendről azzal, hogy a szeptember 17-én 
megrendezendő Töltött Káposzta Fesztivál támogatására más megoldás lesz keresve. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
457/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete javasolja az Oktatási és Kulturális 
Bizottság felé, hogy a bizottság a Mezőberényi Football Club kérelmét (400.000 Ft pótlólagos 
támogatás kérése) a sporttámogatások tartalék alapja terhére támogassa. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
              Körösi Mihály OKBiz. elnök 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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458/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének 
támogatásával összefüggő pályázatra benyújtott támogatást, az 52/2011.(III. 7.)sz. határozattal 
megítélt, 30.000.- Ft-ot, nem használta fel, így arról lemond. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatott program nem a pályázó hibájából 
maradt el, így a 2012. évi pályázati eljárásból a pályázót nem zárja ki. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 30.000,- Ft összeg, a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testület 299/2011. /V. 30 / sz. határozata alapján, 2011. évben az 
általános tartalékalapba kerüljön automatikusan visszahelyezésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése 
 
 
459/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel a Mezőberény Ivóvízhálózati 
rekonstrukciós munkák elvégzése tárgyában a vállalkozási szerződést maximum bruttó 
8.806.442,- Ft összeghatárig illetve a Mezőberény szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák 
elvégése tárgyában a vállalkozási szerződést maximum bruttó 11.804.141,- Ft összeghatárig 
kösse meg. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a munkák fedezetét a 
2011. költségvetése 370000 szakfeladat Mezőberény területén szennyvíz korszerűsítési 
munkák elvégzésére biztosított pályázati saját forrás terhére biztosítja.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Siklósi István polgármestert, 
hogy a vállalkozási szerződésekkel érintett munkák tekintetében műszaki tartalmi változás 
vagy árváltozásból adódó kiviteli többletköltség esetén a Képviselő-testületet előterjesztés 
formájában tájékoztassa újratárgyalás céljából. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
460/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a kábel tv hálózat működtetésének átadása, szolgáltató váltás kapcsán 
folytasson tárgyalásokat az üzemeltetővel és annak eredménye alapján, terjessze elő az új 
megállapodás tervezetet legkésőbb a Képviselő-testület 2011. október havi ülésére, addig a 
jelenleg érvényben lévő megállapodáson ne változtasson. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. októberi testületi ülés 
 
 
461/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Értelmi Sérülteket Szolgáló 
Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége programjával egyetért, 
együttműködési szándékát kifejezi. Kapcsolattartóként a Fogjunk Össze Közhasznú 
Egyesületet megnevezni. Vezetője: Miklósikné Kokauszki Mária  T: 20-5607674 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
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462/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a 366/2011.(VI.27.) 
számú  határozatát és megbízza Siklósi István polgármestert, hogy a DÉLVILL Kft.-el 
folytasson tárgyalásokat a Kereki utca, a Bonyhai utca, a Békési úti Civil Fejlesztő Központ 
(Békési út 3. szám) és a Hársfa-Bartók Béla utca közvilágításának bővítése ügyében, továbbá 
sikeres tárgyalások esetén felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés megkötésére 
maximum bruttó 4.000,- eFt összeghatárig. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
463/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, kerüljön  
megvizsgálásra, lehetséges-e jogilag, helyi rendeletben  szabályozni, közműfejlesztéshez 
lakossági hozzájárulást. A rendelet-tervezet kerüljön előterjesztésre a következő testületi 
ülésre.  
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2011. szeptemberi testületi ülés 
 
 
464/2011.(VIII.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belentai utca, 
Mátyás kir. utca Gyomai úttól Oltványkert utcáig lévő szakasza, Gutenberg utca, Köröstarcsai 
út, Kereki utca járdaaszfaltozási munkáinak (szegélykő nélkül) elvégzésével a SWIETELSKY 
Magyarország Kft.-t bízza meg, mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatást (a teljes körű 
vállalkozási díj nettó 8.203.806,- + ÁFA = 10.254.758,-Ft) megajánló céget, és felhatalmazza 
Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés aláírására. A járdaaszfaltozási 
munkák fedezetét a 2011. évi költségvetése –Városi utak, járdák felújítása terhére biztosítja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2011.(VIII.30.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 
2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2011.(VIII.30.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011.(III.29.) önkormányzati 
rendelet – a továbbiakban: R. módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati 
rendelete a városi elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2011.(VIII.30.) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 



147 

*** 
 
 
465/2011.(IX.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 173/2011.(III.28.)sz., 252/2011./V.16./sz., 

278/2011./V.30./sz., 303/2011./V.30./sz., 304/2011./V.30./sz., 308/2011.(V.30.)sz., 
390/2011.(VII.25.)sz., 391/2011.(VII.25.)sz., 392/2011.(VII.25.)sz., 
393/2011.(VII.25.)sz., 394/2011.(VII.25.)sz., 395/2011.(VII.25.)sz., 
397/2011.(VII.25.)sz., 398/2011.(VII.25.)sz., 402/2011.(VIII.05.)sz., 
403/2011.(VIII.05.)sz., 406/2011.(VIII.12.)sz., 414/2011.(VIII.29.)sz., 
415/2011.(VIII.29.)sz., 417/2011.(VIII.29.)sz., 418/2011.(VIII.29.)sz., 
419/2011.(VIII.29.)sz., 420/2011.(VIII.29.)sz., 421/2011.(VIII.29.)sz., 
422/2011.(VIII.29.)sz., 424/2011.(VIII.29.)sz., 426/2011.(VIII.29.)sz., 
427/2011.(VIII.29.)sz., 428/2011.(VIII.29.)sz., 429/2011.(VIII.29.)sz., 
431/2011.(VIII.29.)sz., 432/2011.(VIII.29.)sz., 434/2011.(VIII.29.)sz., 
435/2011.(VIII.29.)sz., 436/2011.(VIII.29.)sz., 437/2011.(VIII.29.)sz., 
439/2011.(VIII.29.)sz., 440/2011.(VIII.29.)sz., 441/2011.(VIII.29.)sz., 
443/2011.(VIII.29.)sz., 444/2011.(VIII.29.)sz., 446/2011.(VIII.29.)sz., 
447/2011.(VIII.29.)sz., 452/2011.(VIII.29.)sz., 454/2011.(VIII.29.)sz., 
456/2011.(VIII.29.)sz., 458/2011.(VIII.29.)sz., 459/2011.(VIII.29.)sz., 
461/2011.(VIII.29.)sz., 462/2011.(VIII.29.)sz., 464/2011.(VIII.29.)sz., 
442/2011.(VIII.29.)sz., 412/2011.(VIII.29.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

II/2. A Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmével kapcsolatos határozat 
módosítása (449/2011.(VIII.29.)sz.hat.) 

II/3. Gépjármű-használati szabályzat módosítása (452/2011.(VIII.29.)sz. hat.)  
II/4. Levéve napirendről Lakossági hozzájárulás helyi szabályozása 

(463/2011.(VIII.29.)sz. hat.) 
II/5. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (231/2011.(IV.26.)sz.hat.) 
II/6. Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása 
II/7. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
II/8. Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata (271/2010.(VI.28.) 

III./ Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról 
IV./ 2012. évi ellenőrzési terv elfogadása 
V./ A TAPPE Kft.-vel fennálló szerződés felülvizsgálata 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Társulási Megállapodás módosítása 
VI/2. Közfoglalkoztatási létszám évközi változása 
VI/3. Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2011.(V.31.) sz. rendelet módosítása 
VI/4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) sz. rendelet 

módosítása 
VI/5. P.S. Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 
VI/6. Kistérségi busz üzemeltetése 
VI/7. Intézményi átcsoportosítások 
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VI/8. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/9. A helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos lehetőségek 
VI/10. Gimnázium pedagógiai program módosítása 
VI/11. A Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás lemondása 
VI/12. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okirat és Szakma Program 

módosítása 
VI/13. Egyéb bejelentés 
           - Sürgősséggel – Békés Megyei Vízművek Zrt. tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

kérése 
           - Barna Márton képviselő részéről lakossági fórum tartásának bejelentése 

VII. Zárt ülés 
VII/1. Határidő módosítási kérelem – Geotermikus rendszer 
VII/2. Városháza mögötti terület 
VII/3. Egyéb bejelentés 
           - Nagycsaládosok kérelme (Civil Fejlesztő Központ használata) 
           - Megbízott intézményvezető bérével kapcsolatos intézkedés 

 
 
466/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. augusztus 29-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
467/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
468/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 173/2011.(III.28.)sz., 
252/2011./V.16./sz., 278/2011./V.30./sz., 303/2011./V.30./sz., 304/2011./V.30./sz., 
308/2011.(V.30.)sz., 390/2011.(VII.25.)sz., 391/2011.(VII.25.)sz., 392/2011.(VII.25.)sz., 
393/2011.(VII.25.)sz., 394/2011.(VII.25.)sz., 395/2011.(VII.25.)sz., 397/2011.(VII.25.)sz., 
398/2011.(VII.25.)sz., 402/2011.(VIII.05.)sz., 403/2011.(VIII.05.)sz., 406/2011.(VIII.12.)sz., 
414/2011.(VIII.29.)sz., 415/2011.(VIII.29.)sz., 417/2011.(VIII.29.)sz., 418/2011.(VIII.29.)sz., 
419/2011.(VIII.29.)sz., 420/2011.(VIII.29.)sz., 421/2011.(VIII.29.)sz., 422/2011.(VIII.29.)sz., 
424/2011.(VIII.29.)sz., 426/2011.(VIII.29.)sz., 427/2011.(VIII.29.)sz., 428/2011.(VIII.29.)sz., 
429/2011.(VIII.29.)sz., 431/2011.(VIII.29.)sz., 432/2011.(VIII.29.)sz., 434/2011.(VIII.29.)sz., 
435/2011.(VIII.29.)sz., 436/2011.(VIII.29.)sz., 437/2011.(VIII.29.)sz., 439/2011.(VIII.29.)sz., 
440/2011.(VIII.29.)sz., 441/2011.(VIII.29.)sz., 443/2011.(VIII.29.)sz., 444/2011.(VIII.29.)sz., 
446/2011.(VIII.29.)sz., 447/2011.(VIII.29.)sz., 452/2011.(VIII.29.)sz., 454/2011.(VIII.29.)sz., 
456/2011.(VIII.29.)sz., 458/2011.(VIII.29.)sz., 459/2011.(VIII.29.)sz., 461/2011.(VIII.29.)sz., 
462/2011.(VIII.29.)sz., 464/2011.(VIII.29.)sz., 442/2011.(VIII.29.)sz., 412/2011.(VIII.29.)sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
469/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kérelemének helyt adó 449/2011.(VIII.29.) sz. határozatát visszavonja, egyben 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy az új feltételű TÁMOP 1.1.2 pályázat keretében cigány 
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kisebbségi referens foglalkoztatásra nem kíván pályázni, így a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kérelmet nem támogatja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
470/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a hivatali gépjárművek 
üzemeltetésére, hivatali gépjárművek magáncélú használatának elszámolására vonatkozó 
előterjesztett szabályzatot az alábbi módosításokkal: 
“8. pont Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az LTT-914 forgalmi 

rendszámú gépjármű használatát a polgármester részére engedélyezi az alábbi 
feltételekkel: 

- A gépjármű üzemanyagköltségét maximum havi átlag 2500 km-ig, évi 30.000 km-
ig biztosítja a hivatali célú használat tényleges kilométere alapján, az ahhoz 
kapcsolódó üzemanyag felhasználás mértékéig, maximum a 60/1992. (IV. 1.) 
Kormányrendeletben foglalt korrekciós tényezők (téli üzemeltetés: 3%, december 
1-je és március 1-je közötti időszakban, légkondicionáló berendezés üzemeltetése: 
5%, május 1-je és szeptember 1-je közötti időszakban) figyelembevételével. 

II./1. pont A  LUA-297 forgalmi rendszámú gépjármű magáncélú használatának igénylése a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak részére a Titkárságon a 3. sz. melléklet szerint, 
az elszámolása a 4. sz. mellékleten történik.” 

a jegyzőkönyvhöz csatolt egységes szerkezetben – elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
471/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

    IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
       IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát   csökkenti: „-„ 40 eFt-tal 

(842541 szakfeladat  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek) 
és ezzel egyidejűleg  
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát             megemeli: 40 eFt-tal 
  (842541 szakfeladat  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek) 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
472/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait, egységes szerkezetbe foglalva 
jóváhagyja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: folyamatos 
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473/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
474/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a település esélyegyenlőségi tervét 
annak módosításáig hatályban tartja, egyben felkéri Siklósi István polgármestert, hogy 
szakértő kirendelése érdekében intézkedjen.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
475/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérség munkájáról szóló 
tájékoztatást elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint  
 
 
476/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2012. évi éves ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2012. évi zárszámadás időpontja 
 
 
477/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. január 1-től csatlakozni kíván a 
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft –hoz a közszolgáltatás ellátására. Amennyiben 
a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. a csatlakozási szándékot elfogadja, a 
képviselő-testület megbízza Siklósi István polgármestert a csatlakozási szerződés aláírásával, 
és a belépési díj -250 eFt, melynek fedezete a költségvetés általános tartaléka- befizetésével. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
478/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa által 2011. szeptember 13.–án, a 40/2011. (IX. 13.) sz. 
határozatával elfogadott társulási megállapodás módosítási javaslatát, egyben megbízza 
Siklósi István polgármestert az okiratok aláírásával. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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479/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a közfoglalkoztatási létszám évközi 
változása szerint: 
- A Mezőberényi Kistérségi Óvoda engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát, és 

átlagos állományi létszámát 2011. évre 1 fővel megemeli, 55 főről 56 főre módosítja. 
- A Petőfi Sándor Gimnázium engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát, és átlagos 

állományi létszámát 2011. évre 2 fővel megemeli, 107 főről 109 főre módosítja. 
- A Polgármesteri Hivatal engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát, és állományi 

létszámát 2011. évre 4 fővel megemeli: (a Polgármesteri Hivatal + önkormányzati 
képviselők) álláshely számát 69 főről 73 főre, átlagos állományi létszámát 70 főről 74 főre 
módosítja. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
              Öreg István főigazgató 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
480/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben 
foglaltak szerint, egységes szerkezetben 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 
 
 
481/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
üzemeltetetésében lévő közösségi feladatokat ellátó busz üzemeltetését 2012. január 1-el a 
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium 
és Egysége Pedagógiai Szakszolgálatnak adja át. A feladatátadással járó költségvetési és 
egyéb kérdéseket a 2012. évi költségvetés tervezésénél kell figyelembe venni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
482/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
- Felhalmozási bevételi előirányzatát     csökkenti      339 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Működési bevételi előirányzatát       megemeli     339 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Kerekes László a Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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483/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011.évi költségvetése: 
2. B. cím: 
- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 3400 eFt-al 
 - Egyéb bevétel 3400 eFt 

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

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  3400 eFt-al 
- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 

 - Személyi juttatás előirányzatát csökkenti 2.000 eFt-al 
 - Munkaadói járulék előirányzatát csökkenti    540 eFt-al 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - Felhalmozási kiadások előirányzatát  1.791 eFt-al 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  749 eFt-al 

Felelős: Siklósi István polgármester 
   Öreg István főigazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
484/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításával rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
3 cím. Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzaton belül: 

- Működési célú támogatási értékű bevételek, fejezeti 
 kezelésű előirányzatát megemeli: 1.159e.Ft 

- Működési célú pénzeszköz átvétel (non-profit szervtől) 
  előirányzatát  megemeli:                                                              2.784e.Ft 
 - Működési bevétel előirányzatát megemeli: 1.055e.Ft 
 Ezzel egyidejűleg megemeli: 

 - Személyi juttatás előirányzatát: 1.920e.Ft 
 - Járulékok előirányzatát: 206e.Ft 
 - Dologi kiadások előirányzatát: 1.255e.Ft 

 - Ellátottak juttatása előirányzatát: 1.617e.Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 
             Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
485/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a következő saját hatáskörű 
előirányzat módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít: 
Előirányzat módosítás: 
Intézményi működési bevételek előirányzatát csökkenti    6023 eFt 
(Étkeztetés többlet tervezése miatt) 
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Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát csökkenti   6023 eFt 
(Étkeztetés többlet tervezése miatt) 
Felelős: Siklósi István - polgármester 
              Kovács Edina - igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
486/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

   I./3. Működési támogatások 
      I./3.2. Központosított ei.-ból működési célú előirányzatát       megemeli: 314 eFt-tal 

(Könyvtári támogatás) 
és ezzel egyidejűleg  
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát           megemeli: 314 eFt-tal 
(Könyvtári támogatás) 

B) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

   I./3. Működési támogatások 
      I./3.2. Központosított ei.-ból működési célú előirányzatát    megemeli: 435 eFt-tal 

(Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz) 
és ezzel egyidejűleg  
2/B.cím: Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk. működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát          megemeli: 435  eFt-tal 
  (Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz) 

C) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

   I./3. Működési támogatások 
      I./3.2. Központosított ei.-ból működési célú előirányzatát        megemeli:1821 eFt-tal 
     - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  

(prémiumévek program) 
és ezzel egyidejűleg  
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

   I./4. Egyéb működési bevételek 
      I./4.1. Támogatás értékű működési bevételek 

  előirányzatát         csökkenti: „-„1821 eFt-tal 
     - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  

(prémiumévek program) 
D) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

   I./3. Működési támogatások 
      I./3.2. Központosított ei.-ból működési célú előirányzatát       megemeli: 3797 eFt-tal 
     - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  

(létszámcsökkentés) 
és ezzel egyidejűleg  
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
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   I./4. Egyéb működési bevételek 
      I./4.1. Támogatás értékű működési bevételek 

  előirányzatát         csökkenti: „-„3797 eFt-tal 
     - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  

(létszámcsökkentés) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
487/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
               I./4. Egyéb működési bevételek   
               I./4.1. Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát        megemeli:  54 eFt-tal 
                       (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás   882118 szakfeladat) 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül 
     I./ 4. Egyéb működési kiadások 
  I./4.3. Társ. szoc.pol. és egyéb jutt., tám. előirányzatát                 megemeli: 54 e Ft-tal 
                      (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás   882118 szakfeladat) 
B) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
            I./4. Egyéb működési bevételek   
               I./4.1.Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát    megemeli: 120 eFt-tal 
                („Körös-Körül fesztivál”) 
és ezzel egyidejűleg 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát                        megemeli: 120 eFt-tal 
    („Körös-Körül fesztivál”) 
C) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
               I./4. Egyéb működési bevételek 
               I./4.1.Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát      megemeli: 6380 eFt-tal 
          (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
és ezzel egyidejűleg  
7-5.cím: PH Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül 

  I./4. Egyéb működési kiadások  
  I./4.3. Társ. szoc.pol. és egyéb jutt., tám. előirányzatát         megemeli:6380 eFt-tal  

         (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
D) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
               I./4. Egyéb működési bevételek 
               I./4.1.Támogatás értékű működési bevételek  
            előirányzatát  csökkenti: „-„ 5058 eFt-tal 

     - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  
(létszámcsökkentés) 

és ezzel egyidejűleg  
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7-5.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül 
      IV.Pénzforgalom nélküli kiadás 
      IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások  
           előirányzatát                                                               csökkenti: „-„ 5058 eFt-tal 

     - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  
(létszámcsökkentés) 

E) 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül 
               I./4. Egyéb működési bevételek 
               I./4.1.Támogatás értékű működési bevételek  
            előirányzatát  megemeli:  347 eFt-tal 

        (Közhasznú foglalkoztatás   890443 szakfeladat) 
és ezzel egyidejűleg  
7-5.cím: PH Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül 

   I./1. Személyi juttatások előirányzatát            megemeli: 273 eFt-tal 
    I./2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát          megemeli:   74 eFt-tal 
      (Közhasznú foglalkoztatás   890443 szakfeladat)                      
Felelős: Siklósi István polgármester               
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
488/2011.(IX.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 előirányzatán belül: 
  I./4. Egyéb működési bevételek 
  I./4.1. Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát    megemeli:    3716 eFt-tal 

     (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú  
      kiegészítő támogatása) 

és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   I.4. Egyéb működési kiadások 
   I./4.1. Támogatás értékű működési kiadások előirányzatát     megemeli:   3716 eFt-tal 

  (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú kiegészítő 
támogatása 

   Kisebbségi önkormányzatok részére, állami tám. ei. bizt.  
    + Városi rend. ei. bizt + egyéb  tám ei. bizt. 841126 szakfeladat) 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
489/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
       I./4. Egyéb működési bevételek 
       I./4.1. Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát  megemeli:  384 e Ft-tal 
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       (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú kiegészítő 
támogatása) 
és ezzel egyidejűleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:  
       I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát               megemeli:    384 eFt-tal 
       (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú kiegészítő 
támogatása) 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
       I./4. Egyéb működési bevételek 
       I./4.1. Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát   megemeli:  726 eFt-tal 
       (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú kiegészítő 
támogatása) 
és ezzel egyidejűleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
           I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát              megemeli:    609 eFt-tal 
      I./4. Egyéb működési kiadások 
      I./4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 
                előirányzatát                                                               megemeli:    117 eFt-tal 
              (II.ker. Evangélikus Egyház részére: 67 eFt, Mezőberényi Szlovákok Szervezete 
                részére: 50eFt) 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:  
       I./4. Egyéb működési bevételek 
       I./4.1. Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát megemeli: 2606 eFt-
tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
                   (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú kiegészítő 
támogatása) 
           I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát          megemeli:       906 eFt-tal 
      I./4. Egyéb működési kiadások 
      I./4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 
                előirányzatát                                                            megemeli:    1200  eFt-tal 
      II./1. Beruházási kiadások Áfá-val előirányzatát              megemeli:      500  eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
490/2011.(IX.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: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások, IV.2. Egyéb pénzforgalom nélküli 
kiadások, Általános tartalék előirányzatát                                        csökkenti:   „-„     37 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, II. Felhalmozási kiadások 
1. Beruházási kiadások Áfával előirányzatán belül: 
   - DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi 
      régióban c. pályázat Petőfi utcán (Főnix orvosi központtól a Kálvin térig) 
      lévő kerékpárút felújítása, ill. a Köröstarcsai út – Kinizsi u. kereszteződésétől 
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      a Körtöltésig új kerékpárút eng. tervének elkészítése előirányzatát    megemeli:   19 eFt-tal 
     (Engedélyezési eljárás díja: 18900 Ft ~ 19 eFt) 
   - DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi  
      régióban c. pályázat Kálvin tér-Vasút u.-Vasútállomásig vezető kerékpárút 
      építési eng. terv elkészítése előirányzatát                                           megemeli:    16 eFt-tal       
      (Engedélyezési eljárás díja: 16400 Ft ~ 16 eFt) 
   - 853000 szakf. NFÜ-TIOP 2007 előirányzatát                                    megemeli:       2 eFt-tal    
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
491/2011.(IX.26.)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: 4951 eFt-tal 
(2011. évi bérpolitikai intézkedések) 

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

- 1.Személyi juttatások előirányzatát     156 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát      42 e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák működési kiadási előirányzatán belül  
- 1.Személyi juttatások előirányzatát     678 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát   183 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola működési kiadási előirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát     1202 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát     324 e Ft-tal 

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium működési kiadási előirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát       837 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát     226 e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási működési előirányzatán belül 
- 1.Személyi juttatások előirányzatát       57 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       579 e Ft-tal  
- 2.Munkaadókat terh.jár előirányzatát     157 e Ft-tal 

7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási működési kiadásai előirányzatán belül 
 841126-0 szakfeladat 

- 1.Személyi juttatások előirányzatát      218 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        9 e Ft-tal 
 841126-3 szakfeladat 
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- 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 
 
 
492/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő- testülete 2011. december 31. után is biztosítani 
kívánja  Mezőberény városon belül az általános iskolai és középiskolai tanulók iskolába 
járását szervezett autóbusz közlekedés igénybevételével, a 355-11/2011. ikt. számú 
előterjesztés 3.1 pontja szerint. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
493/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium a 2012/2013-as tanévre vonatkozó beiskolázási tájékoztatóban a sportosztály 
indítását tegye közzé, és engedélyezi, hogy a sportosztályba való beiskolázáshoz felvételi 
eljárást dolgozzon ki és folytasson le. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az intézmény igazgatóját, hogy 
a Petőfi Sándor Gimnázium Pedagógiai Programjának módosítását jóváhagyás végett 
legkésőbb 2012. március 30-ig terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
    Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal, illetve 2012. március 30. 
 
 
494/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Oktatási és 
Kulturális Bizottság döntését, mely szerint a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 
Nemzetközi kapcsolatok támogatására benyújtott támogatást, a 46/2011.(III. 7.) számú 
határozattal megítélt, 30. 000.- Ft-ot, nem használta fel, így arról lemond, valamint azt, hogy a 
pályázati összeg felhasználása nem a pályázó hibájából történt, így a következő évi pályázati 
eljárásból nem kerül kizárásra. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 30. 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 
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495/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberényi Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálatának alapító okirat módosításait, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratát elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatot, a 
módosítást és egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje 
meg.  
Felelős: Siklósi István polgármestert 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
496/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberényi Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat Szakmai Programjának módosításait, valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt Szakmai Programot jóváhagyja. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
497/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az „Újkígyós 045 hrsz. hozzájáruló nyilatkozat kérése” tárgyában, a 
Békés Megyei Vízművek Zrt-től érkezett  tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármestert 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
498/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aquaplus Kútfúró, 
Építő és Termál-energetikai Kft.-vel (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) 2010. december 
15-én megkötött Vállalkozási Szerződésben rögzített 2011. szeptember 30-i befejezési 
határidőt 2012. február 1-re módosítja, amennyiben a Támogató az Önkormányzat határidő 
módosítási kérelmét is jóváhagyja.  
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
499/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városháza mögötti ingatlanok, 
valamint garázs tulajdonjogi rendezése érdekében felhatalmazza Siklósi Istvánt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képző 3 adásvételi szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal 
aláírja. A garázsvételről szóló szerződést a képviselő-testület abban az esetben tekinti 
teljesítettnek, amennyiben a garázsok határidőre, az építési engedélyben szereplő műszaki 
tartalommal valósulnak meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
500/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagycsaládosok 
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Mezőberényi Egyesület 2012. január 1-től a Martinovics u. 25. sz. alatti épület raktározásra 
történő használatánál a közmű fogyasztásból éves szinten 24 eFt megfizetését átvállalja azzal 
a feltétellel, hogy az Egyesület a Vöröskereszt Mezőberényi Szervezet részére is, hasonló 
célra, helyet biztosít az ingatlanban. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
501/2011.(IX.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény vezetői feladatainak ellátásával megbízott Kerekes László közalkalmazott részére, 
visszamenőleg 2011. szeptember 1-től a vezető állásra kiírt pályázat eredményes lezárásáig 
25.000 Ft/hó kereset kiegészítést határoz meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi 
István polgármestert a szükséges technikai teendők ellátásával. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2011.(IX.27.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2011.(IX.27.) önkormányzati 
rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2011.(V.31.) számú rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2011.(XI.27.) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011.(III.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

*** 
 
 
 
502/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1.) Kerékpárút hálózat fejlesztése 
2.) Pályázat belterületei utak felújítására  DAOP-3.1.1/B-11  
3.) Pályázat naperőmű park kialakítására 
4.)  A Startmunka mintaprogram támogatásával kapcsolatos munkavezetők foglalkoztatásához 

saját erő biztosítása 
5.) 433/2011.(VIII.29.)sz. határozat kiegészítése 
6.) Egyéb bejelentés 
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503/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Operatív 
Program (DAOP) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban” című DAOP-
3.1.2/A-11 pályázati kiírást támogatja és azon részt kíván venni. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
504/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-3.1.2/A-11 
pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Mezőberényben” 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 256.991.489,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 10%-a, azaz bruttó 

25.699.149,- Ft 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás 
- A DAOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 231.292.340,- Ft. 

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
505/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Operatív 
Program (DAOP) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” című 
DAOP-3.1.1/B-11 pályázati kiírást támogatja és azon részt kíván venni. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
506/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-3.1.1/B-11 
pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: Belterületi útfejlesztés Mezőberényben 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 248.422.159,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 10%-a, azaz bruttó 

24.842.216,- Ft 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás 
- A DAOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 223.579.943,- Ft. 

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
507/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben újra 
meghirdetésre kerül a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül 
naperőmű park kialakítására pályázati kiírás, úgy azt támogatja és azon részt kíván venni. 
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Továbbá felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a MeNgineering Műszaki 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel a 246/2011.(IV.26.) sz. határozatnak megfelelő műszaki 
tartalommal és az abban foglalt összeg erejéig kösse meg a szerződést.  
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
508/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben újra 
meghirdetésre kerül a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül 
naperőmű park kialakítására pályázati kiírás, a konstrukcióra benyújtja pályázati anyagát. 

- A projekt megnevezése: Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 620.820.000,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 10%-a, azaz bruttó 

93.123.000,- Ft 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás 
- A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 527.697.000,- Ft. 

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
509/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TÁMOP 1.1.2 
pályázat keretében 2011. november 1-től 18 hónapra a Startmunka mintaprogram 
támogatásával kapcsolatos maximum 4 fő munkavezető foglalkoztatására. 
A Képviselő-testület a pályázati foglalkoztatásához az előterjesztés szerint szükséges önerőt a 
2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére, valamint a 2012. és 2013. évi 
költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint: 
 2011. évben maximum 334.000,-ft 
 2012. évben maximum 4.000.000,-ft 
 2013. évben maximum 1.666.000,-ft 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásával, valamint a munkavezetők személyének kiválasztásával kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
510/2011.(X.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 433/2011.(VIII.29.) számú 
önkormányzati határozatát kiegészíti azzal, hogy Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete a létszámcsökkentéssel megszüntetett álláshelyeket a döntést követő 5 
évig nem állítja vissza. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 

*** 
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511/2011./X.23./ sz. határozat: 
A képviselő-testület az alábbi napirendet tárgyalja meg az ülésen: 
 - "Mezőberényért" kitüntetés adományozása. 
 
 

*** 
 
 
512/2011.(X.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 61/2011.(I.31.)sz., 247/2011.(IV.26.)sz., 

359/2011.(VI.27.)sz, 389/2011.(VII.25.)sz, 413/2011.(VIII.29.)sz., 
457/2011.(VIII.29.)sz., 469/2011.(IX.26.)sz., 470/2011.(IX.26.)sz., 
475/2011.(IX.26.)sz., 476/2011.(IX.26.)sz., 478/2011.(IX.26.)sz., 
479/2011.(IX.26.)sz., 495/2011.(IX.26.)sz., 496/2011.(IX.26.)sz., 
498/2011.(IX.26.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Helységbérleti szerződés SzűcsNet Kft.-vel (460/2011.(VIII.29.)sz. hat.) 
II/3. Helyi értékvédelmi rendelet megalkotása (368/2011.(VI.27.)sz. hat.) 
II/4. Mezőberény Város Sportkoncepciója 2011-2014. (57/2011.(I.31.)sz. hat.) 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

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

V/1. Megállni tilos tábla elhelyezése 
V/2. Előterjesztés közlekedési jelző táblák kihelyezéséhez 
V/3. Társulási megállapodások módosítása 
V/4. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/5. Intézményi átcsoportosítás 
V/6. P.S. Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 
V/7. Új parcellák nyitása a Köztemetőben 
V/8. Napirendről levéve  (Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2011.(V.31.) számú  

rendelet módosítása) 
V/9. Berényi Gyermek FC támogatási kérelme 
V/10. Ajánlat menetrendszerinti autóbusz szolgáltatásra 
V/11. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület leader pályázat 
V/12. Gyermekétkeztetési támogatás biztosítása 
V/13. Sportpálya lelátó építése – LEADER 2011. –  
V/14. Egyéb bejelentés 
          - Beruházások saját forrásának kötvény bevételből történő biztosítása 

VI./ Zárt ülés 
VI/1. Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) állására kiírt 

pályázatra érkezett pályázatok bírálata 
VI/2. A volt Bútoripari Rt. egy részére vételi ajánlat 
VI/3. Egyéb bejelentés 
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         -  Sürgősséggel: Győri Sándor kérelme 
 
 
513/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. szeptember 26-i, október 13-i 
rendkívüli ülésen (508/2011.(X.13.)sz. határozat kivételével), és október 23-i rendkívüli 
ünnepi testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
514/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
515/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 508/2011.(X.13.)sz. határozatát 
annyiban módosítja, hogy a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül 
naperőmű park kialakítására benyújtandó pályázatnál  az önkormányzati saját erő nem 10%, 
hanem az elszámolható költségek 15%-a, azaz bruttó 93.123.000,- Ft. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
516/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 61/2011.(I.31.)sz., 
247/2011.(IV.26.)sz., 359/2011.(VI.27.)sz., 389/2011.(VII.25.)sz, 413/2011.(VIII.29.)sz., 
457/2011.(VIII.29.)sz., 469/2011.(IX.26.)sz., 470/2011.(IX.26.)sz., 475/2011.(IX.26.)sz., 
476/2011.(IX.26.)sz., 478/2011.(IX.26.)sz., 479/2011.(IX.26.)sz., 495/2011.(IX.26.)sz., 
496/2011.(IX.26.)sz., 498/2011.(IX.26.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
517/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 460/2011.(VIII.29.)sz. határozat -a 
kábel tv hálózat működtetésének átadása, szolgáltató váltás kapcsán folytasson tárgyalásokat a 
polgármester az üzemeltetővel, és annak eredménye alapján, terjessze elő az új megállapodás 
tervezetet, addig a jelenleg érvényben lévő megállapodáson ne változtasson- végrehajtásának 
határidejét, a decemberi testületi ülésre meghosszabbítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. decemberi testületi ülés 
 
 
518/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 2011-2014. 
Sportkoncepcióját elfogadja, és egyben felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az 
önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység 
támogatásáról szóló rendelet módosítását a novemberi testületi ülésre terjessze elő.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
             Barna Márton Okt. és Kult. Biz. tag 
Határidő: 2011. novemberi testületi ülés. 
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519/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: intézkedésre azonnal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
    Kmetykó János városi főépítész 
    Adamik Jánosné vezető főtanácsos 
 
 
520/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
521/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az adóbevételek alakulásáról szóló 
előterjesztés szerinti beszámolót elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
522/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakbér és egyéb díjak, valamint 
önkormányzati adók felülvizsgálatára vonatkozó napirend tárgyalását a Képviselő-testület 
2011. novemberi ülésére elhalasztja. 
Felelős: Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
              Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos 
Határidő: 2011. novemberi testületi ülés 
 
 
523/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Mezőberény, 978/2 hrsz-ú közterületre a papírbolt északnyugati sarkához 
a közlekedés irányába megállni tilos táblát, a Győri János u. 2. szám északnyugati sarkához 
megállni tilos táblát, illetve a Petőfi utca és Fortuna tér közös sarkán található megállni tilos 
táblára egy kiegészítő táblát helyezzen el, amely 30 méter hosszban szabályozza a tiltó táblát.. 
A 2 db jelzőtábla és 1 db kiegészítő tábla beszerzésére az Önkormányzat nettó 25.860.- bruttó 
32.325.- Forintot biztosít a Városi Közszolgáltató Intézmény részére a 2011 évi költségvetése 
általános tartaléka terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Kerekes László megbízott intézményvezető 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
524/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal az egyéni képviselői 
kezdeményezéssel, hogy Mezőberény város belterületén a közlekedési táblák, vagy annak 
hiányai felülvizsgálatra kerüljenek. 
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A Képviselő-testület felkéri a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy a 
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal munkatársaival közösen elvégezzék a felülvizsgálatot, 
mely során történjen egyeztetés a helyi rendőrőrs vezetőjével is. A felülvizsgálat eredményét 
a decemberi testületi ülésre terjessze elő és a közlekedési táblák kihelyezésére, cseréjére, 
pótlására a határozati javaslatot elkészítsen. 
Felelős: Kerekes László megbízott intézményvezető 
Határidő: 2011. december havi Képviselő-testületi ülés 
 
 
525/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal az egyéni képviselői 
kezdeményezéssel, hogy Mezőberény városban a helyközi buszjáratok Kölcsey utcában való 
közlekedése felülvizsgálatra kerüljön. A Képviselő-testület felhatalmazza Mezeiné Szegedi 
Erzsébet képviselőt, hogy a helyközi buszjáratok más útvonalra történő elterelésével 
kapcsolatos lehetőségeket vizsgáltassa meg, kérje szakértők véleményét, folytasson 
tárgyalásokat a Körös Volán Zrt-vel, valamint a novemberi testületi ülésre készítse el a 
határozati javaslatot.  
Felelős: Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő  
Határidő: 2011. novemberi testületi ülés 
 
 
526/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás Békési 
Kistérségi Társulás keretein belül történő ellátását továbbiakban is támogatja. A Képviselő-
testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 2/2007. (I. 8.) számú határozatával 
elfogadott társulási megállapodás 2012. január 1. napjától határozatlan időtartamra történő 
módosításának aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
             Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
527/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az idősek nappali ellátásának Békési 
Kistérségi Társulás keretein belül történő ellátását továbbiakban is támogatja. A Képviselő-
testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 3/2007. (I. 8.) számú határozatával 
elfogadott társulási megállapodás 2012. január 1. napjától határozatlan időtartamra történő 
módosításának aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
528/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

   I./4. Működési támogatások 
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      I./4.1. Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát       megemeli: 173 eFt-tal 
(Gyermektartásdíj megelőlegezés) 

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: 173 eFt-tal 
 (Gyermektartásdíj megelőlegezés) 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
529/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2011. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

   I./3. Működési támogatások 
      I./3.2. Központosított ei.-ból működési célú előirányzatát       megemeli: 44 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: 44 eFt-tal 
 (Helyi közösségi közlekedési támogatás) 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
530/2011.(X.24.)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 
- Intézményműködési bevételi előirányzatot megemeli: 7.114. e. Ft 
 és ezzel egyidejűleg megemeli: 
  -dologi kiadás előirányzatát 6.714. e. Ft 
  - felhalmozás kiadás előirányzatát 400. e. Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 
     Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor 
 
 
531/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben 
foglaltak szerint, egységes szerkezetben elfogadja. 
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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 
 
 
532/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Köztemetőben engedélyezi az A9-es 
parcella megnyitását, valamint felhatalmazza a Városi Közszolgáltató Intézményt, hogy a 
683.hrsz. alatt lévő terület temetőként történő megnyitásának részleteit a 2011. decemberi 
testületi ülésre terjessze be. 
Felelős: Siklósi István polgármester,  

   Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: értelem szerint, ill. decemberi testületi ülés 
 
 
533/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Berényi 
Gyermek FC támogatási kérelem napirendhez 3 percben Vrbovszki Zoltán elnök 
hozzászóljon. 
 
 
534/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Gyermek FC kérelmére, 
játékvezetői díjak megfizetése érdekében 300 eFt-ot biztosít a klubnak azzal a feltétellel, hogy 
amennyiben az MLSZ a játékvezetői díjak összegét vagy annak egy részét átutalja részükre, 
az önkormányzat részére a támogatást visszafizetik. A visszafizetési kötelezettség mértéke az 
MLSZ által visszatérített játékvezetői díjjal, maximum az önkormányzati támogatás 
összegével egyenlő. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A.§. 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 
              Berényi Gyermek FC elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
535/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Régió 2007 Kft. ajánlatát a 
menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás tárgyában nem fogadja el. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
536/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület Leader pályázatához (Az Együttműködés Szakmai Programjához) történő 
csatlakozást támogatja, a részvételhez szükséges hozzájárulást bruttó 57.693.-Ft-ot biztosítja a 
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2012. évi költségvetése terhére és felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés 
megkötésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
537/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata 840 e Ft működési célú támogatást biztosít a 
„Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda részére gyermekétkeztetési támogatás 
címen 2011. szeptember-október-november hónapokra. 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § szerint a kedvezményezettet 
számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a felhasználást követő 30 naptári 
napon belül, legkésőbb 2011.12.31-ig kell teljesíteni.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a támogatás összegének biztosítására tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
538/2011.(X.24.)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: 
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
IV. 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                                   csökkenti:   „-„  840  eFt-tal  
ezzel egyidejűleg 
7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
I. Működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
I. /4. Egyéb működési kiadások 
I./ 4. 2. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre   
Gyermekétkeztetési támogatás (szeptember-október- 
november hónapokra) előirányzatát                              megemeli: 840eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
539/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) „105/2011.(VI.23.) számú Közleményében meghatározott 
jogcímek közül a „Közösségi terek kialakításának, felújításának és funkcionálissá tételének 
támogatása” című felhívására benyújtja pályázati anyagát. Célterület azonosító: 1016831 

- A projekt megnevezése: „A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása” 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 8.750.000,- Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 20%-a, azaz bruttó 1.750.000,- Ft 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás 
- A pályázati forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 7.000.000,- Ft. 

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
540/2011.(X.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 Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben 
(Pályázat azonosító: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046) – Geotermikus energia felhasználására 
pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása – beruházása esetében a pályázati saját forrás 
összegét: 273765 eFt-ot, illetve a „Napelemes rendszer telepítés Mezőberényben” (Pályázat 
azonosító: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264) beruházása esetében a pályázati saját forrás 
összegét: 1536 eFt-ot a „Mezőberény” kötvény bevételből származó betéti állományból 
kívánja igénybe venni. 
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 
 
 
541/2011(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatói (magasabb vezető) állására kiírt pályázatból Szalma István és Tóth Imre 
pályázókat az alábbi indok miatt kizárja: 
- Szalma István (5700 Gyula, Siórét 34.) pályázatához nem mellékelte az intézmény 

vezetésével kapcsolatos elképzeléseit tartalmazó CD lemezt, így pályázata formai okokból 
nem felel meg a pályázati kiírásnak 

- Tóth Imre (5350 Tiszafüred, Kamilla u. 11.) nem nyújtotta be időben az erkölcsi 
bizonyítványát, így pályázata formai okokból nem felel meg a pályázati kiírásnak 

 
 
542/2011(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem értett egyet azzal a képviselői 
indítvánnyal, hogy 3 jelölt kerüljön fel a II. fordulós szavazás esetén a szavazólapra. 
 
 
543/2011(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatójának (magasabb vezetőjének) megválasztásáról titkos szavazással, két 
fordulóban dönt. A II. fordulóban az első fordulóban  kettő, legtöbb szavazatot kapott jelölt 
kerül fel a szavazólapra. 
 
 
544/2011(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta, hogy a mezőberényi 
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgató (magasabb vezető) választásnál a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság, mint szakbizottság által javasolt négy pályázó neve kerüljön fel a 
szavazólapra. 
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545/2011(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőberényi Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatójának (magasabb vezetőjének) titkos szavazással történő 
megválasztásánál, mind a 7 érvényesen pályázó neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
546/2011(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) állásra pályázókat nem kívánja újra meghallgatni, 
mivel az megtörtént a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, mint szakbizottság ülésén.  
 
 
547/2011(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatójának titkos szavazással történő megválasztásához az alábbi szavazási 
módot 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. 

 
 
548/2011(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóválasztás I. fordulója 
eredménytelen volt, a második fordulóban Koncsag Ferenc és Nagy Sándor neve kerül fel a 
szavazólapra.  
 
 
549/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóválasztás II. fordulója nem 
volt eredményes, mert egyik pályázó sem kapta meg a minősített többségi szavazatot. A 
pályázat ismételten kiírásra kerül.  
 
 
550/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 441/2011.(VIII.29.)sz. 
határozatának megfelelően, változatlan feltételekkel kiírja a mezőberényi Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatói állására a pályázatot a lehető legrövidebb határidővel, 
2012. január 1-jei munkába állással, kinevezéssel.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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551/2011.(X.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) állására a következők szerint írja ki a pályázatot: 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahely: 
    Városi Közszolgáltató Intézmény 
    Mezőberény, Békési út 17. B. lh. fsz. 1. sz.  
   igazgató (magasabb vezető) 

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 

   Közalkalmazotti jogviszony tartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
   A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
   A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 

évre szól, 4 hónap próbaidő kikötése mellett. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Városi 
Közszolgáltató Intézmény jogszabályban és az intézmény szabályzataiban meghatározott 
vezetői feladatok ellátása. 

3. Képesítési és egyéb feltételek: 
- képesítési feltételek: felsőfokú iskolai végzettség, 
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,  
- előnyt jelent: felsőfokú agrár-, műszaki, városgazdálkodási-, vagy településüzemeltetési 
mérnök, közgazdasági egyetemi vagy főiskolai végzettség, legalább 5 éves, az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő szakmai gyakorlat, idegen nyelvtudás.  

4. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

5. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajzot és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai elképzelések – ez 

utóbbit elektronikus formában (cd lemezen) is -, 
- szakképzettséget, esetleg idegen nyelvtudást tanúsító okiratok másolata, 
- a szakmai gyakorlatról szóló igazolások, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arról, hogy: 
a.) a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul; 

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

c.) a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja. 
6. A pályázat benyújtásának határideje: 

A megjelenéstől számított 30 nap. 
7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, 2012. január 1-jétől tölthető be.  
8. A pályázat benyújtásának módja, feltételei: 

A pályázatot személyesen Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (5650 Mezőberény, 
Kossuth t. 1. sz.) titkárságán, vagy postai úton Mezőberény Város Önkormányzati 
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Képviselő-testülete címére (5650 Mezőberény, Kossuth t. 1. sz.) történő megküldésével. A 
borítékon kötelező feltüntetni a munkakör megnevezését: „Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatói állás”. 

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza a 
pályázat benyújtási határidejét követő eljárási és véleményezési időszak utáni soros 
Képviselő-testületi ülésen. 

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti. 
Bővebb felvilágosítást nyújt: Siklósi István polgármester, telefon: 66/515-500. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a pályázat feladására azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2011.(X.25.) önkormányzati 
rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelméről 
 
 

*** 
 
 
552/2011.(XI.03.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1.) Az 534/2011.(X.24.)sz. határozat újbóli megtárgyalása 
2.) Egyéb bejelentés 
Zárt ülés: 
1.) Volt Bútoripari Rt. terület-eladás 
2.) Győri Sándor kérelme 
 
 
553/2011.(XI.03.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja az 534/2011.(X.24.) sz. 
határozatát. 
 
 
554/2011.(XI.03.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 300.000 Ft-ot biztosít támogatásként a 
Berényi Gyermek FC részére azzal, hogy a kiutalás akkor történik meg, amennyiben a 
Berényi Gyermek FC írásban nyilatkozza, hogy  az önkormányzati támogatás ellenében az 
MFC-vel 2011. március 27-i megállapodásban rögzített támogatást teljes egészében 
kiegyenlítettnek tekintik.  
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A.§. 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 
              Berényi Gyermek FC elnöke 
Határidő: értelem szerint 
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555/2011.(XI.03.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Hajnal u. 2-4. szám, a volt Bútoripari Rt. Família tésztagyár melletti, 
úgynevezett „színek” + mellette lévő üres terület egy részének (épület feltüntetési vázrajz 
szerinti) eladása érdekében folytasson tárgyalást, minimum 26.000.000,- Ft + ÁFA összeg 
meghatározása mellett, figyelemmel a független ingatlanforgalmi  szakértő  véleményére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
556/2011.(XI.03.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a volt Bútoripari Rt. 
Família tésztagyár melletti, úgynevezett „színek” eladásából befolyó összeget a kötvény 
visszavásárlásra fordítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
557/2011.(XI.03.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőberény, Szarvasi út 12. szám 
alatti romos ingatlan lebontásáról intézkedjen, Győri Sándor vállalkozó ajánlata értelmében. 
A képviselő-testület kiköti, hogy a vállalkozó a munka befejeztével a területet kerítéssel lássa 
el. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
558/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta azt a képviselői 
indítványt, hogy a II/4. napirend - Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára 
szakértői véleménye (414/2011(VIII.29.) sz. hat.)- tárgyalása a nyílt ülésen maradjon, a 
polgármester javaslata alapján zárt ülésen kerül megtárgyalásra. 
 
 
559/2011.(XI.28.)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 367/2011./VI.27./sz., 378/2011.(VI.27.)sz., 

433/2011.(VIII.29.)sz, 450/2011.(VIII.29.)sz, 451/2011.(VIII.29.)sz, 
453/2011.(VIII.29.)sz, 471/2011.(IX.26.)sz., 477/2011.(IX.26.)sz., 480/2011.(IX.26.)sz., 
482/2011.(IX.26.)sz., 483/2011.(IX.26.)sz., 484/2011.(IX.26.)sz., 485/2011.(IX.26.)sz., 
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486/2011.(IX.26.)sz., 487/2011.(IX.26.)sz., 488/2011.(IX.26.)sz., 489/2011.(IX.26.)sz., 
490/2011.(IX.26.)sz., 491/2011.(IX.26.)sz., 494/2011.(IX.26.)sz., 497/2011.(IX.26.)sz., 
501/2011.(IX.26.)sz., 503/2011.(X.13.)sz., 504/2011.(X.13.)sz., 509/2011.(X.13.)sz., 
510/2011.(X.13.)sz., 523/2011.(X.24.)sz., 526/2011.(X.24.)sz., 527/2011.(X.24.)sz., 
528/2011.(X.24.)sz., 529/2011.(X.24.)sz., 531/2011.(X.24.)sz., 535/2011.(X.24.)sz., 
537/2011.(X.24.)sz., 550/2011.(X.24.)sz., 551/2011.(X.24.)sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Lakossági hozzájárulás helyi szabályozása (463/2011.(VIII.29.) sz. hat.) 
II/3. A Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt 

pályázat (530/2011.(XII.20.) sz. hat.) 
II/4. Zárt ülésen tárgyalva 
II/5. Sportrendelet (518/2011.(X.24.)sz. hat.) 
II/6. Kimutatás képviselők, bizottsági tagok megjelenéséről 
II/7. Mezőberény városban a helyközi buszjáratok Kölcsey utcában való közlekedésének 

felülvizsgálata (25/2011.(X.24.) sz. hat.) 
II/8. Önkormányzati adók, lakbér és egyéb díjak felülvizsgálata (522/2011.(X.24.) sz. hat.) 
II/9. A közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
II/10. Az összevont intézmények működéséről szerzett tapasztalatok (2005-től) 
II/11. Thököly utcai út (506/2011.(X.13.) sz. hat.) 
II/12. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves   
teljesítése 
III-1. Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 
III-2. Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

háromnegyed éves teljesítéséről 
IV./ Mezőberény Város 2012. évi költségvetési koncepciója 
V./ Bejelentések 

V/1. Levéve napirendről  -A víz és csatornadíjjal kapcsolatos határozatok elfogadása és 
rendeletek módosítása 

V/2. Temető üzemeltetés 
V/3. Mezőberény kártya 
V/4. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) önkormányzati rendelet módosítása 
V/5. Iparűzési adórendelet módosítása – I. forduló 
V/6. Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2011.(V.31.) számú rendelet módosítása 
V/7. Az OPSKK Könyvtár egyes könyveinek természetes elhasználódás miatti törlési 

jegyzőkének tudomásul vétele 
V/8. Pályázat-Puskin utca Idősek Otthona –TIOP-3.4.2.11/1 
V/9. A Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nemzetközi kapcsolatok támogatására 

benyújtott pályázaton nyert összeg lemondása 
V/10. Intézményi átcsoportosítás 
V/11. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
V/12. Beszámoló a 2011.évi Berényi Napok szervezéséről, lebonyolításáról, valamint a 

2012. évi Berényi Napok költségtervezete  
V/13. Mezőberényi Horgászok Egyesületének vízkezelési kérelme 
V/14. A vasútállomás területén épülő aluljáró kezelése –sürgősséggel 
V/15. Bérmaradvány (sorszám: VI/5.) 
V/16. Egyéb bejelentés 
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VI./ Zárt ülés   
VI/1. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola tanulóinak Arany János tehetséggondozó 

programjában való részvétele. 
VI/2. Cégalapítás 
VI/3. Árajánlat a mezobereny.hu oldalon történő módosításokra, új modulok fejlesztésére 
VI/4. Ingatlancsere kérelem 
VI/5. Kötvény történet – tájékoztatás 
VI/6. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára szakértői véleménye 

(414/2011(VIII.29.) sz. hat.)  (II/4. sorszám)  
VI/7. Kistérségi pályázat benyújtása Magyarország-Románia Határon Átnyúló 

Együttműködés Program - sürgősséggel  
VI/8. Volt Bútoripari Rt. Ingatlanából vételi ajánlat  - sürgősséggel 
VI/9. Egyéb bejelentés 

- Árajánlattétel terület visszaszerzés érdekében 
- A tüzelőutalványok beváltását szabályozó megállapodás módosítása 

 
 
560/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. október 24-i zárt és II. nyílt 
üléseken, valamint a november 3-i rendkívüli nyílt, zárt üléseken hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
561/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
562/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 367/2011./VI.27./sz., 
378/2011.(VI.27.)sz., 433/2011.(VIII.29.)sz, 450/2011.(VIII.29.)sz, 451/2011.(VIII.29.)sz, 
453/2011.(VIII.29.)sz, 471/2011.(IX.26.)sz., 477/2011.(IX.26.)sz., 480/2011.(IX.26.)sz., 
482/2011.(IX.26.)sz., 483/2011.(IX.26.)sz., 484/2011.(IX.26.)sz., 485/2011.(IX.26.)sz., 
486/2011.(IX.26.)sz., 487/2011.(IX.26.)sz., 488/2011.(IX.26.)sz., 489/2011.(IX.26.)sz., 
490/2011.(IX.26.)sz., 491/2011.(IX.26.)sz., 494/2011.(IX.26.)sz., 497/2011.(IX.26.)sz., 
501/2011.(IX.26.)sz., 503/2011.(X.13.)sz., 504/2011.(X.13.)sz., 509/2011.(X.13.)sz., 
510/2011.(X.13.)sz., 523/2011.(X.24.)sz., 526/2011.(X.24.)sz., 527/2011.(X.24.)sz., 
528/2011.(X.24.)sz., 529/2011.(X.24.)sz., 531/2011.(X.24.)sz., 535/2011.(X.24.)sz., 
537/2011.(X.24.)sz., 550/2011.(X.24.)sz., 551/2011.(X.24.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
563/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakossági hozzájárulás helyi 
szabályozása című előterjesztést tudomásul veszi, lakossági hozzájárulást nem állapít meg. 
 
 
564/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi rendezvények támogatására 
és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására előterjesztett pályázat kiírását elfogadja és 
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megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a pályázati kiírást a városi honlapon 
(www.mezobereny.hu), valamint a Mezőberényi Hírmondóban hirdetményként a pályázati 
kiírás elérhetőségét tegye közzé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a pályázati 
kiírással kapcsolatos előkészítő munkálatokat a támogatási keretösszeg ismerete nélkül 
végezze el, majd a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása után átruházott hatáskörben a 
pályázati kiírásban foglaltak szerint a támogatások megítéléséről gondoskodjon, valamint az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Képviselő-testület felé beszámoljon. 
Felelős: Körösi Mihály bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
565/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 34/2006.(X.17.)MÖK számú  
rendelet 4. § (1) - (2) bekezdésének megfelelően 2011. májusától 2011. novemberéig terjedő 
időszakra, a képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseken való megjelenésről készített 
kimutatást tudomásul veszi, 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 
 
 
566/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja 525/2011.(X.24.) sz. 
határozat végrehajtásáról szóló beszámolót. 
Pályázati lehetőségek ismeretében visszatér a Liget utcai buszforduló és környezete 
felújítására, a Liget utcai helyközi buszforgalmi rend megváltoztatására. A forgalom a 
felújítás elvégzéséig a jelenleg fennálló rend szerint zajlik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
567/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakbér és egyéb díjak, valamint 
önkormányzati adók felülvizsgálatára vonatkozó napirend tárgyalását a Képviselő-testület 
2011. decemberi ülésére elhalasztja. 
Felelős: Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
              Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos 
Határidő: 2011. decemberi testületi ülés 
 
 
 
568/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszönve a beszámoló 
készítésében közreműködők munkáját megállapítja, hogy a mezőberényi intézmények 
összevonását követően olyan hosszú időszak telt el, mely már nem alkalmas arra, hogy a 
jelenlegi helyzet eredményessége pénzügyi és szakmai vonatkozásban összevetésre kerüljön 
az összevont megelőző időszakkal. A Képviselő-testület az intézményi összevonással 
kapcsolatos vizsgálatokat befejezettnek, a témát lezártnak tekinti. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
569/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 505/2011.(X.13.) sz. és az 
506/2011.(X.13.) sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
570/2011.(XI.28.)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. 
 
 
571/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 2011. évi költségvetés 

bevételeit 6.010.028 eFt előirányzattal 
                4.827.160 eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:-955 eFt ) 
kiadásait  6.010.028 eFt előirányzattal, 
                3.316.983 eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:16217  eFt ) 

az egyenleget 1.510.177  eFt-tal jóváhagyja, és a 2011 évi költségvetés alapján a 2011. I.-III. 
n.évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
572/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2011. évi költségvetési 
koncepciójáról készített előterjesztést elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
573/2011.(XI28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az V/2. Temető üzemeltetés 
napirendet az ülés későbbi részében, az egyház képviselőinek jelenlétében tárgyalja meg. 
 
 
574/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvben egyetért a „Mezőberény 
Kártya” kibocsájtásával. Felkéri Siklósi István polgármestert, hogy a kártya kibocsátásával, a 
kedvezményezettek és kedvezmények körével kapcsolatos részleteket dolgoztassa ki. 
Felelős:   Siklósi István polgármester 
Határidő: 2012. februári testületi ülés 
 
 
575/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Siklósi István polgármestert, 
valamint az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy az önkormányzat és intézményei által 
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ellátott nem kötelező, önként vállalt feladatokat tekintsék át, és a feladatok listáját terjesszék 
elő a Képviselő-testület decemberi ülésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 
   intézményvezetők 
Határidő: 2011. december havi testületi ülés 
 
 
576/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék 
a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata 
függelékeinek folyamatos karbantartásáról. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
577/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az adórendelet módosítását további 
megtárgyalásra alkalmasnak találja, de felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy az 
alábbiak szerint kerüljön kidolgozásra egy új alternatíva: 
- kerüljön kidolgozásra egy új változat 3 %-s maximális felajánlási korláttal, melynél a 

felajánlás felső határa 150.000,-Ft  
- konkrétan kerüljön összeállításra a támogathatók listája. 
- kerüljön kidolgozásra a civilszervezetek jogosultságának kritériumai  
- kerüljön kidolgozásra egy olyan változat is, ahol az 1-1 %-ról dönthetnének az adózók, 

alsóhatár nélkül.  
A kész tervezet kerüljön előterjesztésre a Képviselő-testület 2011. december havi testületi 
ülésére. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
              Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos 
Határidő: 2011. december havi testületi ülés 
 
 
578/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta azt a képviselői 
indítványt, hogy az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet-tervezet 13.§ (1) bekezdése 
az alábbiak szerint módosuljon: „kérelem 3 hónapig nem nyújtható be”, és ez idő alatt a 
rendelet kerüljön pontosításra.  
 
 
579/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKK 
Könyvtára az 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 3/2011, 
4/2011, 5/2011 törlési jegyzékein felsorolt könyveket törölte.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
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580/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program TIOP–3.4.2-11/1 „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” 
pályázati kiírását támogatja, azon részt kíván venni és felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, Kovács Edina Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézményvezetőt és a 
Polgármesteri Hivatal Beruházási csoportját a pályázat előkészítésére és benyújtására. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
581/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Oktatási és 
Kulturális Bizottság döntését, mely szerint a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 
Nemzetközi kapcsolatok támogatására benyújtott támogatást, a 45/2011.(III. 7.) számú 
határozattal megítélt, 40. 000.- Ft-ot, nem használta fel, így arról lemond, valamint azt, hogy a 
pályázati összeg felhasználása nem a pályázó hibájából történt, így a következő évi pályázati 
eljárásból nem kerül kizárásra. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a támogatásként 
megítélt és fel nem használt 40.000,- 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 
 
 
582/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése: 
     5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
        Bevételi előirányzatán belül:  
            IV. Egyéb működési bevételek               
           -  Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli:    8.912. eFt-al 
        Kiadási előirányzatán belül 
            Személyi juttatások előirányzatát csökkenti:                                 - 1.124. eFt-al 
            Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti:              -     249. eFt-al 
            Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                      10.148. eFt-al 
Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzatát megemeli: 137. eFt-al. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
583/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a következő saját hatáskörű 
előirányzat módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít: 
Átcsoportosítás: 
Felújítási kiadások csökkenti    1862 eFt 
(Mezőberény, Hősök u. 3. – homlokzat felújítás) 



181 

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát megemeli   1862 eFt 
Előirányzat módosítás: 
Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát megemeli    2000 eFt 
TB tám – 1000eFt 
Elk. áll. pénzalap – 1000eFt 
Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát megemeli   2000 eFt. 
Felelős: Siklósi István - polgármester 
              Kovács Edina - igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
584/2011.(XI.28.)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./3. Működési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei.-ból működési célú előirányzatát  megemeli: 40425 eFt-tal 
 (Arany János Tehetséggondozó Program) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül 
 I. Működési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások előirányzatát 9583 eFt-tal 
 I./2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 2587 eFt-tal 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát 10245 eFt-tal 
 I./5. Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 14510 eFt-tal 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát 1500 eFt-tal 
 II./2. Felújítási kiadások ÁFA-val előirányzatát 2000 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
585/2011.(XI.28.)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 megemeli: 6463 eFt-tal 
I. Működési bevételek 
I/3. Működési támogatások 

 I/3.5. Normatív kötött támogatások előirányzatát megemeli: 68 eFt-tal 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek előir. csökkenti: 10605 eFt-tal 
 (Muronyi Községi Önkormányzattól átvétel a várható 
 normatíva és az egyéb támogatással nem fedezett kiadási 
 többlet fedezetére) 
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 (Ált. iskola: 7912 eFt, óvoda: 2693 eFt) 
és ezzel egyidejűleg 
2/A.cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatát    megemeli: 2307 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások   1816 eFt 
 I. Működési kiadások 

I./2. Munkaadókat terhelő járulékok 491 eFt 
2/B.cím: Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk. kiadási előir. csökkenti: 1518 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Működési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások „-„ 1195 eFt 
 I. Működési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelő járulékok „-„ 323 eFt 
 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát csökkenti: 1352 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Működési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások             „-„ 1063 eFt 

I. Működési kiadások 
 I./2. Munkaadókat terhelő járulékok „-„ 289 eFt 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. kiadási előirányzatát   megemeli: 2217 eFt-tal 
 Ezen belül: 

I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2217 eFt 
7-3.cím: PH költségvetési kiadások előirányzatán belül: 

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélk. Kiadások (Ált. tart.) előir. csökkenti: 5728 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza.          
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
586/2011.(XI.28.)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 előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát megemeli: 1986 eFt-tal 
 (Békési Kistérségi Iroda) 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát  csökkenti: 230 eFt-tal 
 (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel a várható 
 normatíva és az egyéb támogatással nem fedezett kiadási 
 többlet fedezetére) 
 (Általános Iskola: - 230 eFt) 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
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 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek előir. csökkenti: 1525 eFt-tal 
 (Muronyi Községi Önkormányzattól átvétel a várható 
 normatíva és az egyéb támogatással nem fedezett kiadási 
 többlet fedezetére) 
 (Óvoda: - 1525 eFt) 
és ezzel egyidejűleg 
2/B.cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előir. 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások  megemeli: 1009 eFt-tal 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előir. 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások  csökkenti: 778 eFt-tal 
B) 7-3.cím: PH költségvetési bevételek előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát csökkenti: 195 eFt-tal 
 (Békési Kistérségi Iroda) 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát  megemeli: 115 eFt-tal 
 (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel a várható 
 normatíva és az egyéb támogatással nem fedezett kiadási 
 többlet fedezetére) 
 (Általános Iskola: 115 eFt) 
és ezzel egyidejűleg 
2/B.cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előir. 
 Ezen belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások  csökkenti: 80 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
587/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ igazgatója által elkészített 2011. évi Berény Napok szöveges, valamint pénzügyi 
beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, egyben megköszöni az OPSKK 
igazgatójának és munkatársainak a Berényi napok keretében végzett tevékenységét. Az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója által elkészített 2011. évi Berény Napok 
szöveges, valamint pénzügyi elszámolása alapján az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
költségvetését 805 eFt dologi kiadási előirányzattal csökkenti (elszámolási különbözet) és 
ezzel egyidejűleg a 7-3. cím felhalmozási és egyéb kiadások – Általános tartalék előirányzatát 
megemeli. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Smiriné Kokauszki Erika intézményvezető 
Határidő: értelem szerint, előirányzat módosítás a költségvetés soron következő átvezetésekor 
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588/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ igazgatója által tett javaslattal egyetért és a 2012. évi Városi Nagy Rendezvényekre, 
5.000.000.-Ft összeget biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy 
a főösszeg változatlanul hagyása mellett belső átcsoportosításokat végezhessen.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Baji Mihály jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet 
tervezésekor az elfogadott összeget vegye számításba. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint, a 2012 évi költségvetés tervezése 
 
 
589/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, 
Gyomai úti Hosszú-tó (vízkezelési jogát 20 évre a Mezőberényi Horgászok Egyesülete 
(Mezőberény, Petőfi u. 8. sz.) részére 2012 január 1-vel átadja.  
Mezőberény Város Önkormányzata a Gyomai úti Hosszú tó (1693, 1695-1720 hrsz.-hoz 
tartozó vízfelület) halászati jogát 500,-Ft+ÁFA azaz 635,-Ft éves bérleti díjért  haszonbérbe 
adja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy a szükséges szerződéseket 
kösse meg. 
Képviselő-testület megbízza a Mezőberényi Horgászok Egyesületét a Gyomai úti Hosszú-tó 
halászati vízterületté nyilvánításának, a halászati jog regisztrálásának ügyintézésével. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Adamik Jánosné egyesület elnöke 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
590/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi vasútállomás területén 
épülő vasúti gyalogos aluljáró kezelésével kapcsolatban az aluljáró folyosó, a hozzá 
kapcsolódó rámpák és lépcsők takarítását, hó- és jégmentesítését vállalja.  
A Polgármesteri Hivatal a döntésről értesíti a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi 
Központját (6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.) és a NIF Zrt-t (1134 Budapest, Váci út 
45.). 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
591/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem értett egyet a véleményező 
bizottságok által hozott döntéssel, miszerint ne történjen meg a Mezőberényi 681. hrsz., 
természetben a Mezőberényi Köztemető terület részét képező 1145 m2 területű, temető 
ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházása a Mezőberényi Református Egyházközség 
részére. 
 
 
592/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ingyenesen átruházza a Mezőberényi 
681. hrsz., természetben a Mezőberényi Köztemető terület részét képező 1145 m2 területű 
temető ingatlan tulajdonjogát a Mezőberényi Református Egyházközségre. Az átruházás 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete 
20.§ (1) bekezdés c. pontja alapján lehetséges. A rendeletben jelölt közérdekű kötelezettség 
vállalást 2011. december 31-ig kell megkötni. 
A tulajdonátadással kapcsolatos minden költség a Mezőberényi Református Egyházközséget 
terheli.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
593/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezőberényi Református Egyházközséggel a temető használatra 
kötendő megállapodást az alábbi tartalomi elvek mentén tárgyalja és a 2011. decemberi 
testületi ülésre azt terjessze be: 

- A sírhelymegváltásból befolyó összegek időarányos részét visszafizeti (nem fizeti 
vissza), ellentételezésként kéri az 1993. óta jelentkező karbantartási költségek 
visszatérítését. 

- A ravatalozó használatát. 
- A víz és szemétszállítási díjak arányos viselését (vagy sírhely, vagy terület arányosan) 
- A karbantartási és felújítási költségek tekintetében a használati arányokat jobban 

tükröző teherviselés kerüljön megállapításra. 
Felelős:   Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
594/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta a polgármester azon 
indítványát, hogy jutalmazásra ne kerüljön sor 2011-ben, a testület a 2012. évi költségvetés 
elfogadásakor tárgyaljon róla. 
 
 
595/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 
intézményeiben keletkezett bérmaradvány terhére az egy hónapra eső átlagos rendszeres 
személyi juttatás legfeljebb 30%-át az intézmények vezetői meleg étkeztetési utalvány 
és/vagy jutalom címén dolgozóik számára 2011. évben kifizethessék.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
596/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények megbízott vezetőit, az intézmények 
bérmaradványának terhére jutalomban részesítse. A jutalom mértékének alapja az 
intézményvezető kinevezésében szereplő összes járandósága. A jutalom mértéke nem 
haladhatja meg a kinevezésben szereplő 1 havi illetményt. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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597/2011.(XI. 28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Rácz Mónika Erzsébet 8. évfolyamos tanuló (anyja neve: Hoffmann Ilona) 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: 2011. december 12. 
 
 
598/2011.(XI. 28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Burai Enikő 8. évfolyamos tanuló (anyja neve: Hajdú Zsuzsanna) 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: 2011. december 12. 
 
 
599/2011.(XI. 28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Dombi Bálint 8. évfolyamos tanuló (anyja neve: Braun Erika) 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: 2011. december 12. 
 
 
600/2011.(XI. 28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Kertész Ágnes 8. évfolyamos tanuló (anyja neve: Balog 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. 
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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: 2011. december 12. 
 
 
601/2011.(XI. 28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Kracsek Szimonetta 8. évfolyamos tanuló (anyja neve: Mészáros Barbara) 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: 2011. december 12. 
 
 
602/2011.(XI. 28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Szobavári Karolina 8. évfolyamos tanuló (anyja neve: Szurcsik Júlia Ildikó) 
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: 2011. december 12. 
 
 
603/2011.(XI. 28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta a polgármester 
indítványát, a cégalapítás bejelentést nem vette le napirendről. 
 
 
604/2011.(XI. 28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. decemberi 
testületi ülésre kerüljön előkészítésre a BERÉNY 2011. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapításához szükséges alapító okirat. Munkálják ki az alapításhoz 
szükséges törzstőke összegét annak megfelelően, hogy nyújtson pénzügyi fedezetett a Kft. 
első félévének működéséhez. Kerüljön pontosításra a cég tevékenységi köre, legyen 
javaslattétel személyi kérdésekben, így első sorban az ügyvezető és a felügyelő bizottság 
tagjaira.  
Felelős:   Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. decemberi testületi ülés 
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605/2011.(XI. 28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi honlappal kapcsolatos 
módosítások, fejlesztések együttes költségére 180.000.-Ft + ÁFA biztosít a 7.3 cím: PH 
felhalmozási és egyéb kiadások: Mezőberény Város honlapjának fejlesztése (szoftver) 841112 
szakfeladat felhalmozási kiadási előirányzata terhére.  
A Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy tárgyaljon a városi 
honlap karbantartási feladat ellátásának díjáról az ajánlattevővel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
606/2011.(XI. 28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 66/2011.(I.31.) sz. határozatát 
annyiban módosítja, hogy a 2011. évi költségvetésében nem csak lakás, ingatlan vásárlására, 
hanem ingatlan cserére sem tervez fedezet beállítását, így forrás hiányában ingatlanokat, 
lakásokat továbbra sem kíván, illetve tud vásárolni vagy cserélni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ajánlatokra, 
kérésekre válaszolva a határozatot megküldje. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
 
607/2011.(XI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Könyvtára ellenőrzésével kapcsolatos 2011. évi szakértői vélemény alapján 
megállapítja, hogy a 2008. évi szakértői véleményben megállapított hiányosságok csak 
részben kerültek pótlásra, melyért megállapítható a könyvtári egység vezetőjének felelőssége, 
valamint a fenntartó részbeni felelőssége. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
608/2011.(XI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ Könyvtára ellenőrzésével kapcsolatos 2011. évi szakértői véleményével 
kapcsolatban megállapított hiányosságok megszüntetésére stratégiai tervet kell készíteni 
összhangban a Mezőberény város Kulturális koncepciójával, és a jogszabályi változásokkal. 
A stratégiai tervben különösen az alábbiakat kell rögzíteni: küldetésnyilatkozat módosítását, 
újrafogalmazását; minőségelvű szolgáltatás bevezetésének kérdéseit; kapcsolati rendszer 
feltérképezését; könyvtári terek az épület adta lehetőségen belüli átalakítási tervét; marketing 
tervet; továbbképzési tervet; intézmény szervezetfejlesztési tervét; látható pályázatok 
összegzését; költséghatékonyság elemzést; létszámkihasználtság felülvizsgálatát.  
Ki kell vizsgálni a könyvtári vezető felelősségét.  
A stratégiai tervet követően kell kidolgozni az intézkedési tervet, melyben kerüljön lebontásra 
a konkrét feladatok felsorolása határidővel, felelős személyekkel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a stratégiai terv 
kidolgozásával kapcsolatos intézkedéseket megtegye. A stratégiai terv elkészítéséért az 
OPSKK vezetője és könyvtári vezetője felelős. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
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              Csabay Károly osztályvezető, könyvtári vezető 
Határidő: 2012. januári testületi ülés 
 
 
609/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a Békési Kistérség 
pályázatot nyújtson be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013 HURO/1101 kiírásra. A pályázat előkészítéséhez szükséges maximum 1.500.000,-
Ft +ÁFA összeget a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
610/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Famíliatészta 
Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. (Mezőberény, Hajnal u. 6. sz.) 2011. november 28-án 
kelt vételi ajánlatát. A képviselő-testület az ajánlatban meghatározott, Mezőberény, Hajnal u. 
2-4. szám alatt található, a Kft. telephelye melletti, hátsó fronton lévő téglaépület végéig 
megjelölt területet értékesíti 18.400.000,-Ft + ÁFA összegért, amelyből a 2011. december 31-
ig vállalt rész, 2.000.000,-Ft + ÁFA befizetését foglalóként kezeli. A Képviselő-testület a 
fennmaradó, 16.400.000,-Ft + ÁFA megfizetését legkésőbb 2012. június 30-i időpontban 
határozza meg. Az átírás és egyéb megosztás költségei, kerítés készítése a vevőt terhelik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
611/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Károlyi és Társa Kft. (Mezőberény, Csabai u. 25. 
sz.) vezetőjével a Városháza mögötti Békési úti belső udvart érintő, a vállalkozó tulajdonában 
lévő, befejezetlen munkák területének visszaszerzése érdekében, maximum 13.500.000 Ft 
értékig. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
612/2011.(XI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
tüzelőutalványok beváltását szabályozó megállapodás módosításra kerüljön annak érdekében, 
hogy 2012. január 1-től az érintett vállalkozóknak ne kelljen a beváltott utalványok után  5 %-
os részt visszafizetniük az önkormányzat részére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2011.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
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tevékenység támogatásáról szóló 24/2007./IX.25./MÖK sz. rendelet – a továbbiakban: R. – 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2011.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2011.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 
2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/2011.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/2011.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
613/2011.(XII.01.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Közmeghallgatás: Közfoglalkoztatás 2011. évben Mezőberényben 
Zárt ülés: Szociális témájú felvetések 
                - Mozgókonyha (gulyáságyú) beszerzése 
                - „Segélyfa” 
 
 
614/2011.(XII.01.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Közfoglalkoztatás 2011. évben 
Mezőberényben” tájékoztatást elfogadta. 
 
 
615/2011.(XII.01.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a városban 
szociális, illetve karitatív étkeztetés érdekében beszerzésre kerüljön egy gulyáságyú 
(mozgókonyha), ennek megszerzéséhez a Honvédelmi Miniszterhez küldött levelet minden 
képviselő aláírja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 

*** 
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616/2011.(XII.23.)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 255/2011./V.16./sz., 399/2011.(VII.25.)sz., 

381/2011.(VI.27.)sz., 383/2011.(VI.27.)sz., 441/2010.(XI.29.)sz., 
499/2011.(IX.26.)sz., 500/2011.(IX.26.)sz., 539/2011.(X.24.)sz., 
540/2011.(X.24.)sz., 554/2011.(XI.03.)sz., 555/2011.(XI.03.)sz., 
557/2011.(XI.03.)sz., 565/2011.(XI.28.)sz., 568/2011.(XI.28.)sz., 
579/2011.(XI.28.)sz., 581/2011.(XI.28.)sz., 590/2011.(XI.28.)sz., 
592/2011.(XI.28.)sz., 596/2011.(XI.28.)sz., 597/2011.(XI.28.)sz., 
598/2011.(XI.28.)sz., 599/2011.(XI.28.)sz., 600/2011.(XI.28.)sz., 
601/2011.(XI.28.)sz., 602/2011.(XI.28.)sz., 604/2011.(XI.28.)sz., 
150/2011.(III.28.)sz., 524/2011.(X.24.)sz., 532/2011.(X.24.)sz., 
575/2011.(XI.28.)sz., 595/2011.(XI.28.)sz., 192/2011.(IV.6.)sz., 
364/2011.(VI.27.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Hiányzó közlekedési táblák kihelyezése (524/2011.(X.24.)sz. hat.) 
II/3. Kábel TV (517/2011.(X.24.)sz. hat.) 
II/4. Temető üzemeltetés (593/2011.(XI.28.)sz. hat.) 
II/5. 683. hrsz-ú ingatlan temetőként való megnyitása (532/2011.(X.24.)sz. hat.) 
II/6. Önkormányzati vagyoni ügyek (kistérségi busz, iskola, temető) és intézményi Alapító 

Okiratok, önkormányzati rendelet módosítása (481/2011.(IX.26.)sz. hat.) 
II/7. Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 

(567/2011.(XI.28.)sz. hat.) 
II/8. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata (575/2011.(XI.28.)sz. hat.) 
II/9. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
II/10. A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet hatályon 

kívül helyezése (492/2011.(IX.26.)sz. hat.) 
III./ Mezőberény Város 2012. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
IV./ A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 
V. Bejelentések 

V/1. A víz és csatornadíjjal kapcsolatos határozatok elfogadása és rendelet módosítás 
V/2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről, valamint 
         A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletek módosítása 
V/3. Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 
V/4. Köztisztviselők 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi célkitűzéseinek 

meghatározása 
V/5. Tájékoztató Mezőberény Város Környezeti Állapotáról 
V/6. 2012. évi szemétszállítási díj 
V/7.  Petőfi Sándor Gimnázium SZMSZ és házirend módosítása 
V/8.  Előirányzat rendezés a 2011. évi gyermekélelmezési intézményi elszámolás alapján  
V/9.  Intézményi átcsoportosítások 
V/10. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
V/11. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtár egyes könyveinek természetes 

elhasználódás miatti törlési jegyzékének tudomásul vétele 
V/12. Ivóvíz-minőségjavító program 
V/13. Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2011-14. módosítása 
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V/14. Polgármester jutalmazása 
V/15. Dabas Város polgármesterének toronyharang költségéhez való hozzájárulás kérő 

levele 
V/16. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
V/17. Egyéb bejelentés 

VI./ Zárt ülés 
VI/1. Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) állására kiírt 

pályázatra érkezett pályázatok bírálása 
VI/2. Kistérségi informatikai hálózat, AH-s szerződés 
VI/3. Békési úti tömbbelső ügye 
VI/4. Adósságkezelési támogatás elutasításával kapcsolatos fellebbezések 
VI./5. Geotermikus fejlesztéssel kapcsolatos bejelentés  
VI/6. Mezőberény Város kötvénnyel kapcsolatos bejelentés  
VI/7. A volt városi kertészettel kapcsolatos bejelentés (szóbeli) 
VI/8. Egyéb bejelentés 

 
 
617/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. november 28-i zárt, valamint 
a december 1-jei közmeghallgatás és december 1-jei rendkívüli zárt üléseken hozott 
határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
618/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
619/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 255/2011./V.16./sz., 
399/2011.(VII.25.)sz., 381/2011.(VI.27.)sz., 383/2011.(VI.27.)sz., 441/2010.(XI.29.)sz., 
499/2011.(IX.26.)sz., 500/2011.(IX.26.)sz., 539/2011.(X.24.)sz., 540/2011.(X.24.)sz., 
554/2011.(XI.03.)sz., 555/2011.(XI.03.)sz., 557/2011.(XI.03.)sz., 565/2011.(XI.28.)sz., 
568/2011.(XI.28.)sz., 579/2011.(XI.28.)sz., 581/2011.(XI.28.)sz., 590/2011.(XI.28.)sz., 
592/2011.(XI.28.)sz., 596/2011.(XI.28.)sz., 597/2011.(XI.28.)sz., 598/2011.(XI.28.)sz., 
599/2011.(XI.28.)sz., 600/2011.(XI.28.)sz., 601/2011.(XI.28.)sz., 602/2011.(XI.28.)sz., 
604/2011.(XI.28.)sz., 150/2011.(III.28.)sz., 524/2011.(X.24.)sz., 532/2011.(X.24.)sz., 
575/2011.(XI.28.)sz., 595/2011.(XI.28.)sz., 192/2011.(IV.6.)sz., 364/2011.(VI.27.)sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
620/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Polgármesteri 
Hivatalnak, a Mezőberényi Rendőrőrsnek és a Városi Közszolgáltató Intézménynek az 
elvégzett munkájukért, azonban a kihelyezett táblák nagy számára tekintettel ismételten meg 
kívánja tárgyalni a Képviselő-testület a napirendet. Az újratárgyalás során indokoltság szerint 
a kerüljön felülvizsgálatra, hogy szükséges-e vagy csökkenthető-e a tervezett tábla 
mennyiség. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület 2012. március havi ülése 
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621/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatta Harmati László 
képviselő indítványát, hogy a SzűcsNet Kft-vel kötendő megállapodás módosítva kerüljön 
elfogadásra. 
Felelős:   Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
622/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a SzűcsNet Kft-vel a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja. 
Felelős:   Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
623/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 593/2011. (XI. 28.) 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: 2011. december 31. 
 
 
624/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Mezőberény, 683/3 hrsz-ú 
ingatlan köztemetővé nyilvánításával, egyúttal meghatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézmény vezetőjét az engedélyezési eljárással kapcsolatos feladatok elvégzésével. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köztemető kialakítással kapcsolatos 
költségek fedezetét a Városi Közszolgáltató Intézmény költségvetésében biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Városi Közszolgáltató Intézmény intézményvezetője 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
625/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért 2012. január 1. napjával:  
a.) a 3125 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Martinovics u. 25. szám alatt található 

tornaterem és sportudvar Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával,  
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 Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával,  

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.) Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával, valamint a létrejövő 
14/1. hrsz-ú ingatlan társasházzá való nyilvánításával, és az így létrejövő 14/1/A/2. hrsz-ú 
ingatlan Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával. 

d.) a 3675 hrsz-ú, 2141 m2 nagyságú, Mezőberény, Liget tér 5. sz. alatti ingatlan – egységes 
pedagógiai szolgálat – Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával,  
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e.) az 1134 hrsz-ú, 1361 m2 nagyságú, Parádóhuta, Dobra u. 4. sz. alatti ingatlan – üdülő – 
Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával. 

A feladat illetve a létszám 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 
fedezetét maximum 1.000,-eFt-ot a 2011. évi költségvetés Általános tartaléka terhére 
biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester, érintett intézmények vezetői 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
626/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a 681. hrsz-ú, természetben a 
Mezőberényi Köztemető terület részét képező 1145 m2 területű ingatlan forgalomképessé 
nyilvánításával, egyúttal az 592/2011. (XI. 28.) számú határozatát úgy módosítja, hogy az 
átruházás Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2007. (VI. 19.) 
számú rendelete 20. §. (1) bekezdésének d.) pontja alapján lehetséges. 
Az 592/2011. (XI. 28.) számú határozat egyéb rendelkezései hatályban maradnak 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
627/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 481/2011.(IX. 26.) számú 
önkormányzati határozatot visszavonja. A Békési Kistérségi Társulás tulajdonát képező 
közösségi feladatokat ellátó busz üzemeltetését továbbra is a Városi Közszolgáltató 
Intézmény keretében kívánja megvalósítani.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
üzemeltetésében lévő kistérségi (közösségi) busz 2012. évre vonatkozó díjszabását 150,- 
Ft/km összegben fogadja el. Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20%-kal 
növekszik, mértéke 180,- Ft/km. A díjtételen felül a megrendelő közvetlenül köteles 
megfizetni az igénybevétel helyszínén esetlegesen felmerülő autópálya (úthasználat), 
őrzésvédelmi, komp és 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 díjszabást. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Városi Közszolgáltató Intézmény intézményvezetője 
Határidő: intézkedésre azonnal, ill. 2012. január 1. 
 
 
 
628/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben 
elfogadja. 
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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 
 
 
629/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Kistérségi Általános 
Iskola Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes 
szerkezetben 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 
 
 
630/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium Alapító 
Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben 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 
 
 
631/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság 
javaslatát támogatva, egyetért azzal, hogy az önkormányzati lakások lakbéréről szóló rendelet 
megalkotásánál a 3.§/1. bekezdés „az eltérítés mértéke legfeljebb 15%-s mértékű legyen”. 
 
 
632/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság 
javaslatát támogatva, egyetért azzal, hogy az önkormányzati lakások lakbéréről szóló rendelet 
megalkotásánál a lakbér mérték 2.§/1. bekezdésnél az „A” változat kerüljön támogatásra, 
kivétel az f. pont, ahol változatlanul 465 Ft kerül meghatározásra. 
 
 
633/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városban bevezetett helyi adók –
kivétel a magánszemélyek kommunális adója- tekintetében 2012. január 01. napjától 
adómértéket nem kíván emelni. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint 
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634/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  az önkormányzat és intézményei által 
ellátott, nem kötelező önkormányzati feladatok listájáról készített tájékoztatást elfogadta.  
 
 
635/2011.(XII.23.)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. 
 
 
636/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása az V/1. számú 
bejelentés után történjen meg. 
 
 
637/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének I. tervezetét tovább tárgyalásra alkalmasnak 
tartja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
638/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése (II. forduló) 
     Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ Állattartási rendelet módosítása 
     Előadó: Siklósi István polgármester 
Február 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása 
      Elődadó: Siklósi István polgármester 
2./ Városi elismerések adományozása 
     Előadó: Bizottsági elnökök 
3./ Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

14/1994.(V.2.) MÖK sz. rendelet felülvizsgálata 
  Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 

Március  
1./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
     Előadó: Jakusovszki Zoltán őrsparancsnok 
2./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról 
     Előadó: Szota Róbert elnök 
3./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
     Előadó: Halász József elnök  
4./ Közbeszerzési terv elfogadása 
      Előadó: Borgula Péter beruházási, városfejlesztési ügyintéző     
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5./ Közoktatási Esélyegyenlőségi terv 
 Előadó: Körösi Mihály OKB elnök 

Április  
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
      Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
      Előadó: belső ellenőr  
3./ Beszámoló Mezőberény sportéletéről 
     Előadó: Barna Márton 
Május  
1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
munkáról 
      Előadó: Kovács Edina a Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetője 
                    Lakatos Erzsébet gyámhivatali főtanácsos 
Június  
1./ Oktatási intézmények beszámolója, jogállásban történő változások 
      Előadó: Siklósi István polgármester, intézményvezetők 
Augusztus 
1./ Beszámoló Mezőberény Város 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
      Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ A 2013. évi szemétszállítás és a közterületek rendben tartásának kérdései 
     Előadó: Siklósi István polgármester 
3./ Ifjúsági koncepció 
     Előadó: Körösi Mihály OKB elnök 
Szeptember  
1./ Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról 
     Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ 2013. évi ellenőrzési terv elfogadása 
     Előadó: belső ellenőr 
3./ Munkahelyteremtés lehetőségei Mezőberényben 

 Előadó: Debreczeni Gábor ÜJKB elnök 
                   Harmati László PGB elnök 
Október  
1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
     Előadó: Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos 
2./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
     Előadó: Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
                  Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos 
November 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítése 
     Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ Mezőberény Város 2013. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 
December 
1./ Mezőberény Város 2013. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
    Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 
     Előadó: Siklósi István polgármester 
3./ 100 éves Mezőberény sportja beszámolója 
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 Előadó: Barna Márton képviselő 
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 
Felelős: a megjelölt személyek 
Határidő: értelem szerint 
 
 
639/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2012. 
évre tett, Mezőberény Város Önkormányzatát érintő rekonstrukciós javaslatát, valamint a 
2012. évre tett vízdíjjal (57,10,- ft/m3) kapcsolatos, valamint csatornadíjjal kapcsolatos többlet 
bérleti díj összegére vonatkozó javaslatát nem fogadja el. 
A Képviselő-testület a vízdíjjal kapcsolatos többlet bérleti díj összegére 15,00,- ft/m3 többlet 
bérleti díjat fogadja el, melyet a nyereséghányaddal növelt összeggel együtt a vízdíjba beépíti. 
(15,80,- ft/m3) 
A Képviselő-testület a csatornadíjjal kapcsolatban többlet bérleti díj összegére semmilyen 
mértékű többlet bérleti díjat nem állapít meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatot a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. részére megküldje. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
                Határozat megküldése: 2011. december 31. 
 
 
640/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek 
Zrt-vel 2012. évre vonatkozó hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról szóló 
megállapodás tervezettel az előterjesztésben kiadottak szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011.december 31. 
 
 
641/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium és 
Élelmezési Központba 1 fő létszámemelést engedélyez 2012. január 1-től. A 
létszámváltozással kapcsolatos kiadás többletre az Élelmezési Központ rezsiköltség emelése 
fedezetet biztosít. 
A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletben a létszámváltozást figyelembe 
veszi.  
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet  
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642/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatala 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 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
643/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatala köztisztviselői számára 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények 
célkitűzéseit az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
644/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a település környezeti állapotáról 
szóló tájékoztatást elfogadja és azt a lakosság részére a Városi Hírmondóban, illetve a Városi 
Honlapon közzéteszi. Értesíti a lakosságot, 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 
 
 
645/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a 
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (5746 Kunágota, Rákóczi út 9., képviselő: 
Bondár Lajos ügyvezető, cégszám: 04-09-009182, hatósági engedély száma: 50266-
002/2010) Mezőberény Város Önkormányzatának illetékességi területére vonatkozó települési 
szilárd és folyékony hulladék begyűjtés, szállítás és hulladék ártalommentes elhelyezése 
tárgyú közszolgáltatási szerződést elfogadja, egyben felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
646/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi lakossági kommunális 
szilárd hulladékszállítás díját nettó 11.290,- Ft/lakás/év + ÁFA, bruttó 14.340,- Ft/lakás/év 
összegben határozza meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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647/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium szervezeti 
és működési szabályzatának, melléklet szerinti módosítását jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
648/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
házirendjének melléklet szerinti módosítását jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
649/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi gyermekélelmezési 
intézményi többletkiadások fedezetére (a tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás 
teljesítéséhez: a három és többgyermekes családok, illetve kollégiumban elhelyezettek 
nyersanyagnorma kiegészítésére a rezsiköltségek, illetve a kedvezmények és rezsire jutó 
Áfára vonatkozóan) 10046 eFt-ot biztosít dologi kiadási előirányzatként a 2011. évi 
költségvetés Általános tartalékának terhére, az alábbiak szerint: 
- 2.A.cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda:  3298 eFt  
- 2.B.cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola:  6748 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
650/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi gyermekélelmezés 
intézményi elszámolása alapján, a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált 
előirányzatok különbözetét: 1011 eFt-ot véglegesen elvonja (a tervezett, biztosított 
előirányzat mértékét nem érte el a tényleges kiadás teljesítés): 
- 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium: 

I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát csökkenti: 1011 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át megemeli: 1011 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát megemeli 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
651/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
- Támogatás értékű műk bevételi előirányzatát   megemeli      2.000 e Ft-tal 
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és ezzel egyidejűleg 
 - Személyi juttatás kiadási előirányzatát      megemeli      1.740 e Ft-tal 
 - Munkaadói járulék kiadási előirányzatát     megemeli   260 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Kerekes László a Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
652/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
- Műk. célú pe. átvétel non-profit szervtől bevételi előirányzatát megemeli      1.704 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Személyi juttatás kiadási előirányzatát      megemeli      1.404 e Ft-tal 
 - Munkaadói járulék kiadási előirányzatát     megemeli   300 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Kerekes László a Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
653/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
- Támogatás értékű műk bevételi előirányzatát   megemeli      500 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Személyi juttatás kiadási előirányzatát      megemeli      400 e Ft-tal 
 - Munkaadói járulék kiadási előirányzatát     megemeli 100 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Kerekes László a Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
654/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
-  Munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatát csökkenti      300 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Dologi kiadási előirányzatát      megemeli      300 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Kerekes László a Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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655/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 
-  Működési célú kamat bevételi előirányzatát  megemeli     6.500 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Dologi kiadási előirányzatát      megemeli      6.500 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Kerekes László a Városi Közszolgáltató Intézmény megbízott vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
656/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011.évi költségvetése: 
2. A. cím: 
- Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatán belül: 

 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 500 eFt-al 
 - Intézményi ellátási díj 500 eFt 
 - Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli 500eFt-al 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  500 eFt-al 
 -.Személyi juttatás előirányzatát 390 eFt-al 
 - Munkaadói járulék előirányzatát 110 eFt-al 

2. B. cím: 
- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 3000 eFt-al 
 - Intézményi ellátási díj 3000 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  3000 eFt-al 

Felelős: Siklósi István polgármester 
   Öreg István főigazgató, Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
657/2011.(XII.23.) 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 
- Intézményi működési bevételi előirányzatot megemeli:  14. 722 e Ft 
 ezzel egyidejűleg megemeli a  
 - dologi kiadás előirányzatát     13. 222 e Ft 
 - felhalmozás kiadás előirányzatát      1. 500 e Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidő: 2011. december 23. 
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658/2011.(XII.23.) 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 megemeli: 4.716 e Ft 
Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatot megemeli: 
- személyi juttatás:       4.155 e Ft 
- járulék:           561 e Ft 

Felelős: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató 
Határidő: 2011. december 23 
 
 
659/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
1.) 
Közfoglalkoztatás (Rövid) előirányzat rendezése 
a)  
7-5.cím: PH. Egyéb működési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

I. Működési bevételek 
I./4. Egyéb működési bevételek 

 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek ei-át  megemeli: 1652 eFt-tal 
890441-0 szakfeladat - Közfoglalkoztatás: Rövid 

ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 1652 eFt-tal 
 890441-0 szakfeladat – Közfoglalkoztatás: 4 órás 
 Ebből: Személyi juttatások: 1455 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 197 eFt  
b) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát csökkenti: 98 eFt-tal 
 Általános tartalék terhére fedezet biztosítása 
 890441-0 szakfeladat - Közfoglalkoztatás: 4 órás 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 98 eFt-tal 
 890441-0 szakfeladat - Közfoglalkoztatás: 4 órás 
 Ebből: Személyi juttatások: 86 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 12 eFt 
Közfoglalkoztatás (Hosszú) előirányzat rendezése 
c) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

I. Működési bevételek 
I./4. Egyéb működési bevételek 

 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek ei-át  megemeli: 1165 eFt-tal 
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 890442-0 szakfeladat – Közfoglalkoztatás: Hosszú 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 1165 eFt-tal 
 890442-0 szakfeladat – Közfoglalkoztatás: 8 órás 
 Ebből: Személyi juttatások: 1026 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 139 eFt 
d) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát csökkenti: 299 eFt-tal 
 Általános tartalék terhére fedezet biztosítása 
 890442-0 szakfeladat - Közfoglalkoztatás: 8 órás 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 299 eFt-tal 
 890442-0 szakfeladat - Közfoglalkoztatás: 8 órás 
 Ebből: Személyi juttatások: 264 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 35 eFt 
2.) TÁMOP-1.1.2. 2011.11.01-től 2013.04.30-ig időszakból 
 (2011. november hó: 2 fő) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

I. Működési bevételek 
I./4. Egyéb működési bevételek 

 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek ei-át  megemeli: 274 eFt-tal 
 TÁMOP-1.1.2. 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 274 eFt-tal 
 841403 szakfeladat: 030007 
 Ebből: Személyi juttatások: 216 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 58 eFt 
3.) START Munkaprogramok 890443-1 – Közfoglalkoztatás mintaprogram 
a)  
7-5.cím: PH. Egyéb működési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

I. Működési bevételek 
I./4. Egyéb működési bevételek 

 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek ei-át  megemeli: 2327 eFt-tal 
 (Mezőgazdaság – 020008) 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 2327 eFt-tal 
 890443-1 szakfeladat: 020008 
 Ebből: Személyi juttatások: 1102 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 149 eFt 
 Dologi és egyéb folyó kiadások: 1076 eFt 
b) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

I. Működési bevételek 
I./4. Egyéb működési bevételek 
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 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek ei-át  megemeli: 3930 eFt-tal 
 (Belvíz – 020009) 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 3510 eFt-tal 
 890443-1 szakfeladat: 020009 
 Ebből: Személyi juttatások: 832 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 112 eFt 
 Dologi és egyéb folyó kiadások: 2566 eFt 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  megemeli: 420 eFt-tal 
c) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

I. Működési bevételek 
I./4. Egyéb működési bevételek 

 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek ei-át  megemeli: 2478 eFt-tal 
 (Erdőtelepítés – 020010) 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások előirányzatát  megemeli: 1482 eFt-tal 
 890443-1 szakfeladat: 020010 
 Ebből: Személyi juttatások: 621 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 84 eFt 
 Dologi és egyéb folyó kiadások: 777 eFt 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  megemeli: 996 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
660/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 3378 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatát megemeli: 3378 eFt-tal 
  - 882129 szakf. Közműfejlesztési támogatás 
 I. Működési kiadások 
 I./4. Egyéb működési kiadások 
 I./4.3. Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
 támogatás előirányzata: 56 eFt 
 (Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása) 
  - 682002 szakf. Békési út 3., Szarvasi út 12. Puskin u. 9-11., 
 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
 I. Működési kiadások 
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 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 160 eFt 
  - Város és községgazdálkodás 841403 szakf. 
 Közvetített szolgáltatás bevétele áht-n kívül: Mezőőri őrszolgálat, 
 lakossági telefonkiadások továbbszámlázása 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 330 eFt 
  - 842541 szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 165 eFt 
  - 842421-1 szakf. Közterület felügyelet dologi kiadás emelése 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 150 eFt 
  - 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
 lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 1910 eFt 
  - 381103 szakf. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtés, 
 szállítás, átrakás 
 Szemétszállítás, kezelés 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 507 eFt 
 - 841403-20 szakfeladat Napelemes rendszer telepítése 
 Mezőberényben (OPSKK) 
 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 előirányzata: 100 eFt 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Elkülönített tartalék felh. kiadási előirányzatát  csökkenti: 1536 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  megemeli: 1536 eFt-tal 

 Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben (OPSKK) 
 KEOP.4.2.0./A/11-2011-0264 
C) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  csökkenti: 110000 eFt-tal 
 - Útépítések, járdaépítések 421100 szakfeladat 
Közösségi közlekedés fejlesztése DAOP pályázat keretében… 
(Közösségi közlekedés: buszvárók:  „-„12000 eFt) 
 - Városközpont 3-4-5 ütemének megvalósítása 
421100 szakfeladat, Összesen: „-„5000 eFt 
 - Kálmán fürdő továbbfejlesztése, meglévő hideg és 
meleg vizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe tervezéssel együtt 
841403 szakfeladat, Kiadás:  „-„15000 eFt 
 - KEOP-2011.4.9.0. pályázati sajátforrás 
Energetikai korszerűsítés Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskola Luther tér 1. sz. alatti intézményegységben… „-„18000 eFt 
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 - Energia megtakarítást eredményező megújulás vagy alternatív 
energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek 
Összesen:  „-„60000 eFt 

ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 

Elkülönített tartalék felh. kiadási előirányzatát  megemeli: 110000 eFt-tal 
D) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát  csökkenti: 10399 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  megemeli: 10399 eFt-tal 

  - DAOP-3.1.2./A-11. Kerékpárforgalmi hálózat 
 fejlesztése a dél-alföldi régióban 
 c. pályázat: Petőfi út, …: 61 eFt 
  - 842421-1 szakf. Közterület felügyelet 
 Bútor, felszerelés beszerzése: 258 eFt 
  - 841403-20 szakf. Napelemes rendszer telepítése 
 Mezőberényben (OPSKK) 
 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264:  9806 eFt 
  - 841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózat- 
 karbantartási és felújítási munkák 
 Gépértéknövelő beruházás … : 94 eFt 
 - 370000-7 szennyvíz elvezetés eljárási díj: 180 eFt 
E) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát  csökkenti: 19312 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-4.cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 841126-0 szakfeladat előirányzatát megemeli: 10666 eF-tal 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 

Kamatkiadás (Mezőberény kötvény kamata): 10666 eFt 
(37020 eFt – 26354 eFt) 

7-6.cím: Finanszírozási kiadások, kiadási előirányzatát megemeli: 8646 eFt-tal 
 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 
 VII./2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és egyéb 
 felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása: 8646 eFt 
 (Mezőberény kötvény) 
 (79928 eFt – 71282 eFt) 
F) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
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 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 
 Általános tartalék előirányzatát csökkenti: 1295 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./2. Felújítási kiadások ÁFA-val előirányzatát megemeli: 1295 eFt-tal 
 841403 szakf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat- 
 karbantartási és felújítási munkák 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
661/2011.(XII.23.) 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: 27888 eFt-tal 
 - Rendelkezésre állási támogatás:  0 eFt 
 - Bérpótló juttatás:  „-„ 26147 eFt 
 - Rendszeres szociális segély (55 év feletti): „-„ 1978 eFt 
 - Rendszeres szociális segély (67 %-os): „-„ 36 eFt  
  „-„ 28161 eFt 
 - Normatív lakásfenntartási támogatás:  „-„ 1165 eFt 
 - Időskorúak járadéka:  „-„1387 eFt 
 - Adósságkezelés: 15 eFt 
 - Normatív alapú ápolási díj: 1690 eFt 
 - Óvodáztatási támogatás: 1120 eFt 
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: 27888 eFt-tal 
 - 882111 szakf. Rendszeres szociális segély 
 egészségkárosodott személyek részére 
 + előleg Szt. 37/§(1)bek. a) pont (67 %-os):  „-„ 36 eFt 
 - 882111 szakf. Munkanélküli ellátások előirányzata: 
 Rendszeres szociális segély (55 év feletti) + előleg 
 Szt. 37§(1)bek. b),c) pont:  „-„ 1978 eFt 
 - Bérpótló juttatás 
 (Szt. 35§) Bérpótló előleg és rát előleg:  „-„ 26147 eFt 
 - Lakásfenntartási támogatás 
 882113 szakf. Norm. (Szt. 38/§(1)bek. a) pont: „-„ 1165 eFt 
 - 882112 szakf. Időskorúak járadéka 
 (Szt. 32./B§(1)bek.): „-„ 1387 eFt 
 - Adósságkezelés: 15 eFt 
 - Ápolási díj norm. (Szt. 41/§(1)bek.): 1690 eFt 
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 882115 szakfeladat 
 - Óvodáztatási támogatás 
 882119 szakfeladat: 1120 eFt 
B) 
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, támogatás előirányzatán belül: 
 - Bérpótló juttatás előirányzatát  csökkenti: 27791 eFt-tal 
 ezzel egyidejűleg 
 - Rendelkezésre állási támogatás előirányzatát  megemeli: 27791 eFt-tal 
 - Bérpótló juttatás előirányzatát  csökkenti:     563 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
 - Ápolási díj norm. (Szt. 41/§(1)bek.) előirányzatát  megemeli:     563 eFt-tal 
 882115 szakfeladat 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
662/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 
A) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val 
841126 szakf. PH-ba bútor, berendezés, felszerelés beszerzése 
kiadási előirányzatát csökkenti: 113 eFt-tal 

ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

 II. Felhalmozási kiadások 
 II./2. Felújítási kiadások ÁFA-val 
 412000 szakf. Városháza belső felújítása előirányzatát  megemeli: 113 eFt-tal 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

 II. Felhalmozási kiadások 
II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  csökkenti: 650 eFt-tal 
841126 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök  
beszerzésének fedezetére: „-„ 2121 eFt 

  - Dolgozói munkaállomás: „-„ 129 eFt 
 (Közterület felügyelő számítógép és szoftver) 
  - Szerver programok: „-„ 1342 eFt 
  - Informatikai eszközök: „-„ 200 eFt 
  - Kisterem hangtechnikai fejlesztés: „-„ 150 eFt 
  - Elavult eszközök karbantartása, 
 akkumulátor csere: „-„ 150 eFt 
  - Jegyzőkönyvvezetéshez tárgyi eszköz beszerzés: „-„ 150 eFt 
 841126 szakf. PH-ba számítástechnikai 1342 eFt 
 eszközök beszerzésének fedezetére 
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 Szerver korszerűsítés, szoftver… 
 Szerver programok 
 842421-1 szakf. Közterület felügyelet részére 
 Számítógép és szoftverek beszerzése 129 eFt 
ezzel egyidejűleg 
7-4.cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 841126-0 szakf. 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát  megemeli: 650 eFt-tal 
  - Informatikai eszközök: 200 eFt 
  - Kisterem hangtechnikai fejlesztés: 150 eFt 
  - Elavult eszközök karbantartása, 
 akkumulátor csere: 150 eFt 
  - Jegyzőkönyvvezetéshez tárgyi eszköz beszerzés: 150 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
663/2011.(XII.23.) 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: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát csökkenti: 155 eFt-tal 
 Általános tartalék terhére 
 (szakértői bizottsági keretből fel nem használt összeg) 
 889922-0 Házi segítségnyújtás – szakértői bizottság 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  megemeli: 119 eFt-tal 
 (szoc. irodába polc: szakértői bizottság) 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát  megemeli: 36 eFt-tal 
 (szakértői bizottság) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
664/2011.(XII.23.) 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./1. Működési bevételek – Fordított ÁFA 
841403-5 Geotermikus… szakf.: 18154 eFt) 
bevételi előirányzatát megemeli: 18154 eFt-tal 
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ezzel egyidejűleg 
7-4.cím: PH igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 841126-0 szakf. 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát megemeli: 18154 eFt-tal 
 (Fordított ÁFA bevétel miatt) 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I./1. Működési bevételek 
 Kamatbevételek előirányzatát csökkenti: 32775 eFt-tal 
 (Felhalmozott kamatbevétel átvezetése) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 II./1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
 II./1.3. Pénzügyi befektetések bevételei előirányzatát megemeli: 32775 eFt-tal 
 (Felhalmozási kamatbevétel) 
C) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I./1. Működési bevételek 
 841403 Város és Községgazdálkodás áht-on belül 
 Közüzemi díj továbbszámlázása: 
 Intézményi telefon továbbszámlázása 
 + Egyéb továbbszámlázás 
 bevételi előirányzatát megemeli: 112 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások 
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát megemeli: 112 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
665/2011.(XII.23.) 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./2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 
 I./2.2. Helyi adók előirányzatát megemeli: 9000 eFt-tal 
 (Iparűzési adó: 9000 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: 9000 eFt-tal 
B) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

 II. Felhalmozási bevételek 
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II./2. Felhalmozási támogatások 
II./2.1. Központosított ei-ból fejlesztési célúak ei-át csökkenti: 2663 eFt-tal 
(Lakossági közműfejlesztési támogatás) 
 - Eredetileg tervezett összeg kivezetése: „-„ 3333 eFt 
 - Tényleges teljesítés alapján ei. módosítás: 670 eFt 

7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
II. Felhalmozási bevételek 

 II./3. Egyéb felhalmozási bevételek 
 II./3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 
 áht-n kívülről előirányzatát  megemeli: 670 eFt-tal 
 (Lakosságtól nyilatkozat alapján közműfejlesztési 
 támogatás átvétel: 670 eFt) 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 I. Működési kiadások 
 I./4. Egyéb működési kiadások 
 I./4.3. Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
 támogatás előirányzatát megemeli: 670 eFt-tal 
 (Közműfejlesztési támogatás) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 2663 eFt-tal 
  - Lakossági közműfejlesztési támogatás 
 eredeti ei. kivezetése: „-„ 3333 eFt 
  - Lakosságtól nyilatkozat alapján közműfejlesztési 
 támogatás átvétel: 670 eFt 
C) 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./1. Beruházási kiadások ÁFA-val előirányzatát  csökkenti: 1500 eFt-tal 
  - 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
 lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
 Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
 lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
 I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát  megemeli: 1500 eFt-tal 
D) 
7-4cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 841126-7 Népszámlálás kiadásai előirányzatát csökkenti: 6883 eFt-tal 
 I. Működési kiadások 
 I./1. Személyi juttatások előirányzata: „-„ 5124 eFt 
 I./2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: „-„ 1259 eFt 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: „-„ 500 eFt 
ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 841173 szakf. Statisztikai tevékenység kiadási ei-át  megemeli: 6883 eFt-tal 

I. Működési kiadások 
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 I./1. Személyi juttatások előirányzata: „+„ 5124 eFt 
 I./2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: „+„ 1259 eFt 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: „+„ 500 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
666/2011.(XII.23.) 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./3. Működési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei.-ból működési célú előirányzatát  megemeli: 749 eFt-tal 
 (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdő gyermekek támogatása) 
és ezzel egyidejűleg: 
2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: 

I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát  megemeli: 173 eFt-tal 
2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 

I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát  megemeli: 576 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
667/2011.(XII.23.) 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./3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ei-át  megemeli: 2128 eFt-tal 
 (Otthonteremtési támogatás) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 II. Felhalmozási kiadások 
 II./3. Egyéb felhalmozási kiadások 
 II./3.2. Felh. célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre ei-át megemeli: 2128 eFt-tal 
 (Otthonteremtési támogatás) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
668/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése: 



214 

7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
 I. Működési bevételek 
 I./4. Egyéb működési bevételek 
 I./4.1. Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát megemeli: 889 eFt-tal 
 (Gyermektartásdíj megelőlegezés) 
ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Költségvetési 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: 1459 eFt-tal 
7-3.cím: PH. Költségvetési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 
 IV./2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ei-át csökkenti: 570 eFt-tal 
 Általános tartalék felh. kiadási előirányzatát csökkenti 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
669/2011.(XII.23.) 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 6/2011-es 
törlési jegyzéken felsorolt könyveket törölte.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: december 23. 
 
 
670/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium Taggyűlésének 8/2011 (12.07) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a 
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és 
fennmaradt Mezőberény Várost megillető önerő 70 %-át, 1.269.394,-, azaz egymillió 
kettőszázhatvankilencezer háromszázkilencvennégy Ft-ot az OTP: 11733003-15774239 sz. 
bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. 
Felelős:   Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
671/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a - Nemzetközi kapcsolatok 
koncepciója 2011-2014-t elfogadó - 424/2011.(VIII.29.) számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
A Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2011-2014 melléklete az alábbiak szerint egészül ki: 
Intézmény megnevezése: Mazsorett Varázs Alapítvány 
Külkapcsolat települése: Ostrava (Csehország) 
                                      Khmelnitskyi (Ukrajna) 
Külkapcsolat létrejötte: 2011 
Formája, tartalma: Kulturális és sport kapcsolat 
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Finanszírozás: pályázatok, saját erő 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Mezőberény város jegyzőjét, hogy a Nemzetközi 
kapcsolatok koncepciója 2011-2014 mellékletének kiegészítését és a koncepció egységes 
szerkezetbe való szerkesztését elvégezze. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
672/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Siklósi István polgármester részére, a 
2011. évi munkája elismeréseként 1 havi bruttó illetményének megfelelő mértékű, 483.125 Ft 
(Négyszáznyolcvanháromezer-egyszázhuszonöt forint) jutalmat állapít meg. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
673/2011.(XII.23.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönettel vette Dabas város 
polgármesterének megkeresését, de a Dabasi Kapisztrán-torony harangjainak költségeihez 
hozzájárulást nem tud biztosítani. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
674/2011.(XII.23.) 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./3. Működési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei.-ból működési célú előirányzatát            megemeli: 749 eFt-tal 
           (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő  
            gyermekek, tanulók nevelésének oktatásának támogatása) 
és ezzel egyidejűleg megemeli:  
2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül 
 I. Működési kiadások 
 I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát                          173 eFt-tal 
            (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő  
            gyermekek, tanulók nevelésének oktatásának támogatása) 
2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
            I. Működési kiadások 
            I./3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                         576 eFt-tal 
         (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő  
            gyermekek, tanulók nevelésének oktatásának támogatása)  
B.) 
7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 

I./3. Működési támogatások 
 I./3.2. Központosított ei.-ból működési célú előirányzatát          megemeli: 3144 eFt-tal 
           Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások:                   3144 eFt 
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              Ebből:  
- Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítési tám: 2199 eFt 
- Pedagógusok kiegészítő ill.-re felhasználható tám.:        945 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül 
           I. Működési kiadások előirányzatát                                                                 642 eFt-tal 
     Ezen belül: 
           I.1. Személyi juttatások előirányzat:                              190 eFt 
           I.2. Munkaadókat terhelő járulékok ei.:                           51 eFt 
           I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ei.:                          36 eFt 
           I.5. Ellátottak pénzbeli juttatása ei.:                               365 eFt 
     (Képesség kibontakoztató int. felkész. tám. 642.200 Ft) 
2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
           I. Működési kiadások előirányzatát                                                                 422 eFt-tal 
     Ezen belül: 
           I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ei.:                        422 eFt 
       (Képesség kibontakoztató int. felkész. tám. 422.500 Ft) 
2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül 
        I. Működési kiadások előirányzatát                                                                 1135 eFt-tal    
      Ezen belül: 
           I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ei.:                      1135 eFt 
       (Képesség kibontakoztató int. felkész. tám. 1.134.600 Ft) 
2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
           I. Működési kiadások előirányzatát                                                                 213 eFt-tal 
      Ezen belül: 
           I.1. Személyi juttatások előirányzat:                              168 eFt 
           I.2. Munkaadókat terhelő járulékok ei.:                           45 eFt 
        (Pedagógusok kiegészítő ill.-re felhaszn. tám. 212.496 Ft) 
2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül 
        I. Működési kiadások előirányzatát                                                                 732 eFt-tal    
     Ezen belül: 
           I.1. Személyi juttatások előirányzat:                              576 eFt 
           I.2. Munkaadókat terhelő járulékok ei.:                         156 eFt 
        (Pedagógusok kiegészítő ill.-re felhaszn. tám. 731.993 Ft) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
675/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatói (magasabb vezető) állására kiírt pályázatból – a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján Váradi 
Antal, Gyulai Tibor, Farkas Sándor, Oláh Dániel és Károlyi András pályázókat az alábbi 
indok miatt kizárja: 

- Váradi Antal (Mezőberény, Galilei u. 2/A.) pályázót, mivel pályázata hiányos, 
nem nyilatkozott arról, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy 
zárt ülés keretében tárgyalja, valamint egyéb nyilatkozatot sem csatolt, így formai 
okokból nem felel meg a pályázati kiírásnak, 

- Gyulai Tibor (Békéscsaba, Kvasz A. u. 13.) pályázót, mivel nem eredeti erkölcsi 
biznyítványt, csak másolatot csatolt pályázatához, 
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- Farkas Sándor (Túrkeve, Dr. Balogh J. u.18.) pályázót, mivel nem eredeti 
erkölcsi biznyítványt, csak másolatot csatolt pályázatához, 

- Oláh Dániel (Mezőberény, Szénáskert u. 23.) pályázót, mivel pályázata hiányos, 
nem nyilatkozott arról, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy 
zárt ülés keretében tárgyalja, így formai okokból nem felel meg a pályázati 
kiírásnak, 

- Károlyi András (Mezőberény, Báthory u. 51.) pályázót, mivel erkölcsi 
bizonyítványt nem, csak az erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapot és annak 
visszaigazolását csatolta pályázatához.  

 
 
676/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a mezőberényi Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgató (magasabb vezető) választásnál a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság, mint szakbizottság által javasolt három pályázó neve – Csuta Lajos, Egeresi 
Istvánné és Nagy Sándor - kerüljön fel, míg a negyedik pályázó Kiss Ferenc (Körösladány, 
Akácfa u. 62.) ne kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
677/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatójának (magasabb vezetőjének) megválasztásáról titkos szavazással, két 
fordulóban dönt. A II. fordulóban az első fordulóban két, legtöbb szavazatot kapott jelölt 
kerül fel a szavazólapra. A Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatójának 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. 

 
 
678/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként 
megállapította, hogy a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóválasztás I. fordulója 
eredménytelen volt, a második fordulóban Egeresi Istvánné és Nagy Sándor neve kerül fel a 
szavazólapra.  
 
 
679/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatójának titkos szavazással történő megválasztásánál 8 támogató szavazattal Nagy 
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Sándor, az elfogadott választási szabályok alapján, az intézmény vezetője lett.  
 
 
680/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nagy Sándor (Mezőberény, Kereki u. 
7. sz.) pályázót 2012. január 1-i időponttal határozatlan időre – 4 hónap próbaidő kikötése 
mellett - közalkalmazottá kinevezi mérnök munkakörbe, ezzel egyidejűleg megbízza a 
mezőberényi Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatói beosztás (magasabb vezető) 
ellátásával 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig. 
A Képviselő-testület Nagy Sándor igazgató illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi 
196.300- Ft-ban (Egyszázkilencvenhatezer-háromszáz forint) állapítja meg  a következő 
részletezés szerint : 
- alapilletmény (Kjt  „F” fizetési osztály, 2 fizetési fokozat)  

+  további szakképzettség  miatti illetmény  (Kjt. 66. § (4) bek. 5%) 
 

126.270,-Ft 
Garantált illetmény kerekítve 126.300,-Ft 
- magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 250 %-a):  
                                             + kereset kiegészítés 

 50.000,-Ft 
 20.000,-Ft 

Összesen: 196.300,-Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
681/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi informatikai 
hálózat üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztésben szereplő, és az Antenna Hungária Zrt-vel 
kötendő szerződéssel egyetért. Az Antenna Hungária Zrt. haszonbérleti szerződéstől való 
elállásának feltételeként szükséges összeget a 2012 évi költségvetésében maximum bruttó 13 
millió Ft összegig biztosítja.  
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges 
intézkedéseket – benne anyagi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatok megtétele – 
megtegye. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
682/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kamut község 
kérelmét – mely 2012. szeptember 30-ig 1.100.087,-ft az Antenna Hungáriás szélessávú 
internettel kapcsolatos 2,82 % tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos kamatmentes 
kölcsönre vonatkozik – nem támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a döntésről Kamut 
község önkormányzatát értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
683/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz Kamut község 
Antenna Hungáriás szélessávú internettel kapcsolatos tulajdonrészének megvásárlására, 
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összességében a 2,82 % tulajdonrészre, 1.100.087,-Ft összegben. A Képviselő-testület vételi 
ajánlatát 2012. január 31-ig tartja fenn.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a döntésről Kamut 
község önkormányzatát értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
684/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 686/2008.(XII.22), 48/2009.(I.26.), 
85/2009.(II.23.), 191/2009.(IV.27.), 192/2009.(IV.27.), 199/2011.(IV.06.), 242/2011.(IV.26.), 
499/2011.(IX.26.) és 611/2011.(XI.28.) számú képviselő-testületi határozatokat visszavonja. 
A Képviselő-testület a 611/2011.(XI.28.) sz. határozatban megjelölt területet a vállalkozó 
(Károlyi és Társa Kft.) által ajánlott áron nem kívánja visszavásárolni.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
685/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete Dovál Katalin Mezőberény, Vésztői 
u. 78. szám alatti lakos adósságkezelési támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését 
elutasítja, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben a 
1001/2011.(XI.21.) határozatszám alatt hozott döntését, valamint a Ket. szerinti 4980/2011. 
ikt. számú határozatot helyben hagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az elutasító, Ket. 
szerinti határozatot aláírja és azt az ügyfél részére továbbítsa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
686/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Domokos Ágnes Mezőberény, Erkel 
F. u. 20. szám alatti lakos adósságkezelési támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését 
elutasítja, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben a 
1007/2011.(XI.21.) határozatszám alatt hozott döntését, valamint a Ket. szerinti 4979/2011. 
ikt. számú határozatot helyben hagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az elutasító, Ket. 
szerinti határozatot aláírja és azt az ügyfél részére továbbítsa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
687/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Jónás Melinda Mezőberény, Zöldfa u. 
15. szám alatti lakos adósságkezelési támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja, 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben a 1009/2011.(XI.21.) 
határozatszám alatt hozott döntését, valamint a Ket. szerinti 4976/2011. ikt. számú határozatot 
helyben hagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az elutasító, Ket. 
szerinti határozatot aláírja és azt az ügyfél részére továbbítsa. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
688/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bogdán Sándor Mezőberény, Vésztői 
u. 94. szám alatti lakos adósságkezelési támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését 
elutasítja, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben a 
998/2011.(XI.21.) határozatszám alatt hozott döntését, valamint a Ket. szerinti 4574/2011. ikt. 
számú határozatot helyben hagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az elutasító, Ket. 
szerinti határozatot aláírja és azt az ügyfél részére továbbítsa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
689/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a geotermikus energia programmal kapcsolatos egyeztetés érdekében, 
tervezőkkel a többlet költségekhez való hozzájárulásról kezdeményezzen tárgyalást. A 
Képviselő-testület az előterjesztés szerinti levél elküldéséhez hozzájárul. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
690/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Kereskedelmi és Hitel Bank illetékes döntéshozóival, Mezőberény 
Város kötvényével kapcsolatosan kezdeményezzen tárgyalásokat. A Képviselő-testület az 
előterjesztés szerinti levél elküldéséhez hozzájárul. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
691/2011.(XII.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a volt városi kertészetből a 3861/1 helyrajzi számú ingatlan árverésén 
vegyen részt és az önkormányzat nevében maximum 1.250.000,- Ft –ig ajánlatot tegyen. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007.(VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 



221 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK 
számú rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2007.(X.30.) MÖK számú 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 38/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete az építményadóról szóló 46/2004.(XII.20.) MÖK sz. rendeletének módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 39/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete a telek adóról szóló 47/2004.(XII.20.) MÖK sz. rendeletének módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 40/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 48/2004.(XII.20.) MÖK sz. rendeletének 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendeletének 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 42/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 43/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 35/2007.(XI.26.) 
MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 44/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete az ivóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XI.24.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 45/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 57/2005.(XII.23.) MÖK sz. 
rendeletének módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2011.(XII.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 47/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011.(III.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 48/2011.(XII.27.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 14/2002.(VI.24.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 


