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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. március 31-én 
megtartott ülésérıl. 

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

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

 
                        Távolmaradt az ülésrıl Kovács Lászlóné képviselı (távolmaradásának okát 

bejelentette). 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, meghívottak, intézményvezetık, 

érdeklıdık. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, képviselıket, intézményvezetıket, 
érdeklıdıket, a Kábel TV nézıit. Külön köszöntötte a meghívott vendégeket, akik 
tájékoztatást adnak tevékenységükrıl. Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi 
akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 11 fı jelen van. 
 
Ismertette, hogy a jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester a megküldött napirendtıl eltérıen kérte az elıterjesztések 
megtárgyalását. A jogszabályi feltételeknek eleget téve a költségvetési rendeletet még a mai 
napon szükséges kihirdetni, így a hozzákapcsolódó bejelentések is korábban kerülnek 
elıvezetésre. A rendelet kihirdetése érdekében technikai szünet lesz tartva. Kérte napirendrıl 
levenni a Tízváros Alapítvány kérelmét, indoka, hogy május 1-tıl újra lesznek kulturális 
közfoglalkoztatottak, a mővelıdési központ foglakoztatásukkal oldja meg a liget és 
létesítményei üzemeltetését. A közfoglalkoztatottak eddig is tevékeny munkát végeztek 
(városháza helyiségeinek, játszótér festése, rendbetétele, sportpálya járdafelújítása). Zárt 
ülésre további napirendként kérte felvenni egy ingatlanvételi ajánlat, valamint a 
strandmedence felújításának megtárgyalását.  
 
 
Ellenvetés nem hangzott el a képviselık részérıl.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
105/2014. (III.31.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el:  
I./ I/1. Tájékoztató az   elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl 
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Tiszteletdíjról lemondás VIII/11. 
Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások VIII/12. 
Intézményi átcsoportosítás VIII/13. 
2014. évi költségvetési rendelet módosítása VIII/14.   
II./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl 
II/1. Beszámoló a 304/2013.(VI.24.)sz., 400/2013.(IX.30.)sz., 422/2013.(IX.30.)sz., 

447/2013.(X.28.)sz., 454/2013.(X.28.)sz., 523/2013.(XII.20.)sz., 
533/2013.(XII.20.)sz., 534/2013.(XII.20.)sz., 535/2013.(XII.20.)sz., 
537/2013.(XII.20.)sz., 538/2013.(XII.20.)sz., 539/2013.(XII.20.)sz., 
540/2013.(XII.20.)sz., 541/2013.(XII.20.)sz., 542/2013.(XII.20.)sz., 
543/2013.(XII.20.)sz., 544/2013.(XII.20.)sz., 545/2013.(XII.20.)sz., 
546/2013.(XII.20.)sz., 547/2013.(XII.20.)sz., 548/2013.(XII.20.)sz., 
549/2013.(XII.20.)sz., 550/2013.(XII.20.)sz., 551/2013.(XII.20.)sz., 
552/2013.(XII.20.)sz., 559/2013.(XII.20.)sz., 2/2014.(I.10.)sz., 12/2014.(I.27.)sz., 
13/2014.(I.27.)sz., 24/2014.(I.27.)sz., 25/2014.(I.27.)sz 26/2014.(I.27.)sz., 
27/2014.(I.27.)sz., 28/2014.(I.27.)sz., 29/2014.(I.27.)sz., 30/2014.(I.27.)sz., 
31/2014.(I.27.)sz., 33/2014.(I.27.)sz., 36/2014.(I.27.)sz., 37/2014.(I.27.)sz., 
38/2014.(I.27.)sz., 39/2014.(I.27.)sz., 40/2014.(I.27.)sz., 41/2014.(I.27.)sz., 
44/2014.(II.04.)sz., 45/2014.(II.04.)sz., 46/2014.(II.04.)sz., 47/2014.(II.04.)sz., 
48/2014.(II.04.)sz., 59/2014.(II.24.)sz., 60/2014.(II.24.)sz 61/2014.(II.24.)sz., 
62/2014.(II.24.)sz., 63/2014.(II.24.)sz., 66/2014.(II.24.)sz., 67/2014.(II.24.)sz., 
68/2014.(II.24.)sz., 69/2014.(II.24.)sz., 70/2014.(II.24.)sz., 71/2014.(II.24.)sz., 
72/2014.(II.24.)sz., 74/2014.(II.24.)sz., 77/2014.(II.24.)sz., 78/2014.(II.24.)sz., 
79/2014.(II.24.)sz., 81/2014.(II.24.)sz., 82/2014.(II.24.)sz., 83/2014.(II.24.)sz., 
88/2014.(II.28.)sz., 89/2014.(II.28.)sz., 90/2014.(II.28.)sz., 91/2014.(II.28.)sz.,  
92/2014.(II.28.)sz., 93/2014.(II.28.)sz., 94/2014.(II.28.)sz., 95/2014.(II.28.)sz., 
96/2014.(II.28.)sz., 97/2014.(II.28.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 

 II/2. Orvosi ügyelet (84/2014.(II.24.) határozat végrehajtása) 
II/3. Óvodavezetıi pályázat kiírása (437/2013.(X.28.)sz. hat.) 
II/4. Levéve napirendrıl  -Tízváros Alapítvány kérelme (85/2014.(II.24.)sz. hat.) 
II/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl                      

III./ A Városi Rendırırs tájékoztatója a közrend és közbiztonság helyzetérıl                          
IV./ Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
V./ Tájékoztató a Békéscsaba Hivatásos Tőzoltóság, és a Mezıberényi Önkéntes Tőzoltó 

Egyesület tevékenységérıl                                               
VI./ Közbeszerzési terv elfogadása                 
VII./ Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság választási ciklusban végzett 

munkájáról                  
VIII./ Bejelentések 

VIII/1. Alföldvíz Zrt. 2014. évi vízterhelési egységdíjainak elfogadása 
VIII/2. 2014. évi sporttámogatás tartalékalap 
VIII/3. Kedvezményes bemutatkozó film az Echo TV-ben 
VIII/4. Munkácsy 170 címő kiállítás támogatása 
VIII/5. „Komplex belvízrendezési program megvalósítása” c. projekt dokumentumainak 

módosítása 
VIII/6. Békéscsaba és környéke Közbiztonságáért Közalapítvány végelszámolása 
VIII/7. NIF Zrt. vételi ajánlata Mezıberény 0480/76 hrsz. és 0345/9 hrsz. ingatlanokra 
VIII/8. Tanyagondnoki pályázat kiírása 
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VIII/9. EDF Démász Zrt. közvilágítási célú aktív elemek üzemeltetése és karbantartási 
ajánlata 

VIII/10. Nemzetiségi önkormányzatok együttmőködési megállapodásának 
felülvizsgálata 

VIII/15. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása 
VIII/16. Kálmán-fürdı 2014. évi belépıjegy árai 
VIII/17. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére 
VIII/18. Települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 

rendeletalkotás 
VIII/19. Egyéb bejelentés 

IX./ Zárt ülés 
IX/1. 2014. évi belsı ellenırzési feladatok ellátása 
IX/2. Ingatlanvételi ajánlat  
IX/3. Strandmedence felújítása 
 
 

I./ napirend 
 
I/1. Tájékoztató az elızı zárt testületi ülésen hozott döntésekrıl. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette a 2014. február 24-i zárt ülésen, valamint a 2014. 
február 28-i és március 13-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 

106/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014. február 24-i zárt ülésen, 
valamint a 2014. február 28-i és március 13-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul veszi. 
 
 
I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl       
 
 
Siklósi István polgármester írásos beszámolóját adta elı, azzal kiegészítve, hogy  
- elıre láthatólag április hónapban a mentıállomás építése kezdeteként alapkıletétel 

történik, 
- az iskola mőködését érintıen az országos iroda felé küldött kérésre annyit írtak le, hogy 

évfolyamonként két, két osztállyal a volt polgári iskola (Petıfi u. 17-19.) épületet szeretné 
az egyház átvenni, illetve azt mőködtetni, üzemeltetni. Erre annyit lehetett reagálni, hogy 
továbbra is nagyon kevés az információ. Számára egy nagyon fontos dolog hiányzik az 
egészbıl, sehol nem olvasott még a gyerekekrıl, szülık elképzeléseirıl, választásaikról. 
Fenntartja továbbra is, hogy amennyiben a szülık ezt szeretnék, akkor az 
önkormányzatnak az a kötelessége, hogy a lehetı legjobb tudása szerint és lehetıségei 
szerint, a lehetı legjobb megoldást támogassa, 

- kimaradt a leírásból, de az ismertetett területfejlesztési fejlesztésiek között beadásra került 
a Városháza akadálymentesítése is, 
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- az adósságátvállalást dokumentáló Bizonyságlevél átvétele 5 települést érintett: Szarvas, 
Gyomaendrıd, Békés, Dévaványa, Mezıberény,  

- az áramszolgáltató a szakszerő gallyazásért többlet költséget számol, amit az 
önkormányzatnak kell megfizetnie. A munkákat ısszel végeznék. 

A Városháza tetıfelújítása folyik, idılegesen lesznek lezárt területek.  
Elkészült a Hısök útjai játszótér teljes karbantartása, felújítása. 
 
A képviselık részérıl kérdés nem hangzott el a szóbeli kiegészítéshez sem. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
107/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadja.  
 
 
VIII/11. Tiszteletdíjról lemondás 
 
 
Siklósi István polgármester az elıre vett napirendek közül elsıként a tiszteletdíjról lemondást 
javasolta elfogadni., mely nem elıször fordul elı a nevezettek részérıl. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
108/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja,  

- Dr. Burján Katalin képviselı, 2014. március havi 68.100,- Ft, 
- Kovács Edina képviselı, 2014. március havi 68.100,- Ft, 
- Kovács Lászlóné képviselı, 2014. március havi 89.300,- Ft, 
- Papp Zoltán bizottsági tag, 2014 március havi 21.100,- Ft, 
- Szilágyi Tibor bizottsági tag, 2014. március havi 21.100,- Ft, 
- tiszteletdíjáról történı lemondását. 

A Képviselı-testület utasítja az érintett vezetıket a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
Határidı: 2014. április 8. 
 
 
VIII/12. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával a 2 db 
átcsoportosítás elfogadását javasolta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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109/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
A.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
A 2014. 03. hónapot érintı, elfogadott tiszteletdíj-lemondásból keletkezett maradvány, 
336.000,- Ft (személyi juttatás:/K1/ 268.000,- Ft, járulékok/K2/ 68..000,- Ft), felhasználását 
(1.cím: Mezıberényi Városi Önkormányzat: 011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati 
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 
az alábbiakban határozza meg Mezıberény Város Képviselı-testülete: 
A keletkezett bér- és járulékmaradványból az Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Mezıberényi Városszépítı és Városvédı Egyesület részére 336.000,- Ft, vissza nem térítendı 
mőködési támogatást biztosít,/ Nonprofit szervezeteknek. Egyéb mőködési célú támogatások 
államháztartáson kívülre./K 511// 
 mely felhasználásáról a támogatottat elszámolási kötelezettség terheli. A számadási 
kötelezettséget a felhasználást követıen 30 naptári napon belül, de legkésıbb tárgyév 
december 31-ig kell teljesíteni. 
A Képviselı-testület utasítja az érintett vezetıket a támogatott szervezet részére a megítélt 
támogatás biztosítására, illetve a szükséges intézkedések megtételére. 
B.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
módosításokkal egyetért: 
3.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye bevételi elıirányzatán belül: 
Kormányzati funkciók közötti változással:091140-0 kf. adatainak csökkentésével és a 
096010-0 kf. adatainak megemelésével: 
Intézményi ellátási díjak,Ellátási díjak/B405/:                      3913 E Ft 
Kiszámlázott,értékesített term.,nyújtott szolg ÁFA-ja  
Kiszámlázott ÁFA /B406/:                                            1057 E Ft 
3.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
Kormányzati funkciók közötti változás:091140-0 kf. adatainak csökkentésével és a 096010-0 
kf. adatainak megemelésével: 
Vásárolt élelmezés/K332/:                                           21971 E Ft 
illetve:091140-0 kf: Kiszámlázott,értékesített term.,nyújtott szolg. ÁFA befizetése miatti kiad  
Fizetendı ÁFA /K352//:                                              -1057 E Ft/Ei. csökkentés/ 
és ezzel egyidejőleg: 096010-0 kf. Mők.célú elızetesen felsz.,le nem vonható ÁFA 
Mők.célú elızetesen felsz., ÁFA/K351/                      +1057 E Ft/Ei. emelése/ 
C.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
módosításokkal egyetért.: 
2.cím: Mezıberényi Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatán belül: 
Kormányzati funkciók közötti változással:105010-0 kf. adatainak csökkentésével és a 
106020-0 kf. adatainak megemelésével: 
Lakásfenntartási támogatás(Szoctv..38§(1)és a.) és b.) 
Lakhatással kapcsolatos ellátások/K46/:                          41953 E Ft. 
D.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
módosításokkal egyetért.: 
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1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi és kiadási elıirányzatán belül: 
Kormányzati funkciók közötti változással:Téli közfoglalkoztatás:041232-0 kf. adatainak 
csökkentésével és a 041233-1 kf. adatainak megemelésével: 
Elkülönített állami pénzalaptól mőködési célú tám. bev.  
Egyéb mőködési célú tám. bev. ÁHT-belülrıl/B16/ KÖT     50504 E Ft 
Összesen: /KÖT/   :                                               50 504 E Ft 
Személyi juttatás/K1/.:                                         44 497 E FT 
Munkaadókat terhelıjár. és szoc.hj.adó:                6 007 E Ft 
E.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
módosításokkal egyetért.: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata  bevételi elıirányzatán belül: 
Kormányzati funkciók közötti változással:Falugondnoki tanyagondnoki szolg TP-1-2013-as 
kódszámú” az alföldi tanyák,valamint tanyás térségek megırzése és fejl. érdekében a 
települési és térségi fejlesztések,támogatására pály:107055-0 kf. adatainak csökkentésével és 
a 042120-0 kf. adatainak megemelésével: 
Központi kv.-i sz.-tılfelh.c. tám.bev. 
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁHT-belülrıl/B25/ KÖT     9071 E Ft 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül: 
Kormányzati funkciók közötti változással:Falugondnoki tanyagondnoki szolg TP-1-2013-as 
kódszámú” az alföldi tanyák,valamint tanyás térségek megırzése és fejl. érdekében a 
települési és térségi fejlesztések,támogatására pály:107055-0 kf. adatainak csökkentésével és 
a 042120-0 kf. adatainak megemelésével: 
/EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/64/  / KÖT/                                 472 E Ft 
Beuházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/                                   128 E Ft 
/Alap:472 E Ft,ÁFA:128 E Ft, Össz.:600 E Ft/ 
F.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
módosításokkal egyetért.: 
1.cím: Mezıberény Város Önkormányzata  kiadási elıirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev. 
Személyi juttatások/K1/elıirányzatán belül: Nem képviselık: 
1523 E Ft tisztelet díjának átcsoportosításával: 
Önk.képviselık…: 
-Választott tisztségviselık juttatásai/K121/.   -1523 E Ft 
-Állományba nem tartozók tisztelet díja…Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 
saját fogl.-nak fiz.juttatásai/K122/:                          1523 E Ft 
G.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
módosításokkal egyetért.: 
Mezıberényi Városi Önkormányzatot érintı: Kormányzati funkciók közötti változás: 
Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs.: önrész biztosítás: /max. 3000 E 
Ft.-ig./- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 
ellátásához kapcsolódóan /pály:107055-0 kf. adatainak csökkentése és a 041140-0 kf. 
adatainak megemelése: 
Kiadások: 
EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/64/  / KÖT/                                      2362 E Ft 
Beuházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/                                    638 E Ft 
/Alap:2362 E Ft,ÁFA:638 E Ft, Össz.: 3000 E Ft/ 
H.) 
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3.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye kiadási elıirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás. 
           Munkaadókat.terh.jár /K2/KÖT     elıirányzatát,                csökkenti: 535 E Ft-tal 
           /Szociális hozzájár. adó/ 
091110-0  kf. Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel. 
            Dologi kiadások /K3/KÖT elıirányzatát                               csökkenti:  43 E Ft-tal 
            és ezzel egyidejőleg:  
 Személyi juttatás /K1/KÖT / elıirányzatát,                         megemeli: 465. E Ft-tal 
            /Állományba nem tart. megbízási díja,  
            Munkavégzésre irányuló…//K122/ 
            Munkaadókat.terh.jár /K2/KÖT     elıirányzatát,                 megemeli: 113 E Ft-tal 
            Szoc.  hozzájár. adó 
              091110-0 kf. óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.: 
            Pedagógiai szakszolgálati megbízási díj fizetéséhez fedezet biztosítás 
I.) 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi tartalmú módosításokkal 
egyetért: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében: 
Kiadási oldalon az ellátottak juttatása: 107060-0 Egyéb szociális pénzbeni és term. 
ell.tám.:Köztemetés tételénél/K4/:500 E Ft ÖNKÉNTES megjelölés helyett KÖT 
megjelölésre módosítással , bevételi oldalon:018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a 
központi költségvetéssel/Állami támogatások Mőködési:03.TÖ.Szoc és gyerm.jóléti fel. tám. 
/B113/ /500 E Ft ÖNKÉNTES megjelölés helyett KÖT megjelölésre 
módosítással./Hozzájárulás, a pénzbeli szociális ellátásokhoz./ 
Felelıs: Siklósi István polgármester, 
              Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, 
              Kissné Wagner Mária intézményvezetı, 
              Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı. 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
110/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Állami támogatások: 
Önkormányzatok mőködési támogatásai 
Mőködési célú központosított elıir.-át /B115/KÖT  megemeli: 1.662 E Ft-tal 

 (2013. évrıl áthúzódó bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
/Elkülönített/ elıirányzatát Tartalékok K512  megemeli: 1.662 E Ft-tal 
B) 
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1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Állami támogatások: 
Önkormányzatok mőködési támogatásai 
Mőködési célú központosított elıir.-át /B115/KÖT  megemeli: 2.347 E Ft-tal 

 2014. évi bérkompenzáció: 2.347 E Ft, ebbıl elıleg: 761 E Ft 
és ezzel egyidejőleg: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
/Elkülönített/ elıirányzatát Tartalékok K512  megemeli: 2.347 E Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata bevételi elıirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Állami támogatások: 
Önkormányzatok mőködési támogatásai 
Mőködési célú központosított elıir.-át /B115/KÖT  megemeli: 1.576 E Ft-tal 

 (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) 
és ezzel egyidejőleg: 
1. cím: Mezıberény Város Önkormányzata kiadási elıirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
/Elkülönített/ elıirányzatát Tartalékok K512  megemeli: 1.576 E Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VIII/13. Intézményi átcsoportosítás 
 
 
Siklósi István polgármester az intézményi átcsoportosítást is elfogadásra javasolta. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
111/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, az alábbi tartalmú elıirányzat 
módosításokkal egyetért: 
A.) 
4.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
Kormányzati funkciók közötti változás: 091220-0 kf. adatainak csökkentésével és a 092120-0 
kf. adatainak megemelésével: 
Mőködési bevételek /B4/ 
ÁHT-n kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei, 
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/      5000 E Ft 
Mőködési bevételek /B4/ 
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja, 
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/      1350 E Ft 
B.) 
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4.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elıirányzatán belül: 
096020-0 Iskolai Intézményi étkeztetés 
 Mőködési bevételek /B4/, 

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel, 
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ elıirányzatát   csökkenti: 6805 EFt-tal 

096030-1 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
 Mőködési bevételek /B4/, 

 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel, 
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ elıirányzatát   csökkenti:    43 EFt-tal 
és ezzel egyidejőleg: 

096020-0 Iskolai Intézményi étkeztetés 
 Mőködési bevételek /B4/,  

Intézményi ellátási díjak bevételei,  
Ellátási díjak /B405/ elıirányzatát     megemeli: 6805 E Ft-tal 

096030-1 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
 Mőködési bevételek /B4/, 

Intézményi ellátási díjak bevételei,  
Ellátási díjak /B405/ elıirányzatát    megemeli:     43 E Ft-tal 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
   Nagy Sándor  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidı: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VIII/14. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása  
 
Siklósi István polgármester jelezte, a módosítás részben jogszabályi változások, részben az 
elfogadás óta eltelt idıszakban történt változások miatt vált szükségessé. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be. 
 
 
Siklósi István polgármester rendeletmódosítást kért, a rendelet megalkotásához minıségi 
többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
               13/2014.  (III.31.) önkormányzati rendelete 

 
Mezıberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésérıl szóló 8/2014. (II.25.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı kihirdette Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı- 
testületének 13/2014.  (III.31.) önkormányzati rendeletét Mezıberény Város 
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Önkormányzatának 2014. évi költségvetésérıl szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete 
módosításáról.  
 
A polgármester és a jegyzı aláírták a rendeletet, kifüggesztése a testületi ülés szünetében fog 
megtörténni.  
 
 
II./ napirend 
 
Tárgy:  Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekrıl 
 

II/1. Beszámoló a 304/2013.(VI.24.)sz., 400/2013.(IX.30.)sz., 422/2013.(IX.30.)sz., 
447/2013.(X.28.)sz., 454/2013.(X.28.)sz., 523/2013.(XII.20.)sz., 533/2013.(XII.20.)sz., 
534/2013.(XII.20.)sz., 535/2013.(XII.20.)sz 537/2013.(XII.20.)sz., 538/2013.(XII.20.)sz., 
539/2013.(XII.20.)sz., 540/2013.(XII.20.)sz., 541/2013.(XII.20.)sz 542/2013.(XII.20.)sz., 
543/2013.(XII.20.)sz., 544/2013.(XII.20.)sz., 545/2013.(XII.20.)sz., 546/2013.(XII.20.)sz., 
547/2013.(XII.20.)sz., 548/2013.(XII.20.)sz., 549/2013.(XII.20.)sz., 550/2013.(XII.20.)sz., 
551/2013.(XII.20.)sz., 552/2013.(XII.20.)sz., 559/2013.(XII.20.)sz 2/2014.(I.10.)sz., 
12/2014.(I.27.)sz., 13/2014.(I.27.)sz., 24/2014.(I.27.)sz., 25/2014.(I.27.)sz 
26/2014.(I.27.)sz., 27/2014.(I.27.)sz., 28/2014.(I.27.)sz., 29/2014.(I.27.)sz., 
30/2014.(I.27.)sz., 31/2014.(I.27.)sz., 33/2014.(I.27.)sz., 36/2014.(I.27.)sz., 
37/2014.(I.27.)sz., 38/2014.(I.27.)sz., 39/2014.(I.27.)sz., 40/2014.(I.27.)sz., 
41/2014.(I.27.)sz., 44/2014.(II.04.)sz., 45/2014.(II.04.)sz., 46/2014.(II.04.)sz., 
47/2014.(II.04.)sz., 48/2014.(II.04.)sz., 59/2014.(II.24.)sz., 60/2014.(II.24.)sz 
61/2014.(II.24.)sz., 62/2014.(II.24.)sz., 63/2014.(II.24.)sz., 66/2014.(II.24.)sz., 
67/2014.(II.24.)sz., 68/2014.(II.24.)sz., 69/2014.(II.24.)sz., 70/2014.(II.24.)sz., 
71/2014.(II.24.)sz., 72/2014.(II.24.)sz., 74/2014.(II.24.)sz., 77/2014.(II.24.)sz., 
78/2014.(II.24.)sz., 79/2014.(II.24.)sz., 81/2014.(II.24.)sz., 82/2014.(II.24.)sz., 
83/2014.(II.24.)sz., 88/2014.(II.28.)sz., 89/2014.(II.28.)sz., 90/2014.(II.28.)sz., 
91/2014.(II.28.)sz.,  92/2014.(II.28.)sz., 93/2014.(II.28.)sz., 94/2014.(II.28.)sz., 
95/2014.(II.28.)sz., 96/2014.(II.28.)sz., 97/2014.(II.28.)sz. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról. 

 
 
Siklósi István polgármester a 78 db határozat végrehajtásáról szóló beszámoló efogadását 
bocsátotta szavazása, mivel észrevétel nem hangzott el a képviselık részérıl. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
112/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a a 304/2013.(VI.24.)sz., 
400/2013.(IX.30.)sz., 422/2013.(IX.30.)sz., 447/2013.(X.28.)sz., 454/2013.(X.28.)sz., 
523/2013.(XII.20.)sz., 533/2013.(XII.20.)sz., 534/2013.(XII.20.)sz., 535/2013.(XII.20.)sz 
537/2013.(XII.20.)sz., 538/2013.(XII.20.)sz., 539/2013.(XII.20.)sz., 540/2013.(XII.20.)sz., 
541/2013.(XII.20.)sz 542/2013.(XII.20.)sz., 543/2013.(XII.20.)sz., 544/2013.(XII.20.)sz., 
545/2013.(XII.20.)sz., 546/2013.(XII.20.)sz., 547/2013.(XII.20.)sz., 548/2013.(XII.20.)sz., 
549/2013.(XII.20.)sz., 550/2013.(XII.20.)sz., 551/2013.(XII.20.)sz., 552/2013.(XII.20.)sz., 
559/2013.(XII.20.)sz 2/2014.(I.10.)sz., 12/2014.(I.27.)sz., 13/2014.(I.27.)sz., 
24/2014.(I.27.)sz., 25/2014.(I.27.)sz 26/2014.(I.27.)sz., 27/2014.(I.27.)sz., 28/2014.(I.27.)sz., 
29/2014.(I.27.)sz., 30/2014.(I.27.)sz., 31/2014.(I.27.)sz., 33/2014.(I.27.)sz., 36/2014.(I.27.)sz., 
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37/2014.(I.27.)sz., 38/2014.(I.27.)sz., 39/2014.(I.27.)sz., 40/2014.(I.27.)sz., 41/2014.(I.27.)sz., 
44/2014.(II.04.)sz., 45/2014.(II.04.)sz., 46/2014.(II.04.)sz., 47/2014.(II.04.)sz., 
48/2014.(II.04.)sz., 59/2014.(II.24.)sz., 60/2014.(II.24.)sz 61/2014.(II.24.)sz., 
62/2014.(II.24.)sz., 63/2014.(II.24.)sz., 66/2014.(II.24.)sz., 67/2014.(II.24.)sz., 
68/2014.(II.24.)sz., 69/2014.(II.24.)sz., 70/2014.(II.24.)sz., 71/2014.(II.24.)sz., 
72/2014.(II.24.)sz., 74/2014.(II.24.)sz., 77/2014.(II.24.)sz., 78/2014.(II.24.)sz., 
79/2014.(II.24.)sz., 81/2014.(II.24.)sz., 82/2014.(II.24.)sz., 83/2014.(II.24.)sz., 
88/2014.(II.28.)sz., 89/2014.(II.28.)sz., 90/2014.(II.28.)sz., 91/2014.(II.28.)sz.,  
92/2014.(II.28.)sz., 93/2014.(II.28.)sz., 94/2014.(II.28.)sz., 95/2014.(II.28.)sz., 
96/2014.(II.28.)sz., 97/2014.(II.28.)sz. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
II/2. Orvosi ügyelet (84/2014.(II.24.) határozat végrehajtása) 
 
 
Siklósi István polgármester elıvezette az orvosi ügyelet megoldására tett intézkedéseket az 
írásos anyagból. A két ajánlat közül az Inter-ambulance Zrt a kedvezıbb, akik Békés-Medical 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. leányvállalat létrehozásával látnák el a feladatot. Pénzügyi 
ajánlatukat is megtették, az önkormányzati kiegészítést 36.9 Ft/lakos összegben tették meg. A 
környezı érintett települések is megkapták az ajánlatot. Három határozat meghozatala 
szükséges az ügyelet további ellátását érintıen. 
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke megjegyezte, nem volt 
kérdés, hogy egészségügyi szolgáltatót kell váltani. Bizottsága javasolta a határozatok 
meghozatalát, az ingatlan használatba adása ugyanolyan feltételekkel szól,  mint az korábban 
a Sani-Med-Trans Kft-vel történt. 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja is bizottsága 
támogatásáról számolt be mind szakmai, mind pénzügyi szempontból jónak találták a 
feladatellátásra jelentkezıt. 
 
 
Barna Márton képviselı örömmel olvasta a megállapodási szerzıdésben, hogy az 
önkormányzat tájékoztatást kérhet, esetleg szankcióval is élhet a vállalkozás felé. 
 
 
Siklósi István polgármester a harmadik határozati javaslatot felolvasta, és szavazást kért  mind 
három határozati javaslat elfogadása érdekében. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság részérıl is támogattták az elıterjesztést. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
113/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a    
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Sani-Med-Trans Kft-vel fennálló, a központi ügyelet ellátására kötött megállapodását 2014. 
május 1-re hatályosan felmondja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
114/2014.(III.31.)sz. határozat: 
1.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a központi ügyelet feladatának 

ellátását a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízása útján (székhely: 
1131.Budapest, Topolya utca 4-8., A.sz.: 24887865-1-41, Cégjegyzékszám: 01-09-
187743, képviseli: Rédei József ügyvezetı) kívánja megoldani. 

2.) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Békés-
Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. szerzıdést kössön az illetékes Dél-alföldi 
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Békés megyei kirendeltségével annak érdekében, 
hogy a cég a tevékenység MEP finanszírozását közvetlenül megkapja. 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
115/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
2014. május 1-tıl határozatlan idıre haszonkölcsön szerzıdést kössön a Békés-Medical Kft.-
vel a Széchenyi u 1. sz alatti, orvosi ügyelet ellátására használt ingatlanrészre. A 
haszonkölcsön szerzıdés az elıterjesztés mellékletét képezi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
II/3. Óvodavezetıi pályázat kiírása (437/2013.(X.28.)sz. hat.) 
 
 
Siklósi István polgármester a bizottságok támogatásával és pontosításával (a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. tv. vonatkozó elıírásai érvényesek az állás betöltésére 
vonatkozóan) javasolta a pályázat kiírását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
116/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberény Város Óvodai 
Intézménye intézményvezetıi állására a következık szerint írja ki a pályázatot: 
A pályázatot meghirdetı szerv Mezıberény Város Önkormányzati 

Képviselı-testülete 
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Képviseli Siklósi István polgármester 
5650 Mezıberény, Kossuth tér 1. 
www.mezobereny.hu 

A meghirdetett munkahely megnevezése Mezıberény Város Óvodai Intézménye  
5650 Mezıberény, Liget tér 5. 

A meghirdetett munkakör megnevezése Intézményvezetı (magasabb vezetı) 
Az intézményvezetıi megbízás idıtartama 5 év, kezdı napja 2014. 07.01, zárónapja 

2019. 06.30. 
Szükséges végzettségek Felsıfokú óvodapedagógus diploma, 

pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetıi szakképzettség 

Szakmai gyakorlat Öt év óvodapedagógus szakmai gyakorlat 
Elınyfeltételek A vezetıi megbízásnál elınyt jelent a 

szlovák nyelv alapfokú szintő, nyelvvizsga 
bizonyítvánnyal igazolt ismerete, valamint az 
óvodavezetıi, óvodavezetı-helyettesi 
szakmai gyakorlat 

A vezetıi beosztással járó lényeges feladatok A Mezıberény Város Óvodai Intézménye 
intézményvezetıi feladatainak az ellátása a 
hatályos jogszabályi elıírások és szakmai 
elvárások szerint 

A pályázattal együtt benyújtandó iratok Iskolai végzettségeket igazoló iratok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti 
erkölcsi bizonyítvány. A pályázathoz csatolni 
kell a szakmai önéletrajzot és a 
helyzetelemzésre épülı vezetıi programot is. 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 
A Képviselı-testület a pályázattal 
kötelezıen benyújtandó iratok 
tekintetében hiánypótlásra nem ad 
lehetıséget. 

A pályázat benyújtásának feltételei 
 
 
 
 
 
 
 
A pályázat benyújtásának határideje 
 
 
 
A pályázat elbírálásának határideje 

A pályázatokat egy példányban, írásban, zárt 
borítékban kell beküldeni az alábbi címre: 
Polgármesteri Hivatal 5650 Mezıberény 
Kossuth tér 1. „Óvodavezetıi pályázat” 
felirattal, valamint a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosítószám 
feltüntetésével. A vezetıi programot CD 
mellékleten is csatolni kell. 
A pályázati kiírás Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal honlapján 
(www.kozigallas.hu) való megjelenésétıl 
számított 30 nap 
2014. június (Mezıberény Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének soron 
következı ülésén) 



 14 

A képviselı testület fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek minısítse. 

Juttatások A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi 
CXC. tv. vonatkozó elıírásai alapján 

További felvilágosítást ad Siklósi István polgármester 
Tel.: 66/515-500 

Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
II/4. Levéve napirendrıl  -Tízváros Alapítvány kérelme (85/2014.(II.24.)sz. hat.) 
 
 
II/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl                      
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja a bizottság 
munkájáról elmondta, hogy az idıarányos teljesítés jó, döntéseik belefértek a pénzügyi 
keretbe. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a táblázatban leírtak 
alapján kérte elfogadni, hogy a rendelkezésre álló keretösszeggel megfelelıen bántak. 
 
 
Siklósi István polgármester a döntésekrıl elmondta, hogy az idıarányos teljesítés jó, de 
vannak olyan területek, ahol sok kérelem érkezik, ilyen a temetési kölcsön.  
 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
117/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
III./ napirend 
 
 
Tárgy: A Városi Rendırırs tájékoztatója a közrend és közbiztonság helyzetérıl    
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte Ladányi Zoltánt a Békési Rendırkapitányság 
vezetıjét, valamint Jakusovszki Zoltánt a Mezıberényi Rendırırs vezetıjét.  



 15 

 
Jakusovszki Zoltán ırsparancsnok az írásos tájékoztatójukat összefoglalta a hallgatóság 
tájékoztatása érdekében. A Békési Rendırkapitányság Mezıberényi Rendırırs 2013-ban 
stratégiai célkitőzése volt a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása, az így megjavult 
biztonságérzet fenntartása. Elsı és legfontosabb a lakosság iránti bizalom kiépítése. 
Véleménye szerint a szubjektív biztonságérzetet biztosítani három pilléren lehetséges. Egyik a 
bőnügyi helyzet, második a közlekedésbiztonsági helyzet, harmadik a lakosság iránti bizalom 
kiépítése. 2013. évben 194 bőncselekmény jutott a rendırség tudomására, 21,77%-kal 
kevesebb, mint a 2012-ben bekövetkezett bőncselekmények száma. Örömteli, hogy hosszú 
évek óta, így 2013-ben sem történt súlyos életellenes bőncselekmény, egy esetben történt 
rablás. Elmondható, hogy az elkövetıket a bejelentés megkezdése után 10-12 órával 
eredményesen felderítették, megállapították az elkövetık kilétét, velük szemben a büntetı 
eljárást lefolytatták. Ebben nyújtott segítséget a Békési Rendırkapitányság. A 
bőncselekmények közel 60%-át a vagyonellenes bőncselekmények tették ki 2013. évben is, de 
ezen bőncselekménytípusok száma 2012. évhez képest is tovább csökkent. Talán a 
garázdaságok számában történt némi emelkedés, többen a személyes vitatkozást, szóváltást 
erıszakos módon oldották meg. Minden garázdaság elkövetıjét felderítették, velük szemben a 
büntetıeljárást lefolytatták. 2013. évben néhány esettel kevesebb ügyben kellett nyomozást 
elrendelni kábítószeres üggyel kapcsolatban, de természetesen tudnak róla, foglalkozni kell 
vele. Ebben sajnos nagy a látencia, ezért aztán aprólékos bőnügyi operatív munkával 
próbálják megállapítani azokat a személyeket, akik ilyen bőncselekmény elkövetésével 
kapcsolatba hozhatók lehetnek, velük szemben szeretnék minél több esetben lefolytatni a 
büntetı eljárást. A látencia elsısorban abból adódik, hogy a kábítószerrel kapcsolatos ügyek 
vonatkozásában a felek érdekeltsége összefonódik, gyakorlatilag a rendırségnek harmadik 
személyként kell a problematikus helyzeteket feltárni, eljárni. Nagy felelıssége van a 
szülıknek abban, miként állnak ahhoz, hogy a fiatalkorú, veszélyeztetett korosztály 
tekintetében a rendırség tudomására jussanak a cselekmények. Az iskolákban megelızési 
programokat hajtanak végre, amivel felhívják a gyermek-, fiatalkorúak figyelmét arra, milyen 
veszély leselkedik rájuk a droggal kapcsolatban. 2012. január 1. óta áldozatvédelmi referens is 
dolgozik a Mezıberényi Rendırırsön, a lakosságot segíti abban, hogy miképpen tudja 
érvényesíteni a keletkezett kárt a keletkezett probléma vonatkozásában. A kolleganı a 
Kormányhivatal Áldozatvédelmi Osztálya irányában összekötı személyként dolgozik, aki 
segítséget nyújt minden állampolgár részére. Állami kárenyhítést elsısorban a súlyos 
személyelleni erıszakos cselekmények vonatkozásában állapítanak meg. Örömteli az, hogy 
nem lett több a sérüléssel járó közlekedési balesetek száma, még annak ellenére sem, hogy az 
össz közlekedési balesetek száma valamelyest nıtt. Mindenkinek a nyugalmát, a 
közlekedésbiztonságát szolgálni igyekeznek, figyelembe kell lenni a gyalogosokra, 
kerékpárosokra és gépjármővezetıkre. Kiemelt figyelmet fognak fordítani a jövıben is arra, 
hogy a közlekedés jogszabályait betartsák. A kerékpár az egyetlen olyan jármő, aminek 
használatához semmilyen vezetıi engedély, vizsga nem kell. Fontos a baleset megelızés is, 
rendezvényeken, egyéb figyelemfelhívó megmozdulásokon próbálnak olyan segítséget adni a 
városban élıknek, hogy miként tudnak helyesen közlekedni. A helyi médiák részérıl nagy 
segítség, hogy felhívásaikat naprakészen közzéteszik, hiszen fontos, hogy tájékoztatva legyen 
a lakosság, milyen veszélyek leselkednek rájuk, ezek elkerülése érdekében magatartás 
ajánlásokat adnak. A lakossággal való bizalom kiépítése, fenntartása fontos. Egyik 
letéteményese az, hogy a lakosság által érkezett bejelentésekre azonnal, soron kívül 
reagáljanak. Talán ennek is köszönhetı, hogy 2013. évben besurranásos, házalásos lopás nem 
volt, nem jutott a rendırség tudomására. Ezek tovább csökkenthetıek, illetve a már az esetleg 
bekövetkezett bőncselekmények eredményesen felderíthetıek a folyamatban lévı térfigyelı 
kamera kiépítésével. 2014. év eddig eltelt idıszakában a bőncselekmények számában további 
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40%-os csökkenés történt az elızı év hasonló idıszakához képest. A Békési 
Rendırkapitányság Mezıberényi Rendırırse egyebek közt ezzel is hozzá kíván járulni 
Mezıberény várossá avatásának 25. évfordulójához. Beszámolója elfogadását kérte.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, 
hogy az ülésükön is meghallgatott beszámolóhoz mindenre kiterjedı kérdéseket tettek fel és 
válaszokat is kaptak. A beszámolót elfogadásra javasolják, a benne lévı anyagot tudomásul 
vették, további jó erıt, egészséget kívánnak az állománynak munkájuk végzéséhez. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 
bizottsága is elfogadásra ajánlja a beszámolót. A droggal kapcsolatos tájékoztatást fontosnak 
tartotta.  
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy a beszámolóban a falopások meglétérıl 
olvasott volna, valamint a szabálysértési cselekmények alakulásáról, de van rálátása, milyen 
jogszabályi háttérrel kell dolgozniuk. Személyes tapasztalata, hogy a nyomravezetıi díj 
kitőzése esetében egy hónapon keresztül jogosultak, ügyintézık aláírásaira vártak. A 
jogszabályalkotók tudnának változtatni ezen. A beszámoló elfogadását támogatta, 
megköszönve a rendırırs munkáját. Az országos statisztikai adatok alapján jó munkát 
végeznek, a felderítési arányok igen jók.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
118/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszöni a Mezıberényi 
Rendırırsnek, hogy a város lakói érdekében eredményes munkát végez, az ırs 2013. évi 
tevékenységérıl szóló tájékoztatóját elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester szünetet rendelet el, a szünetben a kihirdetett rendelet 
kifüggesztése megtörténik.  
     
 
IV./ napirend  
 
 
Tárgy: Tájékoztató a Polgárır Egyesület munkájáról 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte Szota Róbertet a Mezıberényi Polgárır Egyesület 
elnökét. Kérte írásos anyagához szóbeli kiegészítıjét tegye meg. 
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Szota Róbert egyesületi elnök beszámolt arról, hogy egyesületük továbbra is aktívan részt 
vesz Mezıberény közbiztonságának javításában. A polgárırök a törvénynek megfelelıen 
végzik munkájukat. Az egyesület technikai felszereltségét érintıen terveik között szerepelt 
egy éjjel látó készülék beszerzése, melyet félig önerıbıl, félig az Országos Polgárır 
Szövetség által kiírt pályázatból sikerült is megvalósítaniuk. Számukra ez egy nagy érték, 
használják is, maga a készülék egy középkategóriás eszköz. A meglévı autójuk lízingje ebben 
az évben le fog járni. 2014-ben tovább szeretnék folytatni a technikai eszközök (videó 
kamera, fényképezıgép) beszerzését, a kerékpárok gravírozását úgy folytatnák, hogy a 
kerékpárról a tulajdonos engedélyével fényképet is készítenének. A formaruhával való ellátás 
tovább folytatása is terveik között van, ez nagymértékben meg fogja terhelni költségvetésüket 
2014-ben is, pályázattal, anyagi források szerzésével próbálják a költségeket biztosítani. A 
városi rendezvényeken részt vettek és továbbiakban is részt kívánnak venni. Kapcsolatban 
vannak az OPS Kulturális Központtal, a Városi Közszolgáltató Intézménnyel, a Postával, civil 
szervezetekkel. A játszótér állagmegóvása érdekében a nyitásról-zárásról gondoskodnak. Új 
akcióként vezetik be, hogy a piaci napokon, illetve nagyobb tömegeket megmozgató városi 
eseményeken a városban gyalogos polgárırszolgálatot teljesítenek. A térfigyelı 
kamerarendszer hatékonyságában bíznak, a polgárırök a buszmegállóban elhelyezett 
információs tábla állagmegırzésére külön figyelmet szentelnek. Segítségüket továbbra is 
felajánlják, a képviselı-testülettıl a beszámolójuk elfogadását kérte. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága 
nevében is megköszönte a több mint 3000 óra önkéntes munkát a 65 polgárırnek, és 
családtagjaiknak, akik nyílván lehetıvé teszik ehhez a hátteret.  
 
 
Nagy Sándor képviselı, a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatójaként köszönetet 
mondott az egyesület tagjainak a játszótér nyitás-zárásában nyújtott segítségért.  
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, a városban már 11 térfigyelı kamera 
mőködik, remélhetıleg nagy segítséget fog jelenteni a felderítésben, illetve elegendı 
visszatartó erı lesz ahhoz, hogy ne növekedjenek a bőnesetek, az elkövetések 
Mezıberényben.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönve a polgárırség munkáját a 
beszámoló tudomásulvételét kérte.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
119/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Mezıberényi Polgárır Egyesület   
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2013. évi tevékenységérıl 
szóló tájékoztatóját elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
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V./ napirend 
 
Tárgy: Tájékoztató a Békéscsaba Hivatásos Tőzoltóság és a Mezıberényi Önkéntes Tőzoltó 

Egyesület tevékenységérıl     
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte Matuska Zoltán tőzoltó alezredest a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesét, Viczián György alezredest, 
tőzoltóparancsnokot, valamint Pojendán János hadnagyurat, aki a Mezıberényi 
Katasztrófavédelmi İrsnek a parancsnoka és Halász József urat a Mezıberényi Önkéntes 
Tőzoltó Egyesület elnökét.  
 
 
Viczián György tőzoltóparancsnok az írásbeli beszámolójuk kiegészítéseként elmondta, hogy 
a 2013-as év jelentısebb változása a mezıberényi ırs megalakulása volt, ami azt jelenti, hogy 
20 km-rel közelebb került a városhoz a hivatásos tőzoltóság. A jól mőködı, lelkes önkéntes 
tőzoltó egyesület mellett hivatásos tőzoltók is szolgálatot teljesítenek október 1-je óta. Az 
ırsnek nem csak tőzoltás és a mőszaki mentési, hanem szükség esetén egyéb polgárvédelmi, 
ipari biztonság feladatai is vannak. Természetesen az alaptevékenységük a tőzoltás. Október 
1. óta év végéig az ırshöz tartozó 6 településen 26 esetben vonultak. Csökkent az országos 
adatokhoz hasonlóan Mezıberényben is a tőzoltói beavatkozást igénylı események száma 
úgy a mőszaki mentések, mint a tőzesetek. Mezıberényben 13 mőszaki mentéshez riasztották 
a tőzoltókat, valamint 20 tőz esethez vonultak ki. A tőzesetek megelızése kiemelt cél, ehhez 
meg van a jogszabályi háttér is. Megköszönte a polgármester úrnak, képviselı-testületnek, a 
városnak azt a segítséget, amit az induláshoz és a mőködésükhöz nyújtanak. 
 
 
Halász József ÖTE elnök az írásos anyagához nem kívánt kiegészítést tenni, a feltett 
kérdésekre szívesen válaszol. 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke jelezte, hogy bizottsága 
tárgyalta az anyagokat, a tájékoztatásokat elfogadásra ajánlják. Felhívta a figyelmet, hogy a 
határozati javaslatban a tőzoltóság egyesületként van megnevezve, javítva legyen elfogadva.  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, 
hogy bizottsága értékelte a beszámolókat, elfogadásra javasolják. Köszönet a lakosokért 
végzett munkájukért. Az ÖTE esetében látható, hogy 187 eFt-tal kevesebb az indító 
pénzösszeg, mint tavaly, de ez nem azért van, mert nem biztosított a stabil mőködés, hanem 
azért, mert a mőszaki eszközök karbantartása elég sok pénzt emésztett fel.  
 
 
Siklósi István polgármester a tájékoztatók elfogadását javasolta az elírás korrigálásával. 
Személyes tapasztalatát megosztva elmondta, hogy a hivatásos és az önkéntes tőzoltóság 
együttmőködése példamutató, megfelelıen nyitott mind a két fél arra, hogy 
együttmőködjenek. Az ÖTE tevékenysége a gyermekekkel, fiatalokkal végzett foglalkozás, 
utánpótlás eredményessége, a beavatkozások sikerei, valamint a példamutató gazdálkodás 
miatt kiválóra értékelhetı.  
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
120/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóság 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, a 2013. évi munkájáról szóló 
tájékoztatójukat elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
121/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2013. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester további jó munkát kívánva, megköszönte a meghívott, napirendek 
elıterjesztıinek a megjelenést, tájékoztatást. 
                        
                    
VI./ napirend 
 
Tárgy: Közbeszerzési terv elfogadása 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés szerinti, a szakbizottságok támogató 
javaslatával kérte az elkészített közbeszerzési terv elfogadását. Kötelezı feladat az 
összeállítása. 
                    
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
122/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a határozat mellékleteként elfogadja 
Mezıberény Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét. A Képviselı-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv az önkormányzat 
hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való közzétételérıl. 
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete.) 
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VII./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság választási ciklusban végzett 

munkájáról                  
 
 
Debreczeni Gábor képviselı az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke az írásos 
beszámolóját ismertette a ciklusban végzett munkájukról.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke bizottsága nevében a 
tömör, lényegre törı, statisztikai elemekkel bıvelkedı beszámolót elfogadásra ajánlotta. 
 
 
Siklósi István polgármester megjegyezte, a bizottság talán az állandóan változó jogszabályi 
értelmezésben nyújtotta a legfontosabb segítséget. Köszönet munkájukért.  
                    
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
123/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság választási ciklusban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja 
 
 
VIII./ Bejelentések 
 
 
VIII/1. Alföldvíz Zrt. 2014. évi vízterhelési egységdíjainak elfogadása 
 
 
Siklósi István polgármester értelmezésként elmondta, jogszabály van arra, hogy kötelezı az 
önkormányzatnak tárgyalnia és elfogadnia a vízterhelési egységdíjakat.   
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerısítette, hogy az 
önkormányzatnak egyetértı nyilatkozatot kell tennie. Az egységdíj nem változik az elızı 
évihez képest, bizottsága támogatta a határozat meghozatalát. Tájékoztatásként elmondta, 
hogy a vízterhelési egységdíj függ a tisztítandó szennyvíz mennyiségétıl, illetve a telep 
tisztítási hatásfokától.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
124/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az Alföldvíz Zrt. által 
kiközölt és 2014. április 1-tıl bevezetésre kerülı vízterhelési díjakat az alábbiak szerint: 
   Fogyasztási szegmens vízterhelési egységdíj (Ft/m³) 
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     lakosság (rezsicsökkentett díj)  2,00 + ÁFA 
     önkormányzat  2,00 + ÁFA 
     hatóság  3,00 + ÁFA 
     szippantott szennyvíz  4,50 + ÁFA 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármester a szükséges jognyilatkozatok, 
intézkedések megtételére, kapcsolódó dokumentumok aláírására.  
Felelıs: Siklósi István polgármester   
Határidı: 2014. április 1. 
 
 
VIII/2. 2014. évi sporttámogatás tartalékalap 
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos 
elıterjesztést. Három sportegyesület, illetve klub nem tudta vagy nem akarta felhasználni azt 
a pénzösszeget, amely számára jutott, különbözı megfontolások alapján. Bizottsága kéri, 
mivel visszafizették a pénzt az egyesületek, a fel nem használt pénzeszközöket a testület a 
sport tartalékalapba helyezze el, hogy visszautalásra kerülhessen számukra.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiegészítésként elmondta, 
bizottsága a pénzügyi osztály pontosításával terjesztett elı határozati javaslatot. Az 
engedélyezéssel egyetértettek, az egyesületek tájékozatlanok voltak, de jóhiszemően jártak el, 
spóroltak, mert ez évben nagyobb kiadásaik lesznek.  
 
 
Körösi Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke felhívta a 
sportegyesületek figyelmet, hogy nem lesz ez rendszeres eljárás, az adott évi sporttámogatást 
használják fel. 
 
 
Siklósi István polgármester a Pénzügyi, Gazdaság Bizottság határozati javaslatát bocsátotta 
szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
  
125/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évi fel nem használt és a 
Mezıberény Város Önkormányzata részére visszautalt:206.367 Ft~206 E Ft-tal megemeli a 
2014.évi mőködési tartalék alapját,/Nonprofit szervezetektıl mők. célú átvett pénzeszközök 
,Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök/B:63/elıirányzatának megemelésével egy idıben./ 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2014.évi mőködési tartaléka terhére 
206  E Ft-tal megemeli a Versenysport-és utánpótlás nevelés tev. támogatásán belül a tartalék 
alapot./081041-0 kf. Nonprofit szervezeteknek…Egyéb mők. célú tám. ÁHT.-n kívülre./ 
Felelıs:Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal, illetve a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
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VIII/3. Kedvezményes bemutatkozó film az Echo TV-ben 
 
 
Siklósi István polgármester a felajánlást ismertette, melyet két bizottság meg is tárgyalt. Az 
„A” határozati javaslat szerint nemleges döntés mellett szavaztak. Személy szerint vetette fel, 
hogy a gimnázium tanulóit lehetne díjazni olyan pályázati kiírással, hogy maximum 2 perc 
idıtartamú filmet készítsenek, amely a város népszerősítését szolgálja.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottsága 
az „A” határozati javaslatot támogatta, Mezıberényben sajnos nem sokan tudják fogni az 
Echo TV adásait. A polgármester úr javaslatával egyetértettek, de nem döntöttek róla.  
 
 
Siklósi István polgármester határozati javaslatot olvasott fel, melyet szavazásra bocsátott.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
126/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Mezıberényi 
Evangélikus Gimnázium tanulói számára Mezıberényrıl szóló, maximum 2 perc idıtartamú 
film elkészítésre, amely a város népszerősítését szolgálja. Díjazásra összesen 60.000,-Ft 
összeget biztosít, 1. helyezett 30.000,-Ft, 2. helyezett 20.000,-Ft, 3. helyezett 10.000,-Ft 
megosztásban. A Képviselı-testület a pályázat kiírásával és lebonyolításával megbízza az 
Oktatási és Kulturális Bizottságot. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
              Körösi Mihály OKB elnök 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester a bizottságok által támogatott határozati javaslatot bocsátotta 
szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
127/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete megköszöni a Cinemax Invest Kft. 
megkeresését az Echo Tv csatornán bemutatkozó PR filmre vonatkozóan, de a szőkös anyagi 
források miatt nem kíván élni az ajánlattal. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
VIII/4. Munkácsy 170 címő kiállítás támogatása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, és a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság javaslatát kérte megszavazni. A Munkácsy 170 címő kiállítás támogatásához 5 
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darab családi és 20 darab felnıtt típusú jegyet vásárol az önkormányzat. A jegyek 
megvásárlásával ösztönözve lesznek a dolgozók is arra, hogy látogassák meg a megyei 
múzeumot. Egyeztetés folyik arról, hogy a díszteremben további Orlai képeket szeretne 
elhelyezni az önkormányzat. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
128/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat dolgozói részére a 
Munkácsy 170 címő kiállítás támogatásához 5 darab családi és 20 darab felnıtt típusú jegyet 
vásárol: 30 E Ft és járulékai (Ehó:10 E Ft, Munk. szja:6 E Ft) összegben a 2014. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VIII/5. „Komplex belvízrendezési program megvalósítása” c. projekt dokumentumainak 

módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester beszámolt arról, hogy a belvízrendezési projekt keretében 
különbözı pótmunkák merültek fel, amelyeket közbeszereztetni kell. A pótmunkákhoz 
szükséges közbeszerzési források biztosítása miatt is szükséges a konzorcium együttmőködési 
szabályzatának, a közbeszerzési szabályzatának módosítása, és biztosítandó a plusz 
közbeszerzés költségeinek fedezése. Mezıberényt érintıen most az Áchim utca mögötti 
részen a 470 számú út alatt áteresz elhelyezése történik. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
támogatta a határozati javaslatok megszavazását.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
129/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó 
társulati csatornán I. ütem” projekt végrehajtására létrejött Konzorciumi Együttmőködési 
Szabályzatának módosítását az egybeszerkesztett formában elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
130/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó 
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társulati csatornán I. ütem” projekt végrehajtására létrejött konzorcium közbeszerzési 
szabályzatát elfogadja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
131/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó 
társulati csatornán I. ütem” projekt végrehajtására a konzorciumi megállapodás módosítását 
szükségesnek tartja a változások átvezetése és mőködési hozzájárulás 0,05 %-os 
megállapítása vonatkozásában. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rá 
esı 152.877,- Ft mőködési hozzájárulást a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére 
biztosítja. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VIII/6. Békéscsaba és környéke Közbiztonságáért Közalapítvány végelszámolása 
 
 
Siklósi István polgármester tudomásulvételt kért a testülettıl. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
132/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete a Békéscsaba és Környéke Közbiztonságért 
Közalapítvány végelszámolásáról dönt, tekintettel arra, hogy a Közalapítvány által ellátott 
feladatok a Békés Megyei Rendır-fıkapitányság és a Polgárırség szervezeti keretein belül 
hatékonyabban megvalósítható, a közalapítványhoz évek óta nem érkezett befizetés és 
feladatait nem látja el.  
A végelszámolás kezdı idıpontja: 2014. március 20. 
A végelszámoló: Dr. Kovács László (5600.Békéscsaba, Perje u. 3.) 
A végelszámoló feladatát ingyenesen, ellenérték nélkül látja el. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
VIII/7. NIF Zrt. vételi ajánlata Mezıberény 0480/76 hrsz. és 0345/9 hrsz. ingatlanokra 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a két területre beadott vételi ajánlatot, ahol az egyik 
terület forgalomképtelen vagyon körébe tartozik, emiatt nem adható el. A határozati 
javaslatok megszavazását kérte.  
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
133/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem fogadja el a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) megbízásából a KRIVIK Ügyvédi 
Iroda (6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5.) által tett Mezıberény 0480/76. hrsz. alatti 12 m2 
területre vonatkozó vételi ajánlatot, mivel nevezett ingatlan a vagyonrendelet szerinti 
besorolás alapján forgalomképtelen vagyontárgy. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
134/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztı Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) megbízásából a KRIVIK Ügyvédi Iroda (6000 
Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5.) által tett Mezıberény 0345/9. hrsz. alatti 74 m2 területre 
vonatkozó vételi ajánlatát 10.000,- Ft kártalanítási összegben. A Képviselı-testület 
felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések 
megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VIII/8. Tanyagondnoki pályázat kiírása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı elıvezette, hogy a testület korábban döntött arról, hogy 
tanyagondnoki szolgálatot létesít, melyhez nyertes pályázat is van, az alapító okirat elkészült. 
Az állás betöltése érdekében került kiírásra a tanyagondnoki pályázat. Az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság támogatásával kérte a határozat meghozatalát.  
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, hogy a kiírás megjelenik a KSZK honlapján, valamint 
helyben is a szokásos módon.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
135/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat 
Tanyagondnok állására a következık szerint írja ki a pályázatot: 
A pályázatot meghirdetı szerv  Mezıberény Város Önkormányzati 

Képviselı-testülete 
  Képviseli Siklósi István polgármester 
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  5650  Mezıberény, Kossuth tér1. 
  www.mezobereny.hu 
A kinevezés idıtartama, jellege: A kinevezés határozatlan idıre szól, melynek kezdı 
idıpontja, egyben a munkába állás napja legkorábban a mőködési engedély hatályba lépését 
követıen tölthetı be. A próbaidı tartama három hónap. A meghirdetett munkakör ellátása 
teljes, 8 órás munkaidıben történik. 
A kinevezés feltételei: Legalább középfokú iskolai végzettség és B kategóriás jogosítvány. A 
pályázat elbírálásánál elınyt élvez a szociális területen szerzett képesítés, helyismeret, 
gépjármővezetıi gyakorlat, tanyagondnoki képesítés megléte. 
A kinevezett közalkalmazottnak vállalnia kell a 81/2004.(IX.18) ESzCsM alapján a 
tanyagondnoki tanfolyam elvégezését, ezáltal a tanyagondnoki képesítés megszerzését. 
A munkavégzés helye: 5650 Mezıberény, Kossuth tér 1. (a fenntartó székhelye), azonban a 
munkakör jellegébıl adódóan a munkavégzés helye változó, tekintettel az 1/2000. (I.7.) 
SzCsM rendelet értelmében Mezıberény Város a tanyagondnoki szolgálatról szóló Szakmai 
Programjában foglalt feladatok ellátására. 
A közalkalmazott díjazása (illetmény és egyéb juttatások): A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt) elıírásainak megfelelıen.  
A pályázat tartalmi követelményei:  

� a pályázó szakmai életrajza, 
� Iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata 
� három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
� pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános 

ülésen történı tárgyalásához, illetıleg a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történı kezeléséhez. 

A pályázat benyújtásának helye és határideje: A pályázatot Mezıberény Város 
Önkormányzatához kell benyújtani, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán megjelentek szerint, legkésıbb a pályázati kiírás 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (www.kozigallas.hu) való megjelentésétıl 
számított 30 napon belül. 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban „Mezıberény Város 
Önkormányzata tanyagondnoki pályázat” megnevezéssel 1 példányban, postai úton (5650 
Mezıberény, Kossuth tér 1. ) vagy személyesen kell benyújtani  A benyújtási határidın túli 
hiánypótlásra nincs lehetıség. 
A pályázat elbírálásnak rendje és határideje: A pályázatot a munkáltatói jogokat gyakorló 
szervként Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete bírálja el. A pályázati eljárás 
elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Mezıberény Város Önkormányzat 
jegyzıje látja el. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati 
kiírásnak nem megfelelı pályázatot a képviselı-testület érvénytelenné nyilvánítja és 
értékelését mellızi.  
A pályázat elbírálásának határideje: A Képviselı-testület májusi soron következı ülésén 
A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: Mezıberény Város honlapja és 
képújság 
További felvilágosítást ad    Siklósi István polgármester 
       Tel.:66/515-500 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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VIII/9. EDF Démász Zrt. közvilágítási célú aktív elemek üzemeltetése és karbantartási 
ajánlata 

 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy jelenleg is az EDF Démász Zrt. látja el meglévı 
közvilágítási eszközök karbantartását, üzemletetését. Ajánlatuk most annyival több, 
amennyivel több a lámpatest a felüljáró miatt, illetve egy 2 %-os általános indexálással. 
Szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
136/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az EDF Démász Zrt. (6720 
Szeged, Klauzál tér 9.) közvilágítási célú aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására 
vonatkozó ajánlatát, egyben felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
VIII/10. Nemzetiségi önkormányzatok együttmőködési megállapodásának felülvizsgálata 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı tudatta, az érintetteknek az volt a véleménye, hogy jó tartalmú 
együttmőködési megállapodások vannak életben, ebben a formában maradjon továbbra is. 
 
 
Siklósi István polgármester az Ügyrendi, jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatásával 
határozathozatalt kért.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
137/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete jóváhagyja és nem kívánja módosítani a Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodást.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
138/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Képviselı-testülete jóváhagyja és nem kívánja módosítani a Mezıberényi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodást.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnal 
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VIII/11-14-ig ülés elején tárgyalva. 
 
 
VIII/15. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı ismertette, hogy a térítési díjak éves felülvizsgálata megtörtént, 
módosítása év közben még bekövetkezhet. A kerekítések úgy lettek alkalmazva, hogy a díjak 
ne kerüljenek át azon a határértéken, amelyeket központilag már nem dotálnak. 
 
 
Siklósi István polgármester a rendelet módosítását szavazásra bocsátotta. A rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
14/2014.(IV.01.) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló 18/2008.(V.26.) 

MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete.) 
 
 
VIII/16. Kálmán-fürdı 2014. évi belépıjegy árai 
 
 
Siklósi István polgármester a Városi Közszolgáltató Intézmény által megállapított díjakat 
ismertette, melyeket a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra ajánlott. 
 
 
Nagy Sándor képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója az írásban is 
megküldött, strand üzemeltetésérıl adott információkról tájékoztatta a jelenlévıket. A 
jegyárakban szinte csak minimális kerekítések történtek. A szezonban három éjszakai 
fürdızés került betervezésre. A szennyvíz kivezetési munkálatok elkészültek, de sajnos a 
gyermekmedencénél kiderült, hogy a vártnál nagyobb felújítás szükséges.  
 
 
Siklósi István polgármester a tájékoztatás és jegyárak tudomásulvételét határozattal kérte 
jóváhagyni. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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139/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kálmán-fürdı 2014. évi 
mőködtetésére vonatkozó javaslatot az elıterjesztéshez mellékelt tájékoztatás alapján 
jóváhagyja. A belépıjegyeinek 2014. évi szezonnyitástól érvényes díjai: 
2014. évi jegyárak: 
Felnıtt napi jegy 900 Ft 
Felnıtt kedvezményes jegy 16-19 óráig 600 Ft 
Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 350 Ft 
Gyermek kedvezményes jegy 16-19 óráig 300 Ft 
Diák, nyugdíjas napi jegy 650 Ft 
Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig 450 Ft 
Felnıtt úszójegy 450 Ft 
Diák, nyugdíjas úszójegy 400 Ft 
Termáljegy 9.30-12 óráig 500 Ft 
Látogatói jegy (max. 1 óra) 100 Ft 
Tanuló jegy 300 Ft 
VIP jegy egyéni megállapodás szerint 
Éjszakai jegy felnıtt 19-02 óráig 900 Ft 
Éjszakai jegy diák, nyugdíjas 19-02 óráig 650 Ft 
Bérletek: 
Havi felnıtt bérlet 16.800 Ft 
Havi diák, nyugdíjas bérlet 13.500 Ft 
10 alkalomra szóló felnıtt bérlet 7.350 Ft 
10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet 5.000 Ft 
10 alkalomra szóló úszóbérlet 
(felnıtt, diák, nyugdíjas) 

3.700 Ft 

Oktatói bérlet 7000 Ft 
VIP jegy ingyenes, egyéni megállapodás   
10 alkalomra Termálé bérlet 4300 Ft 
Szezonális VIP bérlet (csak partnerek részére) 31750 Ft 
Csoportos belépı 10 fı felett: Ft/fı 
Csoportos napi jegy 10 fı felett (Ft/fı) 600 Ft 
Csoportos napi jegy 50 fı felett (Ft/fı) 500 Ft 
(Szerv. rendezvények jegyárai üdülı csoportok, 
versenyek, edzıtáborok, külföldi delegációk (kivéve 
testvérvárosok) napi egységesen.) 

 

Helyi oktatási intézmények tanulói 9.30-12 óráig: 
osztályok, csoportok, tanórák, óvodai foglalkozás 
keretében szervezett úszásoktatása ingyenes 

ingyenes 

Egyéb esetekben Ft/fı 300 Ft 
Nagycsaládosok számára: 
Csak napi jegy: 5 fı (2 felnıtt + 3 gyermek) 2.000 Ft 
További gyermek után Ft/fı 250 Ft 
Az árak forintban értendık és az Áfá-t tartalmazzák! 
A Képviselı-testület felkéri Nagy Sándort, a Városi Közszolgáltató igazgatóját, hogy az árak 
alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
 Nagy Sándor intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
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VIII/17. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést, az elıterjesztett határozati 
javaslatokat a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatásával szavazásra bocsátotta. 
Remélhetıleg a lehetı legjobb villamos energia árak érhetıek el a város számára. A 
csatlakozási lehetıség a mai napon zárul, de a testület haladékot kapott arra, hogy a 
határozatok megküldésre kerülhetnek a holnapi napon. 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
140/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete csatlakozni kíván a Sourcing Hungary 
Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) mint független energia beszerzési szakértı, és a közös 
energia-beszerzési feladatokat koordináló Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) mint Gesztor szervezett csoportos villamos energia 
beszerzési közösséghez, egyben felhatalmazza Siklósi István polgármestert a csatlakozási 
szándéknyilatkozat aláírására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
141/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Sourcing Hungary Kft. (1138 
Budapest, Meder u. 8.) által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében 
együttmőködési megállapodást (Szindikátusi Szerzıdést) kíván kötni a villamos energia 
beszerzési feladatainak összehangolására, valamint villamos energiaszükségletük közös 
közbeszerzési eljárásban történı beszerzésére a mindenkori Gesztor koordinálása mellett. A 
Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és 
intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
142/2014.(III.31.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete szerzıdést kíván kötni a Sourcing 
Hungary Kft.-vel (1138 Budapest, Meder u. 8.) a villamos energia közbeszerzési eljárás 
lefolytatására, és felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és 
intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
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VIII/18. Települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 

rendeletalkotás 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı elıadta, hogy jelenleg a 14/2002.(VI.24.)sz. rendelet szabályozza 
a „szemétszállítás” kérdését Mezıberénybe, ez több ponton elavult rendelet. A 
rendeletalkotásnál három elv között kellett valami irányt találni. Vannak környezetvédelmi, 
gazdasági, valamint a lakosság terhelhetıségét figyelembe vevı szempontok. A 
szemétszállítás Mezıberényben a kommunális adó terhére van megfizetve, ezt próbálták 
tovább vinni a tervezetben, de 2015. évre vonatkozóan, az ısz folyamán újabb átdolgozásra 
szükség lehet. Az 1 sz. melléklet a bizottsági ülések óta kitöltésre került. A Békés-Manifest 
megadta ajánlatát: a nem közmővel összegyőjtött lakossági szennyvíz győjtésére és 
elhelyezésére vonatkozó díj a mezıberényi szennyvíztisztító telepen 2.740 Ft/m3 + ÁFA. 
 
 
Siklósi István polgármester kiegészítésként elmondta, a szennyvíz győjtésére és elhelyezésére 
az Alföldvíz Zrt-é nem kívánt ajánlattal élni, egy Békési cég megkeresése történt még meg, de 
nincsenek eszközei a feladatellátáshoz.  
 
 
Harmati László képviselı a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról 
számolt be. Felhívta a lakosság figyelmét, kiemelten a városközpontot érintıen, a rendelet 
21.§ (2) bekezdésére: „Az ingatlan-tulajdonos illetıleg a használó köteles gondoskodni az 
ingatlan elıtti járdaszakasz (járda hiányában 2 méter széles területsáv, illetıleg ha a járda 
mellett zöld sáv is van- az úttestig terjedı teljes terület) a járdaszakasz melletti nyílt árok és 
ennek mőtárgyai tömbtelkeken az épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására 
szolgáló terület tisztántartásáról, – beleértve a gyommentesítést is különösen az allergiát 
okozó gyomnövények virágzás elıtti irtását ( pl: parlagfő) – télen a járdaszakasz területének 
hótól történı megtisztításáról, síkosság megszüntetésérıl”.  
 
 
Körösi Mihály képviselı fontosnak tartotta azt a rendelkezést is, hogy az elhanyagolt állapotú 
ingatlanok esetében a tulajdonosnak viselnie kell a felelısséget.  
 
 
Siklósi István polgármester rendelet megalkotását kérte. A rendelet megalkotásához 
minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
Javasolta, hogy a rendelet kerüljön megjelentetésre akár a honlapon és más felületeken is a 
lakosság tájékoztatása érdekében, mert nagyon sokan vannak, akik a saját területükön nem 
látják el a rendeletben meghatározatott feladatokat. A testület következı ülésén tárgyalni fog 
pályázati kiírásról, az önkormányzat 2 millió Ft-os forrást különített el a helyi védelem alatt 
álló épületek felújításához támogatásként.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi  rendeletet alkotta: 
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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
15/2014.(IV.01.) önkormányzati rendelete 

 
a települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztaság fenntartásáról 

 
 

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete.) 
 
 
VIII/19. Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként közölte, ügyfélfogadási rend lett  meghatározva 
az önkormányzati mobilflottát érintıen, telefonos ügyintézésre minden hét keddi napján 13-14 
óra, csütörtöki napokon 9-10 óra között van lehetıség. A személyes ügyintézésre szerda 
délután 13-17 óra között kerülhet sor. A hirdetés felkerül a honlapra is. 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselı jelezte, hogy a Békéscsabai Réthy Pál Korháztól hivatalos 
levélben értesítették, törvényi változások miatt a felügyelı tanács megszőnt. A testület a 
tanácsba személyét delegálta, kéri tudomásulvételét, hogy ebbıl kifolyólag a feladata 
megszőnt.    
 
 
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következı testületi ülés 2014. április 28-án 
kerül megtartásra három fınapirenddel: 1./ Mezıberény Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének teljesítése (zárszámadás); 2./ Beszámoló a 2013. évi belsı ellenırzés 
tapasztalatairól; 3./ Beszámoló a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság választási ciklusban 
végzett munkájáról. 
 
 
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönve a figyelmet, az ülést 
befejezettnek nyilvánította. A képviselık zárt ülésen folytatják a munkát.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
                 Siklósi István  Dr. Földesi Szabolcs  
                  polgármester                                                               jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 


